รายงานแผนบริหารความเสี่ยงระดับแผนงาน/
โครงการ
กระทรวงสาธารณสุข
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฑรหา

Project Risk

หน้ า 0

ส่วนที่ 1 บทนา
หลักการบริหารความเสี่ยงระดับแผนงาน/โครงการ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้
อ้างอิงเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงไว้ในเกณฑ์ข้อ SP1 - SP3 ดังนี้
SP1 ส่วนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุขั้นตอนที่สาคัญของกระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะ
ยาว พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
SP2 ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความสมดุลของ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
SP3 ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดทาแผนปฏิบัติการที่สาคัญโดยคานึงถึงความพร้อมของ
ทรัพยากรของส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวมถึงนาแผนไปสู่การปฏิบัติเพื่อ
ก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ซึ่งเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้มีการระบุแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ที่ชัดเจน จึงใช้แนวทางการดาเนินงานตามเกณฑ์ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ฉบับที่ 1 หมวด 2 การวาง
ยุทธศาสตร์ SP7 ที่กาหนดไว้ให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน
COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เพื่อเตรียมการรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากการด าเนิ น แผนงานโครงการที่ ส าคั ญ ซึ่ ง ต้ อ งครอบคลุ ม ความเสี่ ย ง
ด้านธรรมาภิบาล โดยขั้นตอนการดาเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO มีดังนี้
1. การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง หรือการกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ หรือการบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) - วิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด/ความรุนแรงของผลกระทบ
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง หรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกิจกรรมเพื่อการควบคุม (Control Activities)
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and
Communication)
7. การติดตามและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ หรือการติดตามและประเมินผล (Monitoring)
ทั้งนี้ การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 หมวด 2 การวางยุทธศาสตร์ SP7
ประกอบด้วยการพิจารณาผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ ดังนี้

หน้ า 1

1. พิจารณาผลสัมฤทธิ์การดาเนินการ SP7
รหัส
SP 7

แนวทางการ
ดาเนินการ
ส่วนราชการต้องมี
การวิเคราะห์และ
จัดทาแผนบริหาร
ความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน COSO
เพื่อเตรียมการ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดาเนินแผนงาน
/โครงการที่สาคัญ
ซึ่งต้องครอบคลุม
ความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล

ประเด็นพิจารณาการดาเนินการที่ครบถ้วน
A - แสดงเหตุผล/วิธีการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ โดยเป็น
แผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณ และมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุ
ความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้น
- วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ซึ่งต้องนา
ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย
- มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
- มีแผนบริหารความเสี่ยง มีตัวชี้วัดความสาเร็จของเป้าหมายตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง
D - ดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้
- แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารทาความเข้าใจ เพื่อให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องสามารถนาแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้
L - มีการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้บริหารอย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผล
การดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข
- จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้ง
แสดงผลสาเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังดาเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ
หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/โครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
ต่อไป จะต้องมีการสรุปวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เหลืออยู่

2. พิจารณาผลลัพธ์การดาเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้ในแนวทางการดาเนินงาน SP7
หัวข้อ L โดยพิจารณาจากร้อยละความสาเร็จของผลลัพธ์ ผลผลิต ของทุกโครงการที่นามาดาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของโครงการ เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ ดังนี้
ระดับคะแนน
ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักความสาเร็จของเป้าหมาย
ของโครงการตามแผนบริหารความเสี่ยง
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ขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงาน โครงการตามมาตรฐาน COSO
 ต้ องมี การวิ เคราะห์ และจั ด ท าแผนบริ หารความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่ อเตรี ยมการรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการที่สาคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล
หน้ า 2

