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คํานํา
การบริหารความเสี่ยงนับเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารองคกร เพื่อชวยในการจัดการกับ
สถานการณความไมแนนอน ทีอ่ าจสงผลกระทบกับองคกร ใหอยูใ นระดับที่สามารถยอมรับได และยัง
เพิม่ โอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร ในการพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นอีกดวย รวมทัง้ สามารถชวยใหพนักงาน สวรส. ใชเปน แนวทางในการทํางาน
เพื่ อ ให ก ระบวนงานกิ จ กรรมต า งๆ ของหน ว ยงานสามารถตอบสนองต อ ความเปลี ย่ นแปลงของ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรที่มีการเปลี่ยนแปลง
คูมือการบริหารความเสีย่ งฉบับ นี้ มีจุดมุง หมายเพือ่ เปนเครือ่ งมือในการสรางความเขาใจใน
ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประเด็นความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ สวรส. พึง
ประสงค โดยคําถึงความสอดคลองของความเสีย่ ง แผนบริหารความเสีย่ ง และกลยุทธตามแผนของ
สวรส.
สวรส. หวังเปนอยางยิง่ วาจะมีสวนชวยในการสนับสนุนการดําเนินงานบริหารความเสีย่ งของ
สวรส. สําเร็จตามความมุงหมายที่วางไว

สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
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บทที่ 1
บททั่วไป
1. ความสัมพันธของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงคหลักของการบริหารองคกรทีด่ ี คือการติดตาม กํากับ ควบคุม และดูแล ใหมีการจัด
กระบวนการเพื่อใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมายคุมคาและประหยัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนั้นสิ่งที่เปนรากฐานที่จะชวยใหมีการกํากับดูแลองคกรที่ดีนั้นประกอบดวย
1.1 การควบคุมภายใน
1.2 การบริหารความเสี่ยง
1.3 การตรวจสอบภายใน
1.1 การควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ (Process) ปฏิบัติงานทีฝ่ ายบริหารและบุคลากรของ
องคกรจัดใหมีขึ้น เพื่อใหสามารถมั่นใจไดอยางสมเหตุสมผลวา หากไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการเหลานีแ้ ลว
องคกรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคได โดยวัตถุประสงคสวนใหญขององคกรไดแก
1.1.1 ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
1.1.2 ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน
1.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของ
1.2 การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทีไ่ มเปนไปตามความคาดหวัง หรือความไมแนนอน มี
โอกาสทีจ่ ะประสบกับความสูญเสียหรือสิง่ ที่ไมพึงประสงค ไดแก ภัยธรรมชาติ การทุจริต การลักขโมย ความ
เสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การถูกดําเนินการทางกฎหมาย การบาดเจ็บความเสียหาย เหตุราย
การเกิดอันตราย สูญเสียทรัพยสิน สูญเสียชื่อเสียง ภาพลบขององคกรและบุคลากร เกิดความไมแนนอน การไม
พิทักษสิทธิ หรือศักดิ์ศรี หรือเกิดความสูญเสียจนตองมีการชดใชคาเสียหาย
1.3 การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน หมายถึง การใหความเชือ่ มัน่ และการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปน
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกร โดยชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายดวยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลทีด่ ี อยาง
เปนระบบ โดยผูต รวจสอบภายในจะเปนผูทําหนาที่วิเคราะหเสนอแนะและใหคําปรึกษา จากกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน
2. ความเสี่ยง (Risk)
คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึง
ประสงค ซึ ่ง อาจเกิ ดขึ ้น ในอนาคต และมี ผ ลกระทบ หรือทํ าใหการดํา เนิน งานไม ป ระสบความสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติงาน การเงิน
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3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
คือ กระบวนการระบุความเสีย่ ง วิเคราะหความเสีย่ ง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยวิเคราะหความ
เปนไปไดของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปนความเสีย่ งและความรุนแรงของผลกระทบเมือ่ เกิดเหตุการณทีเ่ ปน
ความเสี่ยงขึ้น การประเมินจากโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงประกอบดวย
1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
คือ กระบวนการที่ดําเนินการเพื่อระบุแหลงทีม่ าของความเสี่ยง รวมทัง้ รายการเกี่ยวกับความ
เสี่ยงทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นกับองคกรไดในอนาคต โดยความเสี่ยงอาจมาจากแหลงทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก แบงเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) Strategic Rick (S) ความเสีย่ งที่เกิดจากการกําหนดยุทธศาสตร และนโยบายในการ
บริหารงาน ที่เหมาะสม ชัดเจนหรือไมเพียงใด
2) Operational Risk (O) ความเสีย่ งที่เกี่ยวของในระดับปฏิบัติการ เชน ระบบขอมูลขาด
ประสิทธิภาพและขาดการใชประโยชนรวมกัน ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการ อุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน วามีระบบควบคุม ตรวจสอบ ดี
เพียงใด
3) Financial Risk (F) ความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวของทางดานการเงิน เชน ขอมูลเอกสาร หลักฐาน
ทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เปนตน
4) Compliance Risk (C) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ
2. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis)
กระบวนการระบุความเสีย่ ง และวิเคราะหความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยวิเคราะหความ
เปนไปไดของโอกาสทีจ่ ะเกิดเหตุการณทีเ่ ปนความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณที่เปน
ความเสี่ยงขึ้น การประเมินจากโอกาสที่จะเกิด(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โดยพิจารณาดังนี้
1) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ ความเสี่ยง
2) ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณความเสี่ยง
3. การจัดลําดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
เมื่อผานกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงแลว กิจกรรมความเสี่ยงทีไ่ ดระบุไว จะนํามาจัดลําดับ
ความเสีย่ ง และจัดทําแผนภูมิความเสีย่ ง (Risk Profile) ของแตละกิจกรรมความเสี่ยง และนํามา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑความตองการในการจัดการความเสี่ยง
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ตารางแสดงการจัดลําดับความเสี่ยง
โอกาสที่จะเกิด

