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ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กร มีการพัฒนาและเติบโต
อย่างยั่งยืน การจัดการความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) รองรั บ การเปลี ่ ย นแปลงที ่ เ กิ ด จาก การ
ดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุเป้าหมาย ของ
แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจการวางแผน
การจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน การจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล สำหรับการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้ใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่กอง
แผนงาน กรมอนามัย จัดทำขึ้นเพื่อ บริหารจัดการควบคุมระดับความเสี่ยงใน การปฏิบัติงาน และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และใช้เป็นกรอบ แนวทางในดำเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยงโครงการสำคัญอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนงาน/ โครงการบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์กรต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การดำเนินงานแผนงาน/โครงการ ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
และส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการทีส่ ำคัญ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
1.3 ประโยชน์การบริหารความเสี่ยง
1.ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2.เป็นการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับผลการ
ดำเนินงาน
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ส่วนที่ 2 ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 การบริหารความเสี่ยงของโครงการสำคัญ ปี 2564
กองแผนงาน กรมอนามัย จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบ ัติการระดับ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ความเสี่ยงแผนงาน/โครงการ มีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ ซึ่งเป็นการลดมูลเหตุและโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายให้
ระดับ ความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ (ดาวน์โหลดที่: บทที่ 1 (moph.go.th))
2.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมฯ ปี 2563-2565 (กลุ่มสตรีและเด็ก)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพ (กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย)
เป้าประสงค์
1. ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย
2. เด็กอายุ 0-5 ปี มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
ตัวชี้วัด
1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
4. เด็กอายุ 5 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ แยกตามเพศชาย/หญิง (ซม.)
5. ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (caries free)
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพมารดาตั้งแต่ก่อนตัง้ ครรภ์จนถึงหลังคลอดอย่างมีคุณภาพ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3. ส่งเสริมบทบาทพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กที่ถกู ต้องเหมาะสม
4. ขับเคลื่อนนโยบายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพือ่ ลดความเหลื่อมล้า
5. พัฒนาและขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
6. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
7. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย

-3ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
2. องค์กรที่มีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว
3. บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และมีความผูกพันต่อองค์กร
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1. จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ดำเนินการได้อย่างน้อง 1 เรื่องใน รอบปี (เรื่อง)
2. จำนวนงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ หรือ นวัตกรรมที่ผ่านมาถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง น้อย 1
เรื่องในรอบปี (เรื่อง)
3. การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (รายหมวดสะสม)
4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
5. ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ (กรมอนามัย)
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตามระบบการประเมินของ ป.ป.ท.
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมนักวิจัย (Researcher) นวัตกร (Innovator) นักจัดการความรู้
2. สร้างค่านิยม วัฒนธรรม และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งการถ่ายทอด และนำไปใช้
ขับเคลื่อนในระดับต่างๆ เพื่อไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
3. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรมให้มีคุณภาพ ทันสมัย สามารถใช้ใน การแก้ปัญหา
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
4. ยกระดับการขับเคลื่อน พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์กำกับ ติดตามและประเมินผลอย่าง เข้มข้น โดย
เทียบเคียงกับองค์กรที่มีสมรรถนะสูงทั้งในระดับนานาชาติ
5. ส่งเสริมการบริหารและพัฒนากำลังคนของกรมอนามัย (วางแผน พัฒนา รักษากำลังคน) ให้ ทำงานบน
ฐานความรู้
6. เร่งรัดการปรับเปลี่ยน (Lean) กระบวนงานหลัก (Re-process) เพื่อส่งมอบคุณค่าตาม ภารกิจหลัก
(Core Business)
7. สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร

-48. ส่ง เสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้า มั่นคงในอาชีพ และเสริมสร้างแรงจูงใจใน การ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
9. ยกระดับกระบวนการ และสร้างบรรยากาศให้บุคลากรสร้างผลงานที่มีคุณค่า
10. วางระบบพัฒนาสมรรถนะหลักของ ก.พ. และสมรรถนะหลัก ของกรมอนามัย (A2IM) เพื่อ การ
ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม/ภารกิจกรมอนามัย
11. กำหนดแนวทางการบริหารกำลังคน (HRM) ให้ตอบสนองต่อการขับเคลือ่ นระบบส่งเสริม สุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม/ภารกิจกรมอนามัย
12. ส่งเสริมการบริหารและพัฒนากำลังคนให้มีผลงานนำเสนอในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ ใน สายงาน
วิชาการและสายสนับสนุน ให้มีผลงานในเวทีระดับกรม
13. ยกระดับมาตรการการด าเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต
14. พัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี/ ระบบเฝ้าระวัง และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ด้านการ
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
2.3 นโยบายอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
1. เร่งสืบสานโครงการในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งผลลัพธ์ให้ประชาชนสุขภาพดี
2. เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญรัฐบาล โดยยึดแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามแนวนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ “สุขภาพดี วิถีใหม่ : คนไทย
รอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี” เพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
3. ยกระดับความรอบรู้ และส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ โดยมุ่งเน้น
ผลสัม ฤทธิ์มากกว่ากลไกหรือ เครื่อ งมือ และเร่งรัดการบูรณาการขับ เคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพในแต่ละกลุ่มวัย
4. ยกระดับเมืองที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ ในการปกป้อง พิทักษ์ คุ้มครองสิทธิประชาชนด้านสุขภาพ ทั้ง การ
ปฏิบัติการเชิงรุกในการเฝ้าระวัง กำกับ ตรวจสอบระดับพื้นที่ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานกิจกรรม กิจการ สถาน
ประกอบการให้มีมาตรฐานด้านสาธารณสุข
5. ยกระดับ สู่อ งค์ก รสมรรถนะสูง ใช้ก ารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครั ฐ (Public Sector
Management Quality Award : PMQA) เป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาองค์กร และยกระดับ บุคลากร
ให้ม ีท ัก ษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและดิจ ิท ัล ตลอดจนการขับ เคลื่อนให้เ ป็นองค์ก รแห่ง ความสุข (Healthy
Workplace) ที่มีความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

-52.4 โครงการสำคัญ/กิจกรรมสำคัญของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปี 2564 โครงการสำคัญที่คลัสเตอร์สตรีและเด็กปฐมวัย รับผิดชอบทั้งสิ้น 4 โครงการ/ 10 กิจกรรม
สำคัญ ดังนี้

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพโครงการที่ 4 โครงการส่งเสริมการ
เจริญ เติบ โตและพัฒ นาการเด็ก อายุ 2-6 ปี โดยมีก ิจ กรรมสำคัญ 2 กิจ กรรม คือ กิจ กรรมสำคัญที่ 9 (4.1)
ขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และกิจกรรมสำคัญที่ 10 (4.2) ส่ งเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการ 2-6 ปี
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2.5 คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมอนามัย (Performance Agreement: PA)
ตัวชี้วัดตามคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมด
ตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย โดยกำหนดเป้าหมายร้อยละ 85

-62.6 แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ วางแผนขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 จำนวน 8 โครงการ ดังนี้
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ/ปัจจัย
ต.ค.63-ก.ย.64 732,000
อำนวยการ
1. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน
2.โครงการอบรม DSPM พยาบาลที่ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอด ต.ค.63-ก.ค.64 440,100 วิจัยนวตกรรมฯ
ต.ค.63-ม.ค.64
10,000 วิจัยนวตกรรมฯ
3.โครงการจัดทำหลักสูตร DSPM E-learning
ศูนย์สาธิตฯ
4.โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ต.ค.63-ก.ค.64 60,000
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบฯ พ.ศ. 2564
ต.ค.63-ก.ค.64 183,000
ศูนย์สาธิตฯ
5. โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ศูนย์สาธิตฯ
6. โครงการพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการ ต.ค.63-ก.ค.64 7,000
พัฒนาสมอง BBL (Brain – based - Learning) สำหรับเด็กแรกเกิด
- 3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
7. โครงการบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระบบสายสัญญาณ ธ.ค.63-ก.ย.64 420,000 บริหารยุทธฯ
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการรับประกัน ปี พ.ศ. 2564 สถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
8. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ ต.ค.63-ก.ย.64 1,200,000 อำนวยการ
ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564
ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีโครงการลำดับ
ที่ 7 และ 8 ส่วนใหญ่เป็นการจ้างเหมา ปีละ 1 ครั้ง ทำสัญญาเป็นรายงวด มีระยะเวลาเบิกจ่ายชัดเจน

-72.7 แนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring
Organization Of The Tread Way Commission)
แนวทางการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการ วิเคราะห์
ประเมิ นและจั ด การความเสี ่ ยงอย่ า งเหมาะสม ตามกระบวนการบริ ห ารความเสี ่ย งตามมาตรฐาน COSO
(Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) ดังนี้
1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment)
2) การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
3) การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)
4) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
5) กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)
6) กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
7) ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)
8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)