 ทุกกลุ่มต้องมีขั้นตอนการดาเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization
of the Tread way Commission) อย่างน้อยใน 4 ขั้นตอนแรก คือ
1. การกาหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2. การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4. กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
5. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6. ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
7. การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)
แนวทางสาหรับขั้นตอนการระบุความเสี่ยงต่างๆ หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เพื่อค้นหา
ความเสี่ยงต่างๆ ที่มีนัยสาคัญ สรุปได้ดังนี้
ในขั้นตอนการระบุความเสี่ยงต่างๆ หรือบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) เพื่อค้นหาความเสี่ยง
ต่างๆ หรือระบุความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ หน่วยงานจะต้องดาเนินการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น นโยบายบริหารงาน บุคลากร การปฏิบัติงาน
การเงิน ระบบสารสนเทศ ระเบียบ กฎหมาย ระบบบัญชี ภาษีอากร ทั้งนี้เพื่อทาความเข้าใจต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์นั้น เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานสามารถพิจารณากาหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
ในการระบุความเสี่ยง ควรต้องทาความเข้าใจกับความหมายของ “ความเสี่ยง (Risk)” และ “ปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor)” ก่อน
การบริห ารความเสี่ย ง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริห ารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการดาเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการดาเนินการที่ไม่เป็นไป
ตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดาเนินการบริหารความเสี่ยงตาม SP 7 นั้น มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการ
ที่สาคัญซึ่งผลสาเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสาเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์/การกระทาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุ
เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่สาคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
สามารถจาแนกความเสี่ยงได้เป็น 4 ลักษณะ ดังนี้
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจ
ในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
และเหตุก ารณ์ ภ ายนอก ส่ ง ผลต่ อกลยุท ธ์ที่ ก าหนดไว้ไ ม่ ส อดคล้ องกับ ประเด็ น ยุท ธศาสตร์ /
วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกาหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือ
กับองค์กรอิสระทาให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้นาไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือ
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริ การหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างแท้จริง หรือเป็น
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือนาการตัดสินใจนั้นมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง
หน้ า 3

 ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายใน
ขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินโครงการ
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทาให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์ หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร เช่น การงบประมาณไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการดาเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์
การวางแผน การควบคุม และการจัดทารายงานเพื่อนามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และ
การเงินดังกล่าว
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่าง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่
ชัดเจน ความไม่ทัน สมัย หรือ ความไม่ครอบคลุ มของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
รวมถึงการทานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดาเนินงาน
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากส่วนราชการจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ส่วนราชการ
ต้องนาแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น
 ด้านยุทธศาสตร์ โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิผล และการมีส่วนร่วม
 ด้านการดาเนินการ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
 ด้านการเงิน อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และภาระรับผิดชอบ
 ด้านกฎ ระเบียบ อาจมีความเสี่ยงต่อเรื่องนิติธรรม และความเสมอภาค
ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินแผนงาน/โครงการ ตามหลักธรรมาภิบาล ได้แก่
1) ประสิทธิผล (Effectiveness)
2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
3) การมีส่วนร่วม (Participation)
4) ความโปร่งใส (Transparency)
5) การตอบสนอง (Responsiveness)
6) ภาระรับผิดชอบ (Accountability)
7) การกระจายอานาจ (Decentralization
8) นิติธรรม (Rule of Law)
9) ความเสมอภาค (Equity)
10) การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
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นิยามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล หมายถึง ความเสี่ยงจากการวางแผนและวิเคราะห์แผนงาน/
โครงการไม่ ส อดคล้ อ งตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ตามเกณฑ์ ข องคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ
ประกอบด้วยความเสี่ยง 10 ประการ ได้แก่
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและอยู่ในระดั บที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมถึงมี
การติดตาม ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) หลักการประสิทธิภาพ (Efficiency)
ในการปฏิบัติงานต้องมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คุ้มค่าการลงทุนและ
บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออานวย
ความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจาเป็น
3) หลักการสนองตอบรับ (Responsiveness)
ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ในการปฏิบัติงานต้องสามารถตอบคาถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัด
วางระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและ
ผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
5) หลักความโปร่งใส (Transparency)
ต้อ งปฏิ บั ติง านด้ ว ยความซื่ อสั ต ย์สุ จ ริต ตรงไปตรงมา รวมทั้ ง ต้อ งมีก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล
ข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้
ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงานและร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
7) หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
ในการปฏิบัติงานควรมีการมอบอานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การดาเนิน การให้แก่ผู้ ปฏิบั ติงานในระดับ ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการโอนถ่ายบทบาทและ
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคอื่นๆ ในสังคม
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8) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ต้อ งใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ ในการปฏิ บัติ ง านอย่ า งเคร่ ง ครั ด
ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงเสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ
9) หลักความเสมอภาค (Equity)
ต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม และอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม
10) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented)
ในการปฏิ บั ติ ง านต้ อ งมี ก ระบวนการในการแสวงหาฉั น ทามติ ห รื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น
ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้าน
ที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว ส่วนราชการอาจจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงจาแนกตามโครงการ หรือบาง
กิจกรรมที่สามารถบูรณาการในการดาเนินการได้ ก็สามารถนามารวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงเดียวกันได้ ทั้งนี้
แผนบริหารความเสี่ยงต้องสอดคล้ องกับ ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงดังกล่ าวข้างต้น และมีการกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จของเป้าหมายของแผนอย่างชัดเจน รวมทั้ง เกณฑ์การให้คะแนนของค่าเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
สป.สธ. ได้ จั ดประชุม เชิ งปฏิ บัติ การส าหรับ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องของกระทรวงสาธารณสุ ข
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการสาคัญเพื่อนาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระทรวง
สาธารณสุขประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์ การคัดเลือกโครงการสาคัญ และ
เห็นชอบโครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อนาสู่กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีทั้งหมด 7 โครงการ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

โครงการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
โครงการ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน)
โครงการ คณะกรรมการ พชอ. (DHB)
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่ใช้โปรแกรม HROPS
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
โครงการ Happy MOPH
โครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (36.161
ล้านบาท)

หน้ า 6

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงความเสี่ยงระดับแผนงาน/โครงการ
สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสาหรับโครงการที่ได้รับการคัดเลือกของกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขได้วิเคราะห์ความเสี่ยงโดยคานึงถึง
ปั จ จั ย เสี่ ย งทั้งภายในและภายนอก ซึ่ งพิ จ ารณาแล้ ว เห็ นว่า ปั จจัย เหล่ านั้ นมี ผ ลกระทบต่ อวั ตถุป ระสงค์ และ
เป้าหมาย หรือผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร และระดับกิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการ โดยระบุปัจจัย
เสี่ยงตามประเภทของความเสี่ยง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกลยุทธ์ ด้านการดาเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ รวมทั้งได้วิเคราะห์ความเสี่ยงที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ
ควบคู่กันไป ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งเน้นฉันทามติ
โดยผลการวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยเสี่ ยง พบว่ามีจานวนปัจจัยเสี่ยงที่คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานในกิจกรรมภายใต้โครงการ จานวน 7 โครงการ ซึ่งสามารถจาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ปัจจัยความเสี่ยง ดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการ โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้โรงพยาบาลสังกัด สป.สธ.ดาเนินการโครงการ
ขั้นตอน
หลัก

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

กระทบ

ระดับ กลยุทธ์ใช้ แนวทางการ
ความ จัดการ จัดการความ
เสี่ยง ความเสี่ยง
เสี่ยง

ผล

ตรวจเยี่ยม เพื่อติดตาม
การ
ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
(ระยะ
ระหว่าง
ดาเนินการ)
และรับทราบ
ปัญหา
อุปสรรคของ
พื้นที่

ไม่สามารถจัด
กระบวนการ
เพื่อให้เกิด
การรับทราบ
ปัญหาของ
พื้นที่ได้ตาม
แผน

พื้นที่ไม่พร้อม 2 (Y3)
รับการตรวจ
เยี่ยม(ข้อมูลไม่
พร้อม
บุคลากรน้อย
เปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ)

5 (X4)

สูง (10)

treat

จัดทาแผน
ติดตามระยะ
สั้น

ติดตาม
ประเมินผล
การ
ดาเนินงาน
โครงการ

การ
ดาเนินการ
โครงการไม่
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

พื้นที่มี
4 (Y4)
สภาพแวดล้อม
ไม่เอื้อต่อการ
ดาเนินการ(ไม่
มีเกษตร
อินทรีย์ ขาด
ความร่วมมือ
จากเครือข่าย
ภาคประชาชน)

5(X4)

สูงมาก

treat

กระตุ้นสร้าง
ความร่วมมือ
ของภาคี
เครือข่าย
ภาค
ประชาชน/
ศึกษาดูงาน
พื้นที่ที่
ประสบ
ความสาเร็จ/
กก.ลงไปช่วย
พื้นที่ที่มี
ปัญหา

