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แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการส านักส่งเสริมสุขภาพ 

    งานพัฒนายุทธศาสตร กลุ่มบริหารยุทธศาสตร
มีนาคม 2565    

(โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,00 บาท ขึ้นไป)





































แนวทางการบริหารความเส่ียง

งบประมาณ :  669,000.-บาท  (หกแสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)
หน่วยงาน    : ส านักส่งเสริมสุขภาพ

โอกาส
(4)

ผลกระทบ
 (5)

ระดับ 
(6) = (4) x (5)

1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน และผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
เตรียมการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุม ฯ เน่ืองจาก
ติดภารกิจ

2 3 6 ควบคุมความเส่ียง จัดท าแผนการจัดประชุม ฯ 
และแจ้งผู้เก่ียวข้องหรือ
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มบริหารยุทธศาตร์ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ

2 จ้างผลิตคลิปวิดีโอสรุปผลการด าเนินงาน 4 กระทรวงหลักใน
บันทึกข้อตลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ)

การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 2 2 4 ควบคุมความเส่ียง เร่งรัดการจัดซ้ือจัดจ้างให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามแผน

Cluster กลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย และ 
Cluster กลุ่มผู้สูงอายุ

3 จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 7 กระทรวงในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ

การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 2 2 4 ควบคุมความเส่ียง เร่งรัดการจัดซ้ือจัดจ้างให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามแผน

Cluster สตรีและเด็ก
ปฐมวัย และ Cluster 
กลุ่มผู้สูงอายุ

4 จ้างจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต เด็กปฐมวัย & ผู้สูงอายุ

การจัดซ้ือจัดจ้างล่าช้า 2 2 4 ควบคุมความเส่ียง เร่งรัดการจัดซ้ือจัดจ้างให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามแผน

Cluster สตรีและเด็ก
ปฐมวัย และCluster 
กลุ่มผู้สูงอายุ

หมายเหตุ :

(4) โอกาส ให้คะแนนดังน้ี (5)  ผลกระทบ ให้คะแนนดังน้ี (7)  กลยุทธ์ มีดังน้ี

1 = เกิดข้ึนน้อยมากหรือไม่น่าเกิด 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ 1 = หลักเล่ียง / ก าจัดความเส่ียง

2 = เกิดข้ึนได้บ้าง 2 = น้อย 2 = ควบคุมความเส่ียง

3 = เกิดข้ึนปานกลาง 3 = ปานกลาง 3 = ยอมรับความเส่ียง

4 = เกิดข้ึนบ่อย 4 =  สูง 4 =  ถ่ายโอนความเส่ียง

5 = เกิดข้ึนประจ า 5 = สูงมาก

ผู้รับผิดชอบ (9)

โครงการ  : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : เด็กปฐมวัย & วัยสูงอายุ

ล าดับ
 (1) กิจกรรมภายใต้โครงการ

(2)
ปัจจัยเส่ียง

(3)

การประเมินความเส่ียง กลยุทธ์
การจัดการความเส่ียง 

(7)

แนวทางการจัดการความ
เส่ียง (8)
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

งบประมาณ :  2,139,297.-บาท  (สองล้านหน่ึงแสนสามหม่ืนเก้าพันสองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)
หน่วยงาน    : ส านักส่งเสริมสุขภาพ

โอกาส
(4)

ผลกระทบ
 (5)

ระดับ 
(6) = (4) x (5)

หมายเหตุ :
(4) โอกาส ให้คะแนนดังน้ี (5)  ผลกระทบ ให้คะแนนดังน้ี (7)  กลยุทธ์ มีดังน้ี
1 = เกิดข้ึนน้อยมากหรือไม่น่าเกิด 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ 1 = หลักเล่ียง / ก าจัดความเส่ียง
2 = เกิดข้ึนได้บ้าง 2 = น้อย 2 = ควบคุมความเส่ียง
3 = เกิดข้ึนปานกลาง 3 = ปานกลาง 3 = ยอมรับความเส่ียง
4 = เกิดข้ึนบ่อย 4 =  สูง 4 =  ถ่ายโอนความเส่ียง
5 = เกิดข้ึนประจ า 5 = สูงมาก

การบริหารจัดการภายในส านักส่งเสริมสุขภาพ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าผ่านทางพิเศษ 
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ระบบดิจิตอล 
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 
ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน ๆ ค่าขนส่ง 
ค่าวัสดุส านักงาน
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
ค่าน้ าด่ืม 
ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน / วารสารหนังสือ 
ค่าวัสดุยานพาหนะ 
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง

1

จัดท าแผนจัดซ้ือจัดจ้างและ
ก ากับติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณทุกเดือน

โครงการ  : โครงการบริหารจัดการภายในส านักส่งเสริมสุขภาพ

ล าดับ
 (1) กิจกรรมภายใต้โครงการ

(2)
ปัจจัยเส่ียง

(3)

การประเมินความเส่ียง กลยุทธ์
การจัดการความเส่ียง 

(7)

แนวทางการจัดการความเส่ียง 
(8)

ผู้รับผิดชอบ (9)

กลุ่มอ านวยการ

ระยะเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

3 3 9 ควบคุมความเส่ียง กลุ่มอ านวยการ

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย

2 3 6 ควบคุมความเส่ียง จัดท าแผนงบประมาณและก ากับ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน
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แนวทางการบริหารความเส่ียง

งบประมาณ :  1,275,600.-บาท  (หน่ึงล้านสองแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
หน่วยงาน    : ส านักส่งเสริมสุขภาพ

โอกาส
(4)

ผลกระทบ
 (5)

ระดับ 
(6) = (4) x (5)

ค่าใช้จ่ายตามสิทธ์ิ 2 2 4 ควบคุมความเส่ียง กลุ่มอ านวยการ

หมายเหตุ :
(4) โอกาส ให้คะแนนดังน้ี (5)  ผลกระทบ ให้คะแนนดังน้ี (7)  กลยุทธ์ มีดังน้ี
1 = เกิดข้ึนน้อยมากหรือไม่น่าเกิด 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ 1 = หลักเล่ียง / ก าจัดความเส่ียง
2 = เกิดข้ึนได้บ้าง 2 = น้อย 2 = ควบคุมความเส่ียง
3 = เกิดข้ึนปานกลาง 3 = ปานกลาง 3 = ยอมรับความเส่ียง
4 = เกิดข้ึนบ่อย 4 =  สูง 4 =  ถ่ายโอนความเส่ียง
5 = เกิดข้ึนประจ า 5 = สูงมาก

1 จัดท าแผนงบประมาณและก ากับ
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
ทุกเดือน

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายตามแผน

โครงการ  : ค่าใช้จ่ายตามสิทธ์ิ

ล าดับ
 (1) กิจกรรมภายใต้โครงการ

(2)
ปัจจัยเส่ียง

(3)

การประเมินความเส่ียง กลยุทธ์
การจัดการความเส่ียง 

(7)

แนวทางการจัดการความเส่ียง 
(8)

ผู้รับผิดชอบ (9)
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานของกรมอนามัยให้มีการพัฒนา

และเติบโตอย่างยั่งยืน กรมอนามัยตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานที่มีการก ากับดูแลในการ
เสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานการจัดการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นการด าเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป และสอดคล้องกับเจตนารมย์การบริหาร
ราชการแผ่นดินตามพระราชกฤษฎีกาว่าเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 รวมทั้งให้
สอดคล้องเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ที่ให้ส่วน
ราชการมีการจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
การด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย
ของแผนงาน/โครงการที่สาคัญ ตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ การบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) จึงเป็นการสนับสนุนให้องค์กรด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์กรมมากขึ้น ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจการวางแผน การจัดล าดับความส าคัญของการด า เนินงาน การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากร
บุคคลส าหรับการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  

ดังนั้น กองแผนงานจึงได้จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุมระดับความเสี่ยงใน
การปฏิบัติงาน และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และใช้เป็นกรอบ
แนวทางในด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตาม
โครงการ และภารกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับรับทราบนโยบาย เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการและกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
3. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับ

หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
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1.3 ประโยชน์การบริหารความเสี่ยง 
เมื่อมีการด าเนินงานตามแนวทางของการบริหารความเสี่ยงแล้ว ประโยชน์ที่องค์กรคาดหวังว่าจะ

ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ 
1. ช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยการบริหารความเสี่ยงช่วยให้การ

ก าหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรมีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้มากขึ้น และสอดคล้อง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของ
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการท างานและลดโอกาสของการล้มเหลวหรือ
โอกาสที่จะทาให้เกิดการสูญเสียจากการด าเนินงาน 

3. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหาร/ปฏิบัติงานในองค์กร โดยข้อมูลหรือสารสนเทศที่
ได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้ตัดสินใจด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

4. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบกับผลการด าเนินงานของกรมอนามัย 