ภาพที่ 1 มาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization Of The Tread Way
Commission)
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ส่วนที่ 3 วิธีการดำเนินการ
3.1 เกณฑ์คัดเลือกโครงการสำคัญของหน่วยงาน
เกณฑ์สำหรับพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสีย่ ง
ปัจจัยพิจารณา
1 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณา
2 คะแนน

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
กรมฯ PA กรมฯ ยุทธศาสตร์
กระทรวงฯ แผนแม่บทฯ
แผนปฏิรูป ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ

สอดคล้องกับ
เป้าหมาย
ในยุทธศาสตร์กรมฯ
PA กรมฯ โครงการ/
กิจกรรมสำคัญ

สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในยุทธศาสตร์กรมฯ
PA กรมฯ โครงการ/
กิจกรรมสำคัญ

2. งบประมาณ
3. ความจำเป็นต้องเร่งรัดการ
ดำเนินงาน

ต่ำกว่า 5 แสนบาท
งานประจำที่ต้อง
กระทำต่อเนื่อง

5 แสนบาท - 1 ล้านบาท
งานที่ดำเนินงานให้
สำเร็จตามนโยบายกรม
อนามัย

3 คะแนน
สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในยุทธศาสตร์กรมฯ PA กรมฯ
โครงการ/กิจกรรมสำคัญ
โครงการที่ได้รับเลือกบริหาร
ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของ
กรมอนามัย
มากว่า 1 ล้านบาท
งานเร่งด่วนที่ต้อง
ดำเนินการตามแผนงาน
รองรับนโยบายมุ่งเน้นของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี 64 ที่
กรมอนามัยเกี่ยวข้อง

3.2 ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสีย่ งโครงการทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
1) กำหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม หลัก
และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1)
2) ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 ประเด็น ได้แก่ ประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอำนาจ ความ
เสมอภาค และการมุ่งเน้นฉันทามติ โดยนำแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อม
ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2)
3) ดำเนินการการระบุความเสี่ยงต่างๆ โดยนำความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบในขั้นตอนที่ 2 มา
แยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบระบุปัจจัยเสี่ยง

-94) การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และ นำผล
ที่ได้มาคูณกันเป็นระดับความเสี่ยง
5) การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือกำจัดความเสี่ยง การควบคุม
ความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ขั้นตอน
ที่ 3-5 ตามแบบฟอร์มที่ 3)
6) ดำเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดทำแผน โดยนำปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจาก
มากไปหาน้อย (จากผลคูณในขั้นตอนที่ 4) กำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ที่ระบุไว้ใน ขั้นตอน
ที่ 5) กำหนดเป้าหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ (ตาม
แบบฟอร์มที่ 4)
7) การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยจัดทำรายงาน “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารจัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5)
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ส่วนที่ 4 ผลการดำเนินการ
ตารางที่ 1 การคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
โครงการ/ปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ

1. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน
2.โครงการอบรม DSPM พยาบาลที่ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอด
3.โครงการจัดทำหลักสูตร DSPM E-learningโครงการ C
4.โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก ปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบฯ พ.ศ. 2564
5.โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6.โครงการ พัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม โรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการ
พัฒนาสมอง BBL (Brain – based - Learning) สำหรับเด็กแรกเกิด
- 3 ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
7.โครงการ การบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ระบบ
สายสัญญาณเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการรับประกัน ปี พ.ศ.
2564 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
8.โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการ
ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2564

รวม

ความ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
กรมฯ

งบ
ประมาณ

ความ
จำเป็นต้อง
เร่งรัดการ
ดำเนินการ

3
2
2

1
1
1
1

1
2
1
1

1
6
2
2

2

1

1

2

2

1

1

2

-

1

1

1

-

1

1

1

จากตารางคัดเลือกโครงการ พบว่า โครงการอบรม DSPM พยาบาลที่ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดได้
คะแนนสูงสุด 6 คะแนน ดังนั้นจึงนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่กำหนด

- 11 ตารางที่ 2 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) (ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective
Setting)
แบบฟอร์มที่ 1
โครงการสำคัญ
วัตถุประสงค์
อบรม DSPM พยาบาล เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ที่ให้บ ริก ารดูแลมารดา พยาบาลที่ให้บริการดูแล
หลังคลอด
มารดาหลังคลอดให้
สามารถให้คำแนะนำแก่
แม่ในการใช้
ค ู ่ ม ื อ DSPM ใ น ก า ร
ส่ง เสริม พัฒ นาการของ
ลูกได้อย่างเข้าใจ

