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สวนที่ 1
บทนํา
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 ไดเห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (กพร.) นําเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เขามาใชเปนเครื่องมือใน
การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อประโยชนของประชาชน
โดยกําหนดใหสวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียม
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน / โครงการตามแผนงานที่สําคัญ ซึ่งตองครอบคลุม
ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 มีจุดมุงหมายเพื่อใหสวนราชการตาง ๆ
สามารถนําไปปรับใชได เพื่อใหบรรลุเปาหมายทําใหการสงมอบผลผลิตและการบริการดีขึ้น ปรับปรุงผลการ
ดําเนินการดานอื่น ๆ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยทําใหเกิดความสอดคลองกันของแผน กระบวน
การการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการและผลลัพธการนําเกณฑนี้ไปใช จะชวยใหสวนราชการสามารถ
ประเมินองคกรตนเองไดอยางรอบดานวาขณะนี้สภาพแวดลอมเปนอยางไร

และตองการมุงไปในทิศทางใด

เกณฑนี้เปนเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคสวนของระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และ
ผลลัพธโดยตระหนักถึงคุณคาที่สงมอบแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
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งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น

เกณฑ PMQA เปนชุดของคําถามเกี่ยวกับเรื่องสําคัญ 7 ดานในการบริหารและดําเนินงานของ
สวนราชการไดแก
1. การนําองคการ
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
3. การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
5. การมุงเนนบุคลากร
6. การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
7. ผลลัพธการดําเนินการ
โดยเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับพื้นฐานหมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตรเปนการตรวจประเมินวิธีการในการจัดทําวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบตั ิการของสวนราชการ การนําไปปฏิบัติการปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ตลอดจน
วิธีการวัดผลความกาวหนา

หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร
กระบวนการ
จัดทํายุทธศาสตร

วัตถุประสงค
เชิงยุทธศาสตร

2.2 การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ
การจัดทําแผนปฏิบัติการ
และการถายทอดสูการปฏิบัติ

การคาดการณ
ผลการเนินการ

วัตถุประสงคในการจัดทําคูมือฯ
1. เพื่อใหแตละหนวยงาน / กลุมงาน / ฝาย/ งาน เขาใจหลักการ กระบวนการ / ขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยง
2. เพื่อใหผูบริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
3. เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีแนวทาง กระบวนการ และขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน
สามารถใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. เพื่อเปนเครื่องมือในการสื่อสาร และสรางความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนาหมื่น และหนวยงานในสังกัด ซึ่งจะนําไปสูการลดโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นกับ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น และหนวยงานในสังกัด

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย

เกณฑในการวิเคราะหประเมินและจัดการความเสี่ยง
ตามมาตรฐาน COSO
สวนราชการตองมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อ
เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ตามแผนงาน / โครงการ ที่สําคัญ ซึ่งตอง
ครอบคลุมความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล
สวนราชการตองมีการวิเคราะห

และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตรให

ครบถวน ทุกประเด็นของสวนราชการ โดยอาจคัดเลือกแผนงาน/โครงการ ที่สําคัญ และมีผลกระทบสูงตอการ
บรรลุ ความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรที่ไดรับงบประมาณอยางนอยประเด็นยุทธศาสตรละ 1 แผนงาน /
โครงการ มาดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจสงผลกระทบตอความ
สําเร็จ หรือการบรรลุเปาหมายของแผนงาน / โครงการ
สวนราชการตองมีขั้นตอนการดําเนินการหรือเกณฑในการวิเคราะหประเมิน และจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสมตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of
Sponsoring Organization of the Tread Way Commission) คือ
1) การระบุความเสี่ยง และการกําหนดเปาหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)
2) ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) และการระบุความเสี่ยงตางๆ (Event Identification)
3) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
4) การกําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงกลยุทธที่ใชในการจัดการกับแตละ
ความเสี่ยง (Risk Response)
5) การจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)
6) แผนการจัดการความเสี่ยง และขอมูลการสื่อสารดานบริหารความเสี่ยง (Information
and Communication)
7) การติดตามเฝาระวังและประเมินผลความเสี่ยงตางๆ (Monitoring)