เพื่อประเมิน
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินงาน
โครงการ

(20)

หน้ า 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและสร้างเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ
โครงการ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน)
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ
ในการดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอน
หลัก

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ขั้นตอน

การทบทวน เพื่อให้ได้
สถานการณ์ ข้อมูล
PCC
สถานการณ์
แนวทางการ
ดาเนินงาน
ในการจัดทา
แผน
ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อน

การจัดทา
แผน
ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อน

เพื่อให้แผน
ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อน
การ
ดาเนินงาน

ยังขาด
ข้อมูล
สถานการณ์
ของ PCC
ในภาพรวม
ของ
ประเทศ

แผน
ยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อน
ไม่แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

บุคลากรขาด
ความรู้ความ
เข้าใจในด้าน
เวชศาสตร์
ครอบครัว

4 (Y4) 3 (X4) สูง (12)

บุคลากรที่เข้า
ร่วม
กระบวนการ
ทางานยังไม่
ครอบคลุมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้

3 (Y4) 3 (X4)

สูง (9)

ข้อมูลที่ได้รับยัง 3 (Y4) 3 (X4)
มีความล่าช้า
และไม่สมบูรณ์

สูง (9)

ขาดความ
3 (Y4) 5 (X5)
ร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง

สูงมาก
(15)

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

treat

พัฒนาศักยภาพ
ด้านเวชศาสตร์
ครอบครัว

จัดทาคู่มือแนว
ทางการ
ดาเนินงาน

treat

พัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
(วิทยุ โทรทัศน์
Line, Facebook
ฯลฯ)

หน้ า 2

ขั้นตอน
หลัก

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ขั้นตอน
PCC ที่มี
กาหนด
ประสิทธิภาพ

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ยังไม่สามารถ 4 (Y4) 3 (X4) สูง (12)
เข้าถึงบริบท
ของแต่ละพื้นที่

ควรมีการจัดทา
ความก้าวหน้า
ของสายวิชาชีพ

ขาดช่องทาง
การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

3 (Y4) 2 (X4)

มีการจัดทา
หลักสูตร
เวชศาสตร์
ครอบครัว

ผู้รับผิดชอบ
หลักมี
ภาระหน้าที่
หลายด้านที่
ต้องปฏิบัติทา
ให้ขาดการ
ดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

4 (Y4) 3 (X4) สูง (12)

ปาน
กลาง
(6)

หน้ า 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ
โครงการ คณะกรรมการ พชอ. (DHB)
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยหลักการพื้นที่เป็นฐานประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
วัตถุประสง
ขั้นตอนหลัก
ค์ขั้นตอน

ผล

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

มี
ความคลาด
เคลื่อนใน
การแต่งตั้ง
คณะ
กรรมการ
พชอ. ตาม
ระเบียบฯ

การรับรู้และ
การนา
นโยบายไปสู่
การปฏิบัติมี
ความ
คลาดเคลื่อน

2 (Y)

2 (X)

ปาน
กลาง
(4)

treat

จัดทาคู่มือ
ประกอบการ
พิจารณาระเบียบ
สานัก
นายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ระดับพื้นที่ พ.ศ.
2561/จัดประชุม
ชี้แจงระเบียบ
และแนวทางการ
ปฏิบัติในพื้นที่
ประมาณช่วง
เดือนเมษายน
2561/พัฒนา
หลักสูตร
ศักยภาพ
ประชาชนและทีม
เลขาฯ

ข้อมูลไม่
เพียงพอ/มี
ความคลาด

2 (Y)

2 (X)

ปาน
กลาง
(4)

treat

พัฒนาเว็บไซต์
เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงาน

1. แต่งตั้ง
คณะ
กรรมการ
พชอ. ตาม
ระเบียบ

เพื่อกาหนด
และ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ
(เป็นกลไก
การ
ขับเคลื่อน)

2. จัด
ประชุม/
วิเคราะห์

เพื่อให้ได้
การ
แผนพัฒนา วิเคราะห์
คุณภาพชีวิต ประเด็น

กระทบ

หน้ า 4

วัตถุประสง
ขั้นตอนหลัก
ค์ขั้นตอน
ปัญหา
คัดเลือก
ประเด็นที่
สาคัญตาม
บริบทพื้นที่
และจัดทา
แผนพัฒนา
แก้ไขปัญหา