กิจกรรม
-อบรมพัฒนาศักยภาพการ
ใช้คู่มือ DSPM พยาบาลที่
ให้บ ริการดูแลมารดาหลัง
คลอด (ภาค เหนือ ภาคอิ
สาน ภาคกลาง)

วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลที่ให้บริการดูแล
มารดาหลังคลอดให้สามารถ
ให้คำแนะนำแก่แม่ในการใช้
คู่มือ DSPM ในการส่งเสริม
พัฒนาการของลูกได้อย่าง
เข้าใจ

-เยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการ -เพื่อติดตามการดำเนินงาน
เด็ก ปฐมวัย (ภาค เหนือ และให้ข้อเสนอแนะการ
ภาคอิสาน ภาคกลาง)
ดำเนินงานในพื้นที่
-อบรมพัฒนาศักยภาพการ
ใช้คู่มือ DSPM พยาบาลที่
ให้บ ริการดูแลมารดาหลัง
คลอด (ภาค ใต้)

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลที่ให้บริการดูแล
มารดาหลังคลอดให้สามารถ
ให้คำแนะนำแก่แม่ในการใช้
คู่มือ DSPM ในการส่งเสริม
พัฒนาการของลูกได้อย่าง
เข้าใจ
-เพื่อติดตามการดำเนินงาน -เพื่อติดตามการดำเนินงาน
และให้ข้อเสนอแนะการ
และให้ข้อเสนอแนะการ
ดำเนินงานในพื้นที่
ดำเนินงานในพื้นที่

- 12 ตารางที่ 3 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสีย่ ง
และปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล)

กิจกรรม

ประสิทธิผล

-อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้
ไม่เสี่ยง
ค ู ่ ม ื อ DSPM พ ย า บ า ล ที่
ให้ บ ริ ก ารดู แ ลมารดาหลั ง
คลอด (ภาค เหนือ ภาคอิสาน
ภาคกลาง)
-เยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการเด็ก
ไม่เสี่ยง
ปฐมวัย (ภาค เหนือ ภาคอิสาน
ภาคกลาง)
-อบรมพัฒนาศักยภาพการใช้ พย า บา ลฯ
ค ู ่ ม ื อ DSPM พ ย า บ า ล ที่ ไม่ได้รับการ
ให้ บ ริ ก ารดู แ ลมารดาหลั ง อบรม
คลอด (ภาค ใต้)

-เยี่ยมเสริมพลังพัฒนาการเด็ก ขาดโอกาส
ปฐมวัย (ภาค ใต้)
การติ ด ตาม
งานและการ
แลกเปลี ่ยน
เรียนรู้

ประสิทธิภาพ

ไม่เสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 2
การมี
ส่วน
ร่วม
ไม่
เสี่ยง

มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
ความ
การ การรับ
นิติ
โปร่งใส ตอบส
ผิด
ธรรม
นอง
ชอบ
ไม่เสี่ยง
ไม่
ไม่เสี่ยง
ไม่
เสี่ยง
เสี่ยง

การ
กระจาย
อำนาจ
ไม่เสี่ยง

ความ
เสมอ
ภาค
ไม่เสี่ยง

การ
มุ่งเน้น
ฉันทามติ
ไม่เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่
เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่
เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่
เสี่ยง

- การเบิกจ่าย
งบฯตาม
กิจกรรมไม่
เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด
- คืนเงิน
ราชการเกิน
20%
การเบิกจ่าย
งบฯตาม
กิจกรรมไม่
เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด

ไม่
เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไ ม่
เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่
เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่
เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไ ม่
เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่
เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่เสี่ยง

ไม่เสี่ยง
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ตารางที่ 4 การประเมินความเสี่ยงและกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสีย่ ง (ขัน้ ตอนที่ 3. การ
ระบุความเสีย่ งต่างๆ 4. การประเมินความเสีย่ ง 5. กลยุทธ์ทใี่ ช้ในการจัดการกับแต่ละความเสีย่ ง)
กิจกรรมสำคัญ

-อบรมพัฒนา
ศักยภาพการใช้คู่มือ
DSPM พยาบาลที่
ให้บริการดูแลมารดา
หลังคลอด (ภาค ใต้)

ประเภทความเสีย่ ง

ปัจจัยเสี่ยง

การประเมินความเสีย่ ง
โอกาสที่
ความ
ระดับ
เกิดฯ
รุนแรงฯ
ความ
เสี่ยง
4
4
16

แบบฟอร์มที่ 3

กลยุทธที่ใช้ในการจัดการกับความเสี่ยง
กลยุทธที่ใช้ฯ
แนวทางการจัดการ

ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน
(Operation
Risk : O)