คําจํากัดความ
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ความเสี่ยง (Risk) คือ เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอน
ซึ่งจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือความลมเหลวหรือลดโอกาส
ที่จะบรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลไดทั้งในดาน
กลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ ซึ่งอาจเปนผลกระทบ
ทางบวกดวยก็ได โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ไดรับและโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ
ลักษณะของความเสี่ยง ความเสี่ยงนั้นสามารถมองแยกเปน 3 สวนดังนี้
1) ปจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะทําใหเกิดความเสี่ยง
2) เหตุการณเสี่ยง คือ เหตุการณที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานหรือนโยบาย
3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่นาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณเสี่ยง

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย

ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง
ตนเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําใหไมบรรลุ วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวา
เหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และ ทําไม ทั้งนี้ สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปน
สาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลด ความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
1) ปจจัยภายใน เชน ปจจัยเสี่ยงดานเทคโนโลยี ปจจัยเสี่ยงดานการดําเนินงาน ปจจัยเสี่ยงดาน
สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน
2) ปจจัยภายนอก เชน ปจจัยเสี่ยงทางดานการเมืองและสังคม ปจจัยเสี่ยงทางดานการเงินและ
เศรษฐกิจ ปจจัยเสี่ยงทางดานกฎหมาย และปจจัยเสี่ยงทางดานสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและการ
วิเคราะห เพื่อจัดลําดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุเปาประสงคขององคกร โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
1) โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยง
2) ผลกระทบ หมายถึง ขนาดของความรุนแรง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยง
3) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ไดจากการประเมินโอกาส และ
ผลกระทบ ของแตละปจจัยเสี่ยง แบงออกเปน 4 ระดับคือ ความเสี่ยงสูงมาก ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปาน
กลาง และความเสี่ยงต่ํา
ระบบบริหารความเสี่ยง คือ ระบบการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้ง กระบวนการ
การดําเนินงานตาง ๆ โดยลดมูลเหตุแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย เพื่อใหระดับและขนาดความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบไดอยางเปนระบบ
โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนสําคัญ
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การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใชในการบริหารจัดการ
ใหโอกาสที่จะเกิดเหตุการณความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณความเสี่ยงลดลง
อยูในระดับที่องคกรยอมรับได
การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management) หมายถึงการบริหาร
ปจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะ
เกิดความเสียหายใหระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่องคกรยอมรับได
ประเมินได ควบคุมไดและตรวจสอบไดอยางมีระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายทั้งในดานกลยุทธ การ
ปฏิบัติตาม กฎระเบียบการเงินและชื่อเสียงขององคกรเปนสําคัญโดยไดรับการสนับสนุนและการมีสวนรวมใน
การบริหาร ความเสี่ยงจากหนวยงานทุกระดับทั่วทั้งองคกร
การควบคุม (Control) หมายถึง นโยบายแนวทางหรือขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ ซึ่งดําเนินการเพื่อลด
ความเสี่ยงและทําใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคแบงได 4 ประเภท คือ
1) การควบคุมเพื่อการปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก
2) การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อ คนพบ
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย

3) การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธกี ารควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุน ให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ
4) การควบคุมเพื่อการแกไข (Corrective Control) เปนวิธกี ารควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตองหรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
ความไมแนนอน หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงไมคงที่ดังเดิมตลอดกาลหรือหมายถึงผลเหตุการณ
และสิ่งตาง ๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดทั้งที่เปนไปตามความคาดหมายหรือนอกเหนือความคาดหมาย (บางครั้งอาจ
ใชคําวาโอกาสซึ่งมักจะทําใหรูสึกเปนไปในทางบวกหรือเกิดขึ้นใหมในขณะทีค่ ําวาความไมแนนอนมักจะทําให
รูสึกเปนไปในทางลบและอาจมีการเกิดขึ้นแลวแตเปลี่ยนแปลงได) เชน สภาพรางกายภูมิอากาศฯลฯ
ปญหา หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นและมักจะสงผลในทางลบเปนอุปสรรคตอเปาหมายการดําเนินการ
จําเปนตองมีการแกไข เพราะมิฉะนั้นปญหาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตามมา ปญหาอาจมิไดเกิดจาก
สาเหตุของความเสี่ยงเสมอไปหรืออีกนัยหนึ่งก็คือผลใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการเสี่ยงอาจไมไดกลายเปนปญหา
เสมอไป (เพราะอาจมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบหรือถาเปนเชิงลบก็อาจมีความเสียหายมาก-นอยแตกตางกัน)
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ประเภทของความเสี่ยง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑการวิเคราะห
ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยเนนการบูรณาการตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐขององคการ เพื่อใหสวนราชการนําหลักเกณฑมาใชเปนแนวทางการจัดประเภทความ
เสี่ยงเปน 4 ดาน ดังนี้
1. ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร องคกรตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในดานตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง หรือการไมบรรลุผลตามเปาหมายในแตละประเด็นยุทธศาสตรขององคกร และดําเนินการวาง
มาตรการบริหารความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล องคกรตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง ดานธรรมาภิบาลที่จะ
เกิดขึ้นในกระบวนงานหลักขององคกร เพื่อใหมั่นใจวาการดําเนินการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good
Governance) คือ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคา และ ความโปรงใสตรวจสอบได เปนตน รวมทั้ง องคกร
ตองมีการวิเคราะหความเสี่ยงในการกํากับดูแลตนเองที่ดี โดยตองมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงดาน
ธรรมาภิบาลหรือแผนบริหาร ความเสี่ยงในเรื่องการกํากับดูแลตนเองที่ดี
3. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ องคกรตองมีการวางระบบบริหาร ความเสี่ยงของระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ โดยตองดําเนินการ ดังนี้
3.1 มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อกําจัด ปองกัน หรือลดการเกิดความเสียหายในรูปแบบตาง ๆ
โดยสามารถฟนฟูระบบสารสนเทศ และการสํารองการกูคืนขอมูลความเสียหาย (Backup and Recovery)

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย

3.2 มีการจัดทําแผนแกไขปญหาจากสถานการณความไมแนนอน และภัยพิบัติ ที่อาจจะเกิด
กับระบบสารสนเทศ (IT Contingency Plan)
3.3 มีระบบรักษาความมั่นคงและปลอดภัย (Security) ของระบบฐานขอมูล เชน ระบบ
Anti-Virus หรือระบบไฟฟาสํารอง เปนตน
3.4 มีการกําหนดสิทธิใหผูใชในแตระดับ (Access rights)
4. ความเสี่ยงดานกระบวนการ องคกรตองมีการวางระบบบริหารความเสี่ยงของกระบวนการที่
สรางคุณคา เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนด ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงดานกระบวนการ
อาจนําแนวคิดในการออกแบบระบบควบคุมมาใชได โดยระบบการควบคุมกระบวนการมีปจจัยสําคัญ คือ
1) วัตถุประสงคของการควบคุม
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2) ความคุมคาของการควบคุม
3) ความทันการณของการติดตาม และบอกเหตุ
4) ความสม่ําเสมอของกลไก การควบคุม และ
5) การจูงใจผูปฏิบัติงาน
ประเภทของความเสี่ยง ตามหลักของ COSO ไดแบงเปน 4 ดาน เชนเดียวกัน
1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) เกี่ยวของกับการบรรลุเปาหมายและพันธกิจใน
ภาพรวมโดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ และเหตุการณ
ภายนอก สงผลตอกลยุทธที่กําหนดไวไมสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร / วิสัยทัศน หลังเกิดจากการกําหนด
กลยุทธที่เกิดจากการมีสวนรวมจากจากภาคประชาชน หรือการรวมมือกับองคกรอิสระ ทําใหโครงการขาดการ
ยอมรับ และโครงการไมไดนําไปสูการแกไขปญหา หรือการตอบสนองตอความตองการของ ผูรับบริการ หรือผู
มีสวนไดเสียอยางแทจริง หรือเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาด หรือนําการตัดสินใจนั้นมาใช
อยางไมถูกตอง
2. ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk :O) เกี่ยวของกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากระบบภายในขององคกร /
กระบวนการ / เทคโนโลยี หรือ นวัตกรรมที่ใช / บุคลากร / ความพอเพียงของขอมูล สงผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ
3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk : F) เปนความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงิน เชน การบริหารการเงินไมถูกตอง ไมเหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณ
หรือเปนความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เชน การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไม
สอดคลองกับขั้นตอนการดําเนินการ เปนตน เนื่องจากขาดการจัดหาขอมูลการวิเคราะหการวางแผนการ
ควบคุมและการจัดทํารายงานเพื่อนํามาใชในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกลาว

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย

4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเปนความเสี่ยงเนื่องจากความไมชัดเจนความ
ไมทันสมัยหรือความไมครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ รวมถึงการทํานิติกรรมสัญญาการ
รางสัญญาที่ไมครอบคลุมการดําเนินงาน
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การวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้นเนื่องจากสวนราชการจะพิจารณาปจจัยเสี่ยงจากดานตาง ๆ แลว
สวนราชการตองนําแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของในแตละดานมาเปนปจจัยในการวิเคราะหความเสี่ยง
เชน ดานยุทธศาสตร โครงการที่คัดเลือกมานั้นอาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิผลและการมีสวนรวม
ดานการดําเนินการ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องประสิทธิภาพและความโปรงใส ดานการเงิน อาจมีความเสี่ยงตอ

เรื่องนิติธรรมและภาระรับผิดชอบ ดานกฎระเบียบ อาจมีความเสี่ยงตอเรื่องนิติธรรมและความเสมอภาค
ทั้งนี้ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน / โครงการเพื่อใหเปนไป
ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 10 ประการประกอบดวย
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตรและเปาประสงคที่ชัดเจนมีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐานรวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และ
เปนระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมใหองคการ
สามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุนแรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3) หลักการมีสวนรวม (Participation) : กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรูทําความเขาใจรวมแสดงทัศนะรวมเสนอปญหา / ประเด็น
ที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหารวมในกระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา
4) หลักความโปรงใส (Transparency) : กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงไดเมื่อมีขอ
สงสัยและเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย
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5) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะ
เวลาที่กําหนดและสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตอความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชน ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
6) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไวโดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่ตอบสนองตอความคาดหวังของ
สาธารณะรวมทั้งการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
7) หลักนิติธรรม (Rule of Law) : การใชอํานาจของกฎหมายกฎระเบียบขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
8) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่น ๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ่น ) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควรรวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดําเนินการใหแกบุคลากรโดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินการที่ดีของสวนราชการทั้งนี้การ
กระจายอํานาจการตัดสินใจที่ดี บุคลากรตองมีความรูความสามารถและขอมูลสนับสนุนเพื่อใหเกิดการตัดสินใจ
ที่เหมาะสม
9) หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย
การไมแบงแยกดานชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอื่น ๆ
10) หลักการมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) : ในการปฏิบัติงานตองมีกระบวนการ
ในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ
วิธีการจัดการความเสี่ยง
1. การยอมรับความเสี่ยง (Take/Risk Acceptance) หมายถึง การที่ความเสี่ยงนั้นสามารถ
ยอมรับไดภายใตการควบคุมที่มีอยูจนปจจุบัน ซึ่งไมตองดําเนินการใด ๆ เชน กรณีที่มีความเสี่ยงในระดับที่
ไมรุนแรง และไมคุมคาที่จะดําเนินการใด ๆ ใหขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว และไมดําเนินการใด ๆ
ไมกระทําการใด ๆ เพิ่มเติม กรณีนี้ ใชกับความเสี่ยงที่มีนอยความนาจะเกิดนอย หรือเห็นวามีตนทุนในการ
บริหารความเสี่ยงสูง โดยขออนุมัติหลักการรับความเสี่ยงไว
2. การลด (Treat/Risk Reduction) หรือควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) หมายถึง การลด
โอกาสความนาจะเกิด หรือลดความเสียหาย โดยการจัดระบบการควบคุม เพื่อปองกันการปรับปรุงแกไข
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กระบวนการ รวมทั้งการกําหนดแผนสํารองในเหตุฉุกเฉิน การปรับปรุงระบบการทํางานหรือการออกแบบ
วิธีการทํางานใหม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย

3. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate/Risk Avoidance) หมายถึง การหยุด หรือการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เปนความเสี่ยง เชน งดทําขั้นตอนที่ไมจําเปนและจะนํามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทํางานและลดขอบเขตการดําเนินการ โดยการที่ความเสี่ยงนั้นไมสามารถยอมรับไดและตองจัดการ
ใหความเสี่ยงนั้นไปอยูนอกเงื่อนไขของการดําเนินงาน เชน การหยุดดําเนินงานหรือกิจกรรมที่กอใหเกิด ความ
เสี่ยงนั้นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในการดําเนินงานการลดขนาดของงานหรือกิจกรรมลง
4. การกระจาย(Transfer/Risk Sharing) หรือโอนความเสี่ยง (Risk Spreading) หมายถึง การลด
โอกาสความนาจะเกิด หรือลดความเสียหายโดยการแบงโอน การหาผูรับผิดชอบในความเสี่ยง การจางบุคคล
ภายนอกเปนผูดําเนินการแทน และการจัดประกันภัย เปนตน
การจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ระดับของความเสี่ยง หมายถึง สถานะของความเสี่ยง
ที่ไดจากประเมินโอกาส และผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยง กําหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสีย่ งระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสีย่ งระดับสูง (High Risk : H)
ความเสีย่ งระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสีย่ งระดับตา (Low Risk : L)

ชวงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน
การแสดงสี
สัญลักษณ

ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับความเสี่ยง

มาตรฐานการกําหนด

ต่ํา (Low)

1–3 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

สีเขียว

ปานกลาง (Medium)

4–8 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง

สีเหลือง

เสี่ยงสูง (High)

9-14 คะแนน

มีมาตรการลดความเสี่ยง

สีสม

เสี่ยงสูงมาก (Extreme)

15-25 คะแนน

มีมาตรการลด และประเมินชา
หรือถายโอนความเสี่ยง

สีแดง

ตารางระดับของความ
Risk)

เสี่ยง (Degree of
5
4

10
8

15
12

20
16

25
20
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ความรุนแรง
ของ
ผลกระทบ
(Impact)

3
2
1
1

6
4
2
2

9
6
3
3

12
8
4
4

15
10
5
5

5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย

เกณฑในการยอมรับความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน

ต่ํา

1-3

ความหมาย
ระดับที่ยอมรับได โดยไมตองควบคุมความเสี่ยงไมตองมี
การจัดการเพิ่มเติม

ปานกลาง

4-9

ระดับที่พอยอมรับไดแตตองมีการควบคุมเพื่อปองกันไมให
ความเสี่ยง เคลื่อนยายไปยังระดับที่ยอมรับไมได

สูง

10 - 16

ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดโดยตองจัดการความเสี่ยง
เพื่อใหอยูใน ระดับที่ยอมรับไดตอไป

สูงมาก

17 - 25

ระดับที่ไมสามารถยอมรับไดจาเปนตองเรงจัดการใหอยูใน
ระดับที่ยอมรับไดทันที

โอกาส (Likelihood)
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) ในเชิงปริมาณ
ระดับโอกาส
5
4
3
2

โอกาสที่จะเกิด
บอยมาก
บอย
ปานกลาง
ไมบอย

คําอธิบาย
อาจเกิดขึ้นไดมากกวา 1 ครั้งตอเดือน
อาจเกิดขึ้นไดทุกเดือน
อาจเกิดขึ้นไดทุกป
อาจเกิดขึ้นไดทุก 5 ป
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1

นาน ๆ ครั้ง

แทบไมเกิดขึ้นเลย

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ (Likelihood) ในเชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คําอธิบาย
มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสู งหรื อบ่อย ๆ
มีโอกาสเกิดบางครั้ง
อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
มีโอกาสเกิดในกรณี ยกเว้น

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนานอย

ผลกระทบ (Impact)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ในเชิงปริมาณ(วัดเปนตัวเงิน)
ระดับ
5
4
3
2
1

โอกาสที่จะเกิด
สู งมาก
สู ง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คําอธิบาย

> 1 ล้านบาท
> 2.5 แสนบาท – 1 ล้านบาท
> 1 ล้านบาท
> 1 ล้านบาท
> 1 ล้านบาท