ระดับอาเภอ
ที่สอดคล้อง
กับปัญหา
ของพื้นที่

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ปัญหาไม่
สอดคล้อง
กับปัญหา
ของพื้นที่

เคลื่อนในการ
สื่อสาร

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง
พชอ./จัดตั้ง
ทีมงานในการ
สื่อสาร/จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หน้ า 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่ใช้โปรแกรม HROPS
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโปรแกรม HROPSเพื่อให้ใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขั้นตอนหลัก

วัตถุประสง
ความเสี่ยง
ค์ขั้นตอน

1.ขั้นวางแผน เพื่อให้
ดาเนินการ
สามารถจัด
เขียนโครงการ อบรมได้
และประสาน
วิทยากร หัวข้อ
บรรยาย/เสนอ
โครงการอนุมัติ
ผู้บริหาร/
แต่งตั้ง
คณะทางาน/
ประชุม
คณะทางาน
เพื่อชี้แจง
ในการ
ดาเนินงาน/
ประสาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้า
ประชุม เชิญ
ประชุม

ไม่ได้รับ
อนุมัติ
โครงการ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

วัตถุประสงค์ไม่ 2 (Y3) 2 (X4)
ชัดเจน

ปาน
กลาง
(4)

รอข้อมูล

รอข้อมูล

งบประมาณสูง
เกินไป

1 (Y1) 2 (X5)

ต่า (2)

รอข้อมูล

รอข้อมูล

เนื้อหาไม่
ชัดเจน

3 (Y3) 3 (X6)

สูง (9)

รอข้อมูล

รอข้อมูล

2 (Y3) 3 (X4)

ปาน
กลาง
(6)

รอข้อมูล

รอข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง

2.จัดอบรมตาม เพื่อให้ได้รับ ผู้เข้าประชุม คุณสมบัติไม่
โครงการการใช้ ความรู้ ใน ไม่ใช่ผู้เข้า ชัดเจน
โปรแกรม
การใช้
ประชุม

โอกาส

ผล
กระทบ

หน้ า 6

ขั้นตอนหลัก
HROPS

3. ติดตาม
ประเมินผลผู้
เข้าอบรม

วัตถุประสง
ความเสี่ยง
ค์ขั้นตอน
โปรแกรม
HROPS ผู้
เข้าอบรมลง
โปรแกรม
ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
ทันเวลา

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

2 (Y3) 2 (X5)

ปาน
กลาง
(4)

รอข้อมูล

รอข้อมูล

2 (Y3) 3 (X6)

ปาน
กลาง
(6)

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รายงานไม่
ครบถ้วน

3 (Y3) 3 (X4)

สูง (9)

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รายงานกรอก
ข้อมูลไม่
ครบถ้วน

3 (Y3) 3 (X5)

สูง (9)

รอข้อมูล

รอข้อมูล

ปัจจัยเสี่ยง

หลัก/
ภัยธรรมชาติ
กลุ่มเป้าหม
ายมาอบรม
ไม่ครอบ/
ผู้บริหารไม่ให้
รูปแบบการ
ความสาคัญ
อบรมไม่
เหมาะสม

ติดตามการ รายงานไม่
บันทึกข้อมูล ครบถ้วน/
ในระบบ
รายงาน
กรอกข้อมูล
ไม่ครบถ้วน

โอกาส

ผล
กระทบ

หน้ า 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ
โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ
วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐและผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานตรวจสอบภายในที่ถูกต้อง
2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐและผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพให้กับระบบการตรวจสอบภายในภาคราชการเพื่อเป็นที่ปรึกษา
ในการเพิ่มประสิทธิผลประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารภาครัฐ
4.เพื่อส่งเสริมเกิดการกากับดูแลควบคุมตัวเองที่ ดี เพื่อให้เกิดวินัยการคลังในการบริหาร
จัดการองค์กร
ขั้นตอน
หลัก