พยาบาลฯไม่ได้
รับการอบรม

ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial
Risk : F)

การเบิกจ่าย
งบฯตาม
กิจกรรมไม่
เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด
คืนเงินยืม
ราชการเกิน
20%
ขาดโอกาสการ
ติดตามงานและ
การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

4

4

16

การควบคุมความ
เสี่ยง

5

4

20

การควบคุมความ
เสี่ยง

ยืนยันการเข้าร่วมประชุม
ก่อนทำการยืมเงิน

4

4

16

การหลีกเลี่ยงหรือ
การกำจัดความเสี่ยง

การเบิกจ่าย
งบฯตาม
กิจกรรมไม่
เป็นไปตาม
แผนที่กำหนด

4

4

16

การควบคุมความ
เสี่ยง

-ปรับรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
-เลื่อนการเยี่ยมเสริมพลัง
ไปในเดือนที่สถานการณ์
ระบาดโควิด 19 ลดลง
-ปรับรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ

เ ยี่ ย ม เ ส ร ิ ม พ ลั ง ความเสี่ยงด้านการ
พ ั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ดำเนินงาน
ปฐมวัย (ภาค ใต้)
(Operation
Risk : O)
ความเสี่ยงด้าน
การเงิน (Financial
Risk : F)

การหลีกเลี่ยงหรือ
การกำจัดความเสี่ยง

-ปรับรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
-เลื่อนการจัดอบรมไปใน
เดือนที่สถานการณ์ระบาด
โควิด 19 ลดลง
-ปรับรูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์
และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ
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ตารางที่ 5 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง)
โครงการ อบรม DSPM พยาบาลที่ให้บริการดูแลมารดาหลังคลอด
ปัจจัยความเสีย่ ง

กิจกรรมตามแนวทางการ
จัดการความเสีย่ ง

เป้าหมาย ผลสำเสร็จ

ปี 2564
มค.

- การเบิกจ่าย
งบประมาณ
ตาม
กิจกรรมไม่
เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด
- พยาบาลฯ
ไม่ได้รับการ
อบรม
- ขาดโอกาส
การติดตามงาน
และการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
- คืนเงินยืม
ราชการเกิน
20%

แบบฟอร์มที่ 4

กพ.

มีค.

เมย.

พค.

ผู้รับผิดชอบ
มิย.

กค.

สค.

งบประมาณ

กย.

-กำกับ ติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ
เป็นระยะ

เบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามเป้าหมายที่กา
หนดไว้ในแผนงาน/
โครงการ

กลุ่ม วนถ.

-เลื่อนการจัดอบรมไป
ในเดือนที่สถานการณ์
ระบาดโควิด 19 ลดลง
-เลื่อนการจัดอบรมไป
ในเดือนที่สถานการณ์
ระบาดโควิด 19 ลดลง

สามารถจัดการอบรม
ได้

กลุ่ม วนถ.

-

สามารถเยี่ยมเสริม
พลังได้

กลุ่ม วนถ.

-

- สอบถามผู้เข้าร่วม

ยอดเงินยืมคืน
ราชการไม่เกิน 20%

กลุ่ม วนถ.

โครงการยืนยันการเข้า
ร่วมประชุมให้ชัดเจน

-

แบบฟอร์มที่ 5

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง
(จากตารางแผน)

- การเบิกจ่าย
งบประมาณตาม

-กำกับ ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามแผนงาน/
โครงการ เป็นระยะ

เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
กิจกรรมที่คาดว่าจะ
การดำเนินการกิจกรรม
ผลสำเร็จที่ตั้งไว้
ดำเนินการในปี 2565
ตามแนวทางการจัดการ
(อธิบายโดยสังเขป)
เพื่อจัดการกับความเสี่ยง
ความเสี่ยง
ที่ยังคงอยู่
ดำเนินงานแล้ว
ดำเนินงานแล้ว
(จากตารางแผน)
ความเสี่ยงหมดไป ความเสีย่ งยังคงอยู่
เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ (อยู่ระหว่าง
ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดำเนินการ)
ในแผนงาน/โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว้
ในแผน

ใช้ไป

คงเหลือ

-
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กิจกรรมไม่เป็นไป
ตามแผนที่กำหนด

กิจกรรมตามแนวทาง
การจัดการความเสี่ยง
(จากตารางแผน)