5. ช่วยให้การจัดสรรและจัดล าดับความส าคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ 
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2.1.6 โครงการที่ได้รับการคัดเลือกบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมอนามัย 
อยู่ระหว่างการด าเนินการ จะแจ้งให้หน่วยงานทราบต่อไป 

2.2 แนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน  COSO (Committee of Sponsoring Organization 
      Of The Tread Way Commission) 

 แนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินการ หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน 
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ดังนี้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2) การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
3) การระบุความเสี่ยง ต่างๆ (Event Identification)
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
6) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
7) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
8) การติดตามประเมินผล  (Monitoring)

ภาพที1่ มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) 

 การจัดการความเสี่ยงทั้ง 8 ขั้นตอนนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับขององค์กร สามารถที่จะ
ป้องกันผลกระทบจากปัจจัยด้านลบที่มีผลให้เกิดความเสี่ยงต่อเป้าหมายการด าเนินงานและยังเป็นแนวทาง
สร้างความม่ันใจให้กับองค์ว่าสามารถจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้สามารถควบคุมได้ 

1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) องค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญใน
การก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการก าหนดทิศทางของกรอบการบริหาร   
ความเสี่ยงองค์กรเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจ วิสัยทัศน์องค์กร กับนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายของผู้บริหาร แนวทางการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กระบวนการท างาน  ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 

2) การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
องค์กรต้องพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือวางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและ
เหมาะสม  ซึ่งในการก าหนดวัตถุประสงค์ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมทั้งควรมีการสื่อสาร
ให้แก่ทุกหน่วยงานรับทราบ เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน แนวทางในการก าหนดวัตถุประสงค์สามารถใช้การ
ก าหนดวัตถุประสงค์แบบ “SMART” ประกอบด้วย 

- Specific มีความเฉพาะเจาะจง 
- Measurable สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
- Attainable สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
- Relevant มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
- Timely มีกรอบระยะเวลาที่แน่นอน 

วัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึง “ผลลัพธ์” ที่องค์กรต้องการจะบรรลุ แบ่งออกได้เป็น 2 
ระดับ คือ 

1) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร (Corporate Objective) เป็นวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร ตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 

2) วัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม (Activities Objective) การก าหนดวัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรม เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะท าให้
โครงการไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  

3. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification) เป็นการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิด
ขึ้นกับหน่วยงาน ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน 
บุคลากร การปฏิบัติงาน การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบกฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ซึ่งอาจมี
อุบัติการณ์รุนแรง (Sentinel Event) และอุบัติการณ์อันตราย(Harmful Event) ในกรณีที่เป็นโรงพยาบาล / 
สถาบัน ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และให้ผู้บริหารสามารถพิจารณาก าหนดแนวทางและนโยบายใน
การจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม โดยต้องค านึงถึงความเสี่ยง
ที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและภายนอก วิธีการในการระบุความเสี่ยงมีหลายวิธีที่อาจเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม เช่น การรวมกลุ่มเพ่ือระดมสมอง การใช้ประสบการณ์ของผู้ประเมินในการระบุเหตุการณ์ที่เคย
เกิดขึ้น (Experience) การใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklists) เป็นต้น การระบุความเสี่ยงเริ่มจาก   
(1) ก าหนดปัญหา (2) ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่จะท าให้เกิดปัญหา (3) หาสาเหตุในแต่ละปัจจัย (Possible cause) 
(4) หาสาเหตุหลักของปัญหา (5) จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ และ (6) ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 
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การพิจารณาความส าคัญของสาเหตุ จะพิจารณาจากความเชื่อมโยงของการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้ กล่าวคือ 
การแก้ปัญหาท าง่ายและได้ผลมาก พิจารณาล าดับแรก การแก้ปัญหาท ายาก แต่ได้ผลมาก พิจารณาเป็นล าดับรอง 

 3.1 ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือการกระท าใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่
เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และ
เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจาก
การก าหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์การอิสระท าให้โครงการขาด
การยอมรับและโครงการไม่ได้น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริหารหรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง หรือเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน าการตัดสินใจนั้น
มาใช้อย่างไม่ถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย : การเมือง เศรษฐกิจสถานการณ์โลก สังคม นโยบายรัฐบาล 

2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์การ/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย : ระบบขององค์การ กระบวนการท างาน 
เทคโนโลยี บุคลากร และข้อมูลข่าวสาร 