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ขั้นตอน

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

ผล

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

1. เตรียม
ความพร้อม
ในการจัด
ฝึกอบรมฯ
และ
ดาเนินการ
ฝึกอบรม

รอข้อมูล

ผู้เข้าอบรม
ไม่ครบและ
ไม่ตรงตาม
กลุ่ม
เป้าหมาย

แจ้งเวียน
หนังสือล่าช้า/
ลงทะเบียนไม่
ทันตามกาหนด

1 (Y)

2 (X)

ต่า (2)

treat

เพิ่มระยะเวลา
ในการเตรียม
ความพร้อมใน
การอบรม

2. ผู้ที่ได้รับ
การ
ฝึกอบรม
สามารถนา
ความรู้ที่
ได้รับไปปรับ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ให้ผู้อบรมนา
ความรู้ไปใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน
จริงให้ถูกต้อง
ตามแนวทาง
ที่กาหนด

ไม่นาความรู้
จาการ
อบรมไป
ปฏิบัติงาน
จริง

ผู้บริหารไม่ให้
ความสาคัญ/
ภาระงานของผู้
อบรมมีมาก/ผู้
อบรมขาด
ประสบการณ์
ในการให้
คาปรึกษากับ

4 (Y)

2 (X)

ต่า (8)

treat

มีกระบวนการ
ติดตามผู้เข้าร่วม
อบรม/สร้าง
เครือข่ายให้
คาปรึกษากับผู้
อบรม/สร้าง KM
เพื่อเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์
หน้ า 8

ขั้นตอน
หลัก

วัตถุประสงค์
ความเสี่ยง
ขั้นตอน

เป็นที่
ปรึกษาและ
สามารถ
กากับดูแล
ตัวเองที่ดีได้

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

บุคคลอื่น

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการบริการที่เป็นเลิศ
โครงการ Happy MOPH
วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมความสุขในการทางาน เพิ่มแระสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานของ
บุคลากรให้บรรลุเป้าหมายร่วมขององค์กร
ขั้นตอน
หลัก

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

การประชุม
ระดับชาติ
การพัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย์ใน
ระบบ
สุขภาพ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2561

1. ประชุมผล
การ
ดาเนินงาน
การสร้างสุข
ในองค์กร
และการ
บริหาร
จัดการ
กาลังคนของ
หน่วยงาน

ความเสี่ยง
การจัด
ประชุมไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

1.โครงการ
2 (Y4) 5 (X4) สูง (10) treat
ไม่ได้รับอนุมัติ
ตามเวลาที่
กาหนด

จัดทาผังควบคุม
กากับการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
(timeline)/ควบ
คุมกากับการ
ดาเนินงานโดย
หัวหน้างาน

2. การ
สนับสนุน

เจรจาขอ
สนับสนุน

2 (Y4)

4(X4)

สูง(8)

treat

หน้ า 9

ขั้นตอน
หลัก

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน

(กลุ่ม
เป้าหมาย
1,000 คน)

สังกัด
กระทรวง
สาธารณสุข
2. เพื่อสร้าง
องค์ความรู้
สร้างแรง
บันดาลใจ
กระตุ้นให้
บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
ด้านกาลังคน
เกิดความคิด
สร้างสรรค์ใน
การสร้าง
นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการ
สร้างสุขใน
องค์กรและ
บริหาร
จัดการ
กาลังคนใน
หน่วยงาน
3. เพื่อ
ถ่ายทอด
นโยบายการ
สร้างสุขใน
องค์กร เพื่อ
เป็นกระทรวง

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

งบประมาณ
จากหน่วยงาน
ล่าช้า

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง
งบประมาณจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายใน
1 เดือนก่อนเริ่ม
ดาเนินโครงการ

3. การ
3 (Y4)
ประชาสัมพันธ์
ไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย

4(X4)

สูง (12)

treat

เพิ่มช่องทางการ
สื่อสาร ใช้ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมา
ช่วย/เพิ่มความถี่
ในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์/
กากับติดตาม
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมาย/
ใช้เวทีของ
ผู้บริหารในการ
ประชาสัมพันธ์

4.การจัดซื้อ
จัดจ้างล่าช้า
กว่าเวลาที่
กาหนด

5(X4)

สูงมาก
(20)

treat

จัดทาแผนจัดซื้อ
จัดจ้าง/
ดาเนินการตาม
แผนและควบคุม
กากับให้การ
ดาเนินการตาม
แผนโดย
เคร่งครัด /