ผลกระทบ

ระดับความ

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

เสียหาย

โอกาสเกิดไมมี จนถึง
นอยมาก (1 - 30%)

โอกาสเกิดอยูใ น
ระดับปานกลาง
(41 – 60%)

โอกาสเกิดอยูใ น
ระดับสูง (61 - 80%)

โอกาสเกิดสูงมาก
(มากกวา81 %)

ระดับ 4

(4)

(8)

(12)

(16)

ผลกระทบสูงมาก

ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูงมาก

ระดับ 3

(3)

(6)

(9

(12)

ผลกระทบสูง

ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงสูงมาก

ระดับ 2

(2)

(4)

(6)

(8)

ผลกระทบปานกลาง

ความเสี่ยงต่ํา

ระดับ 1

(1)

(2)

(3)

(4)

ผลกระทบไมมีหรือนอย
มาก

ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยงต่ํา

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงสูง

1) การประเมินความเปนไปได (Likelihood)
การประเมินความเปนไปไดพิจารณาไดในรูปแบบของความถี่ (Frequency) หรือโอกาสทีจ่ ะเกิดความ
เสี่ยง โดยแบงออกเปน 4 ระดับ ดังนี้
ระดับความนาจะเปนที่จะเกิด
ระดับ 1 = โอกาสเกิดไมมี จนถึง นอยมาก (1 - 30%)
ระดับ 2 = โอกาสเกิดอยูในระดับปานกลาง (41 – 60%)
ระดับ 3 = โอกาสเกิดอยูในระดับสูง (61 - 80%)
ระดับ 4 = โอกาสเกิดสูงมาก (มากกวา81 %)
2) การประเมินผลกระทบ (Impact)
ระดับความเสียหาย
ระดับ 1 = ไม มีห รือน อยมาก (ความหมาย ไมมีการบาดเจ็บ /ปวย หรือมีเล็กนอย ไมฉุกเฉิน ไมเรงดว น
ละเลยได ไมจําเปนตอง รายงาน ไมมีผลกระทบตอเปาหมายงาน เกิดความเสียหายในระดับต่ํา
ไม เกิน 10,000 บาท)
ระดับ 2 = ปานกลาง (ความหมาย บาดเจ็บปานกลาง/ปวย ไมสามารถทํางานไดชัว่ คราว เกิดความเสียหาย
ที่ร ะบบ/อุ ป กรณ/ ขั ้น ตอนที่ไม สําคั ญ ตอการ บรรลุเป าหมาย ควรมี ร ายงานถ าเกิ ดปญ หา มี
ผลกระทบตอการดําเนินการนอย กอใหเกิดความลาชาในการ ดําเนินงานไมเกิน 3 เดือน เกิด
ความเสียหายมากกวา 10,000 แตไมเกิน 100,000 บาท
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ระดับ 3 =