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)  เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่
เพียงพอและไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การ
วางแผน การควบคุม และการจัดท ารายงานเพ่ือน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงิน ดังกล่าว ปัจจัย
เสี่ยงประกอบด้วย : การบริหารการเงิน ทั้งรายวันและรายจ่าย รวมทั้งการบริหารเงินสด เงินคงคลังความ
น่าเชื่อถือและความทันเวลาของรายงานทางการเงิน 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติ
กรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วย : กฎระเบียบ กฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนดของรัฐ และระเบียบขององค์กร 

 3.2 ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) คือ ต้นเหตุ/สาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และ
ท าไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และก าหนดมาตรการลด
ความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง จ าแนกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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1) ปัจจัยภายในองค์กร คือ ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น
วัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ ข้อบังคับภายในองค์กร นโยบายการบริหารและการจัดการ  ความรู้/
ความสามารถของบุคลากร กระบวนการท างาน ข้อมูล/ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ/อุปกรณ์ เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอกองค์กร คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมการเกิดได้โดยองค์กร
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย พฤติกรรมของประชาชน เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

 3.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือระบุความเสี่ยงโดยน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแต่ละด้านมาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด าเนินแผนงาน/โครงการที่คัดเลือกมา เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่มีองค์ประกอบ 10 ประเด็น 
ดังนี้ 

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
มาตรฐานรวมถึงการติดตามประเมินผลและพัฒนา การปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีการลด ระยะเวลา และข้ันตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น 

3) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้และแสดงทัศนคติ กระบวนการตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 

4) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและ
เชื่อถือได้ให้ประชาชนรับทราบ วางระบบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยง่าย 

5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือการตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 

6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การตอบค าถามและชี้แจงได้เมื่อมี
ข้อสงสัยตลอดจนมีระบบการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหา ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 

8) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การมอบอ านาจ มอบหมาย
งานแก่ผู้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้อง
ค านึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การแสวงหาข้อตกลง
ร่วมกันระหว่างกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องในประเด็นส าคัญ 

4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
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ของกระบวนการท างานของหน่วยงานหรือขององค์กร เป็นขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อจากการระบุปัจจัยเสี่ยง 
โดยมีขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง คือ 

 4.1 การก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการก าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยกรมอนามัยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

1) การประเมินระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับคะแนน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ร้อยละของโอกาสที่จะเกิดขึ้น 

1 น้อยมาก น้อยกว่าร้อยละ 20 
2 น้อย ร้อยละ 20 - 39 
3 ปานกลาง ร้อยละ 40 - 59 
4 สูง ร้อยละ 60 - 79 
5 สูงมาก มากกว่า ร้อยละ 80 

2) การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ

ประเด็นในการพิจารณา 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ 

น้อยมาก (1) น้อย (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 
1.มลูค่าความเสยีหาย < 1 แสนบาท 1 แสน – 

5 แสนบาท 
5 แสน -     
1 ล้านบาท 

1 ล้าน -     
5 ล้านบาท 

มากกว่า 5 ล้าน
บาท 

2. ผลกระทบต่อ
เป้าหมายกรมฯ 

แทบไม่มี
ผลกระทบต่อ
เป้าหมายและ
ช่ือเสียงของกรม 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายและ
ช่ือเสียงของ
กรมน้อย 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมาย 
บางอย่างและ
ช่ือเสียงของกรมบ้าง 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายและ
ช่ือเสียงของ
กรมในระดับสูง 

มีผลกระทบต่อ
เป้าหมายและ
ช่ือเสียงของกรมใน
ระดับสูงมาก 

3.ผลกระทบต่อ
ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 

ผู้เกี่ยวข้องบาง
ราย 

ผู้เกี่ยวข้องส่วน
ใหญ่ 

ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

ผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดและ
ผู้อื่นบางส่วน 

ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
และผู้อื่นจ านวน
มาก 

4.ความล่าช้าในการ
ด าเนินการ 

ล่าช้าไมเ่กิน 2 
สัปดาห ์

ล่าช้า 2 
สัปดาห-์1 เดือน 

ล้าช้า 1-2 
เดือน 

ล่าช้า 2 – 3 
เดือน 

ล่าช้ามากกว่า 3 
เดือน 

 4.2 การจัดล าดับความเสี่ยง (Degree of Risk) เมื่อผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว 
กิจกรรมความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้จะน ามาจัดล าดับความเสี่ยงและจัดท าแผนภูมิความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม และ
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดการความเสี่ยง โดยน าคะแนนของโอกาสที่จะเกิดขึ้น X ความ
รุนแรงของผลกระทบ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
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ระดับความเสี่ยง คะแนน สี 
ความเสี่ยงต่ า (Low) 1 – 5 คะแนน เขียว 