-พยาบาลฯไม่ได้รับ
การอบรม

-เลื่อนการจัดอบรมไปในเดือนที่
สถานการณ์ระบาดโควิด 19
ลดลง

สามารถจัดการอบรมได้

(อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ)

-

-ขาดโอกาสการ
ติดตามงานและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-เลื่อนการจัดอบรมไปในเดือนที่
สถานการณ์ระบาดโควิด 19
ลดลง

สามารถเยี่ยมเสริมพลังได้ (อยู่ระหว่าง

-

- คืนเงินยืมราชการ
เกิน 20%

สอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ
ยืนยันการเข้าร่วมประชุมให้
ชัดเจน

ยอดเงินยืมคืนราชการไม่
เกิน 20%

ดำเนินการ)
(อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ)

-
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ส่วนที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. การบริหารความเสีย่ งโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัตกิ ารระดับหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าถึงออนไลน์ วันที่ 28 มกราคม 2564 บทที่ 1 (moph.go.th)

ภาคผนวก
1. คณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

20

21

22

2. แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
แบบฟอร์มที่ 1
โครงการสำคัญ

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

วัตถุประสงค์

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

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

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

1.1........................................
1.2........................................
1.3........................................

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

2.1........................................
2.2........................................
2.3........................................

3.......................................

3.1........................................
3.2........................................
3.3.........................................

23

ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม

ประสิทธิผล

ประสิทธิภาพ

การมี
ส่วน
ร่วม

ความ
โปร่งใส

การ
ตอบสนอง

การ
รับผิดชอบ

นิติ
ธรรม

การ
กระจาย
อำนาจ

ความ
เสมอ
ภาค

การ
มุ่งเน้น
ฉันทามติ

24

ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ 4. การประเมินความเสี่ยง 5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
แบบฟอร์มที่ 3

โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………….
กิจกรรม

ประเภทความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน
กิจกรรมที่ 1
........................................ กลยุทธ์
........................................ (Strategic Risk : S)
ความเสี่ยงด้านการ
ดำเนินงาน (Operation
Risk : O)
ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk : F)
ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ
(Compliance Risk : C)

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

ปัจจัยเสี่ยง

การกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง
(Risk response)

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง

ความรุนแรงของ
ผลกระทบ

ระดับ
ความเสี่ยง

A =1-5

B=1-5

C=AxB

กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง

แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง

1. การหลีกเลีย่ งหรือการกำจัดความเสีย่ ง
2. การควบคุมความเสี่ยง
3. การยอมรับความเสีย่ ง
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง
1. การหลีกเลีย่ งหรือการกำจัดความเสีย่ ง
2. การควบคุมความเสี่ยง
3. การยอมรับความเสีย่ ง
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง
1. การหลีกเลีย่ งหรือการกำจัดความเสีย่ ง
2. การควบคุมความเสี่ยง
3. การยอมรับความเสีย่ ง
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง
1. การหลีกเลีย่ งหรือการกำจัดความเสีย่ ง
2. การควบคุมความเสี่ยง
3. การยอมรับความเสีย่ ง
4. การถ่ายโอนความเสี่ยง

หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยที่ทำให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก
ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก
กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 1. การหลีกเลี่ยงหรือการกำจัดความเสี่ยง 2. การควบคุมความเสี่ยง 3. การยอมรับความเสี่ยง 4. การถ่ายโอนความเสี่ยง

25

ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มที่ 4

โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………….
ปัจจัยความ
เสี่ยง

กิจกรรมตาม
แนวทาง
การจัดความ
เสี่ยง

เป้าหมาย/ผลสำเร็จ
ของการดำเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง

ปี พ.ศ.2563
ต.ค.

พ.ย.

ปี พ.ศ.2564
ธ.ค.

ผุ้รับผิดชอบ

งบประมาณ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
ปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมตามแนวทาง เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการ ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
กิจกรรมที่คาดว่าจะ
(จากตารางแผน) การจัดการความเสี่ยง ดำเนินการกิจกรรมตามแนว
ผลสำเร็จที่ตั้งไว้
ดำเนินการในปี 2565
(จากตารางแผน)
ทางการจัดการความเสี่ยง
(อธิบายโดยสังเขป)
เพื่อจัดการกับความเสี่ยง
(จากตารางแผน)
ที่ยังคงอยู่
ดำเนินงานแล้ว
ดำเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมดไป ความเสี่ยงยังคงอยู่

แบบฟอร์มที่ 5
งบประมาณ (บาท)

ตั้งไว้
ในแผน

ใช้ไป
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คงเหลือ