4 (Y4)

หน้ า 10

ขั้นตอน
หลัก

วัตถุประสงค์
ขั้นตอน
สาธารณสุข
กระทรวง
แห่งความสุข
4.เพื่อสร้าง
ความตื่นตัว
ให้กับทุก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้
ตระหนักถึง
ความสาคัญ
ของการสร้าง
สุขในองค์กร
5.เพื่อสร้าง
เครือข่าย
องค์กรสร้าง
สุข มุ่งสู่การ
เป็นกระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวง
แห่งความสุข
อย่างยั่งยืน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง
ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง

หน้ า 11

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ
โครงการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (36.161 ล้านบาท)
วัตถุประสงค์โครงการ รอข้อมูล
วัตถุประสง
ขั้นตอนหลัก
ค์ขั้นตอน

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง

treat

จัดทา timeline
ควบคุมการ
ติดตามงวดงาน
งวดเงิน/ตั้ง
คณะกรรมการ
เพื่อติดตามการ
ดาเนินงาน

1.ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ตกแต่งระบบ
ภายในศูนย์
EOC

เพื่อเตรียม
พื้นที่ในการ
จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ
EOC

ได้พื้นที่ที่ไม่
เหมาะสม
และรองรับ
กับโครงสร้าง
อุปกรณ์ของ
ศูนย์ EOC/
การ
ดาเนินงาน
การปรับปรุง
ไม่เป็นไป
ตามแผนงาน

ขาดการกากับ 4 (Y3) 5 (X1)
ติดตาม
ควบคุมการ
รับเหมาให้
เป็นไปตาม
งวดงาน

สูงมาก
(20)

2.การจัดการ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์
และระบบ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์

เพื่อเตรียม
ความพร้อม
รองรับการ
ปฏิบัติงาน
ของ
เจ้าหน้าที่ใน
ศูนย์ EOC

specification
อุปกรณ์ไม่
รองรับต่อ
การ
ปฏิบัติงาน/
เจ้าหน้าที่ไม่
มีความรู้ใน
การใช้งาน
ติดตั้ง ดูแล
ระบบ/
สถานที่ที่ใช้
ในการติดตั้ง

ระบบการ
5 (Y3) 5 (X4)
จัดซื้อจัดจ้าง
ถูกกาหนดโดย
กระทรวงการ
คลังทาให้ได้
specification
อุปกรณ์ต่า/ไม่
มี project
manager ใน
การดูแลและ
ควบคุมการ
จัดซื้อ/ขาด

สูงมาก
(25)

จัดทาแผนการ
หาครุภัณฑ์/
จัดตั้ง project
manager /จัด
จ้างให้บริษัทที่มี
ความเชี่ยวชาญ
ในการติดตั้ง
ระบบ ผู้ดูแล/
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใน
หน่วยงาน/ให้
กลุ่มงานอื่น เข้า
หน้ า 12

วัตถุประสง
ขั้นตอนหลัก
ค์ขั้นตอน

3. การจัดหา
เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานใน
ศูนย์ EOC
ตาม
โครงสร้าง
ของศูนย์

เพื่อ
ขับเคลื่อน
การ
ปฏิบัติงาน
ในศูนย์ EOC
ให้เป็นไป
ตามบทบาท
หน้าที่

ความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

ไม่รองรับต่อ
การติดตั้ง
อุปกรณ์/
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า

บุคลากร
เฉพาะด้าน/ไม่
มีการจัดทา
แผน

เจ้าหน้าที่ไม่
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
เต็มศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความรู้
ความสามารถ
เพียงพอต่อ
การ
ปฏิบัติงาน/
กาลังคนไม่
เพียงพอต่อ
ภาระงานใน
ศูนย์ EOC

โอกาส

ผล
กระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

กลยุทธ์ใช้
จัดการ
ความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความ
เสี่ยง
มาช่วยกากับ
และติดตามการ
ดาเนินงานจัดหา
ครุภัณฑ์ตั้งแต่
ต้นถึงจบ

4 (Y1) 3 (X5) สูง (12)

treat

จัดทาแผน HRD,
HRM/จัดจ้าง
บริษัทภายนอก
เข้ามา
ดาเนินการ
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