ความเสี่ยงปานกลาง (Medium) 6 – 8 คะแนน เหลือง 
ความเสียงสูง (High) 9 – 15 คะแนน ส้ม 
ความเสี่ยงสูงมาก 16 – 25 คะแนน แดง 

คว
าม
รุน
แร
งข
อง
ผล

กร
ะท

บ 

5 5 10 15 20 25 
4 4 8 12 16 20 
3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Impact Grid) 

  4.3 ล าดับความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการ ในการก าหนดให้คะแนนความเสี่ยงเป็น
ระดับความเสี่ยง 4 ระดับ กรมอนามัยจะพิจารณาปัจจัยที่มีความเสี่ยงระดับสูงและระดับสูงมากคะแนนตั้งแต่ 
9 – 25 คะแนน (สีส้มและสีแดง) ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงต่ ากว่า 9 คะแนน จะไม่น ามาพิจารณา
การด าเนินการจัดการบริหารหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงสูงมาก (16-25) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องด าเนินการ
แก้ไขทันที ต้องท าแผนบริหารความเสี่ยงและ ติดตามประเมินผล  ภายใน 2 เดือน หรือ อาจต้องตัดสินใจ
ยกเลิกโครงการ / กิจกรรม ที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้นไป เช่น เปลี่ยนวัตถุประสงค์ หยุดด าเนินกิจการ/ระงับ/
ยกเลิก ไม่ด าเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับไม่ยอมรับความเสี่ยง  

2) ความเสี่ยงสูง (9-15) เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ และต้องจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ ท าแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามประเมินผล ภายใน 3 เดือน หรือ อาจเป็นการ
กระจาย หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป   

3) ความเสี่ยงปานกลาง (6-8) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ ต้องมีการ
จัดการควบคุมความเสี่ยง อาจเป็นการปรับปรุงระบบการท างาน หรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ 

4) ความเสี่ยงต่ า (1-5) เป็นระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สามารถจัดการได้โดยใช้ขั้นตอน
การปฏิบัติงานปกติ โดยอาจเป็นการตกลงกันที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ไม่จ าเป็นต้องมีการควบคุมความ
เสี่ยง เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการจัดการหรือป้องกันความเสี่ยง ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบควบคุม แต่
อาจมีการติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  
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5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการระบุว่ามีทางเลือก
ใดบ้างท่ีสามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยง คัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม และน าไปปฏิบัติโดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องคุ้มค่ากับการลดระดับผลกระทบ
ความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงแบ่งได้ 4 แนวทางหลัก คือ 

 5.1 การยอมรับ (Accept) ความเสี่ยงที่เหลือในปัจจุบันอยู่ภายในระดับที่ต้องการและ
ยอมรับได้แล้ว โดยไม่มีการด าเนินการเพิ่มเติมเพ่ือลดโอกาสหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอีก  

 5.2 การหลีกเลี่ยง (Avoid) ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูงมากและไม่สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงนี้ได้ ในกรณีนี้มีทางเลือกคือ ต้องจัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปอยู่นอกเงื่อนไขของการปฏิบัติงาน 
โดยมีวิธีการจัดการความเสี่ยงในกรณีนี้ คือ การหยุดการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ การออกแบบกระบวนการท างาน รวมไปถึงระบบและเครื่องมือใหม่

 5.3 การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Reduce) เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือการ
ออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาส ที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ใช้ใน
กรณีท่ีมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากและยอมรับได้ จึงควบคุมความเสี่ยงไว้ไม่ให้มากกว่านี้ 

 5.4 การร่วมจัดการหรือโอนความเสี่ยง (Share) การร่วมหรือแบ่งความรับผิดชอบกับผู้อ่ืนใน
การจัดการความเสี่ยง ใช้ในกรณีที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและจัดการควบคุมไม่ได้ จึงโอนไปให้ผู้อ่ืน 

6. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities) การก าหนดกิจกรรมและการปฏิบัติ
ต่างๆ ที่กระท าเพ่ือลดความเสี่ยง และท าให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
เช่น การก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงให้กับบุคลากรภายในองค์กร  เพ่ือ
เป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด กิจกรรมการควบคุม ได้แก่ การอนุมัติ (Authorization & Approvals) การสอบทาน 
(Reconciliation &Review) การดูแลป้องกันทรัพย์สิน (Security of Assets) การควบคุมระบบสารสนเทศ 
(IT Control) การท าหลักฐานเอกสารอ้างอิง (Documentation) เป็นต้น 

7. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
องค์กรจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไป
พิจารณาด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามกรอบ และขั้นตอนการปฏิบัติที่องค์กรก าหนด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Environment) อันเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์ประกอบอ่ืน เพราะ
จะมีส่วนช่วยท าให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนถือ
เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทางหนึ่งด้วย 

8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบุใน
แผนบริหารความเสี่ยง และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน โดยระบุผลของการด าเนินการในแต่ละกิจกรรม
ตามท่ีระบุในแผนบริหารความเสี่ยง ว่าสามารถจัดการกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด สามารถลดหรือ
ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
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ส่วนที่ 3 
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

 

3.1 เกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญของหน่วยงาน 
 เกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญของหน่วยงานในการน ามาจัดการบริหารความเสี่ยงโดยมีปัจจัยและ
เกณฑ์การคัดเลือก คือ 
          1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย โครงการส าคัญ/กิจกรรมส าคัญของกรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย  โครงการที่ได้รับการคัดเลือก
บริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมอนามัย 
          2) งบประมาณที่ได้รับ 
          3) ความจ าเป็นต้องเร่งรัดการด าเนินงาน 

ปัจจัยพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1 2 3 

1. ความสอดคล้องกับ 
- ยุทธศาสตร์กรมอนามยั 
- โครงการส าคัญ/กิจกรรม 
   ส าคญัของกรมอนามยั 
   ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2564 
- ค ารับรองการปฏิบตัิ  
  ราชการกรมอนามยั 
- โครงการที่ไดร้ับการ  
  คัดเลือกบริหารความเสีย่ง    
  เชิงยุทธศาสตร์กรมอนามัย 

สอดคล้องกับเปา้หมาย 
- ยุทธศาสตร์กรมอนามยั 
- โครงการส าคัญ/กิจกรรม 
ส าคญัของกรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

สอดคล้องกับเปา้หมาย 
- ยุทธศาสตร์กรมอนามยั 
- โครงการส าคัญ/กิจกรรม
ส าคญัของกรมอนามัย 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

- ค ารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการกรมอนามัย 

สอดคล้องกับเปา้หมาย 
- ยุทธศาสตร์กรมอนามยั 
- โครงการส าคัญ/กิจกรรม
ส าคญัของกรมอนามัย    
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

- ค ารับรองการปฏิบตั ิ
ราชการกรมอนามัย 

- โครงการที่ไดร้ับการคัดเลือก
บริหารความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์กรมอนามัย 

2. งบประมาณ ต่ ากว่า 5 แสนบาท 5 แสน – 1 ล้านบาท มากกว่า 1 ล้านบาทข้ึนไป 

3. ความจ าเป็นต้องเร่งรัด
การด าเนินงาน 

งานประจ าที่ต้องกระท า
ต่อเนื่อง 

งานท่ีด าเนินงานให้เสร็จ
ตามนโยบายกรมอนามัย 

งานเร่งด่วนท่ีต้องด าเนินการ
ตามแผนงานรองรับนโยบาย 
มุ่งเน้นของกระทรวง 
สาธารณสุข ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที่กรมอนามัยเกีย่วข้อง 

           โดยเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากผลกระทบจากน้อยไปมาก และน าโครงการที่มีเกณฑ์คะแนน
สูงสุดมาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการต่อไป 
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3.2 ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 
1) ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการส าคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม

หลัก และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1) 
2) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 ประเด็น ได้แก่ ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอ านาจ ความ
เสมอภาค และการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยน าแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) มาวิเคราะห์ความเสี่ยง 
พร้อมระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2) 

3) ด าเนินการระบุความเสี่ยงต่างๆ โดยน าความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบในขั้นตอนที่ 2 มา
แยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบระบุปัจจัยเสี่ยง  

4) การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และ
น าผลที่ได้มาคูณกันเป็นระดับความเสี่ยง 

5) การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือก าจัดความเสี่ยง การควบคุม
ความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง 
(ข้ันตอนที่ 3-5 ตามแบบฟอร์มที่ 3) 

6) ด าเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดท าแผน โดยน าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจาก
มากไปหาน้อย (จากผลคูณในขั้นตอนที่ 4) ก าหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ที่ระบุไว้ใน
ขั้นตอนที่ 5) ก าหนดเป้าหมาย/ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 
(ตามแบบฟอร์มที่ 4) 

7) การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน โดยจัดท ารายงาน “แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารจัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5) 