ระดับ 4 =

สูง (ความหมาย บาดเจ็บ/เจ็บปวยมาก ไมสามารถทํางานไดชัว่ คราว เกิดความเสียหายเล็กนอย
ตอระบบ/อุปกรณ/ ขั้นตอนที่มีความสําคัญตอการบรรลุเปาหมาย ตองมีการรายงาน มีผลกระทบ
ตอการดําเนินการปานกลาง กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานไมเกิน 6 เดือน เกิดความ
เสียหายมากกวา 100,000 แตไมเกิน 1,000,000 บาท
สูงมาก (ความหมาย เกิดความพิการถาวร สูญเสียชีวิต เกิดความเสียหายมากตอระบบ/อุปกรณ/
ขั น้ ตอนที ่มี ค วามสํ า คั ญ ต อ การบรรลุ เ ป า หมาย ต อ งมี ก ารทํ า รายงาน มี ผ ลกระทบต อ การ
ดําเนินการมาก กอใหเกิดความลาชาในการดําเนินการมากกวา 6 เกิดความเสียหายมากกวา
1,000,000

แนวทางการจัดการความเสี่ยง
• ความเสี่ยงสูงมาก เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับไดและตองดําเนินการแกไขทันที อาจตองตัดสินใจ
ยกเลิกโครงการ / กิจกรรม ทีจ่ ะกอใหเกิดความเสี่ยงนัน้ ไป เชน เปลีย่ นวัตถุประสงค
หยุดดําเนินกิจการ/ระงับ/ยกเลิก ไมดําเนินการกิจกรรมนั้น ๆ เมื่อวิเคราะหความ
เสีย่ งแลวอยูใ นระดับไมยอมรับความเสีย่ ง เชน การลงทุนในโครงการขนาดใหญ เปน
ตน
• ความเสี่ยงสูง
เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถยอมรับได ตองไดรับ ความสนใจจากผูบ ริหาร และตอง
จัดการความเสีย่ งใหอยูใ นระดับที่ยอมรับได อาจเปนการกระจายหรือถายโอนความ
เสี่ยงใหหนวยงานอืน่ ชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การทําประกันภัย/ประกัน
ทรัพยสิน กับบริษัทประกันภัย หรือการจางบริษัทภายนอกมาจัดการในงานบางอยาง
แทน เปนการรวมหรือแบงความรับผิดชอบกับผูอื่นในการจัดการความเสี่ยง เชน
การทําประกันภัย การจางบุคคลภายนอกดําเนินการแทน
• ความเสี่ยงปานกลาง เปนความเสีย่ งทีอ่ ยูใ นระดับทีพ่ อยอมรับได ตองมีการจัดการควบคุมความเสีย่ ง อาจ
เป น การปรั บ ปรุ งระบบการทํางาน หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ใหอยูใน
ระดับที่หนวยงานยอมรับได
• ความเสี่ยงต่ํา
เปนระดับความเสี่ยงทีย่ อมรับได สามารถจัดการไดโดยใชขั้นการการปฏิบัติงานปกติ
โดยอาจเปนการตกลงกันที่จะยอมรับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึ้น ไมจําเปนตองมีการควบคุม
ความเสี่ ย ง เนื ่อ งจากไม คุ ม ค า ในการจั ด การหรื อ ป อ งกั น ความเสี ย่ ง ที ่ต อ งเสี ย
คา ใช จ ายในการสรางระบบควบคุม แตอาจมีการติดตามเฝาระวังความเสีย่ งอยาง
สม่ําเสมอ
การบริหารความเสี่ยง ( Risk Management)
กระบวนการที ่ใ ช ในการบริห ารจัดการใหโ อกาส ที่จ ะเกิดเหตุการณความเสี่ย งลดลง หรื อ
ผลกระทบความเสียหายจากเหตุการณความเสีย่ งลดลงอยูใ นระดับที่องคกรยอมรับได ในการจัดการความเสีย่ ง
จะตองวิเคราะหถึงสาเหตุของความเสี่ยงในแตละประเด็นเพื่อนําไปสูการหามาตรการจัดการกับปจจัยความเสีย่ ง
ใหตรงจุด โดยการเลือกรายการความเสี่ยงจาก Risk Profile ทีม่ ีความสําคัญที่สุดมาดําเนินการกอน การจัดการ
ความเสี่ยง คือ การดําเนินการเพือ่ การควบคุมความเสีย่ งใหอยูใ นระดับทีย่ อมรับไดโดยวิธีแนวทางในการจัดการ
บริหารความเสี่ยงทฤษฎีการบริหารความเสี่ยง ( 4Ts )
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1. การยอมรับความเสีย่ ง (Take risk) : ยอมรับใหความเสีย่ งเกิดขึน้ ภายใตระดับความเสีย่ งที่
สามารถยอมรับได เปนการตกลงกันทีจ่ ะยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เนือ่ งจากไมคุมคาในการ
จัดการหรือปองกันความเสี่ยง ที่ตองเสียคาใชจายในการสรางระบบควบคุม
2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) : ) เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน หรือการ
ออกแบบวิธีการทํางานใหม เพือ่ ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยง ใหอยูในระดับที่หนวยงานยอมรับได
3. การกระจายความเสีย่ ง หรือการถายโอนความเสี่ยง (Transfer risk) : เปนการกระจายหรือ
ถา ยโอนความเสี ่ยงให ห นวยงานอื่น ชว ยแบงความรับ ผิดชอบไป เชน การทําประกัน ภัย /
ประกันทรัพยสิน กับบริษัทประกันภัย
4. การหลีกเลีย่ ง/กําจัดความเสี่ยง (Terminate risk) : ไมยอมรับความเสี่ยง เปนการจัดการกับ
ความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับความเสี่ยงได จึงตองตัดสินใจ
ยกเลิกโครงการ / กิจกรรม ที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงนั้นไป
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บทที่ 2
ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2560 - 2564
วิสัยทัศน
“ผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
คําอธิบายประกอบ เมื่อสิน้ สุดการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรนี้ สวรส. จะไดรับการพัฒนาใหเปน
ผูน ําระบบวิจัยที่มีการจัดการความรูในเรื่องที่สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน เพือ่ สรางความรูนําไปใช
กําหนดนโยบายหรื อมาตรการสําคัญดานการพัฒ นาระบบสุขภาพ ทั้งนี้ความรูด ังกลาวจะตองมีขอมูลหรือ
หลักฐานชัดเจนที่สามารถอางอิงได
นิยามศัพท
“ความรูเชิงประจักษ” หมายถึง ความรูที่เปนหลักฐานแสดงความจริงของขอคนพบจากการวิจัย
“การพัฒนาระบบสุขภาพ” หมายถึง การศึกษา คน ควา และวิจัย กิจ การดานสาธารณสุข ในเชิง
สหวิทยาการ โดยสัมพันธกับศาสตรดานอื่น เชน สังคมศาสตร วิทยาศาสตร การแพทย เศรษฐศาสตร จิตวิทยา
หรือพฤติกรรมศาสตร เพือ่ ใหกิจการดานสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอยางมีระบบ และสามารถแกไขปญหา
สาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
(เอกสารฉบับนี้ใชคําวา “การพัฒนาระบบสาธารณสุข” และ“การพัฒนาระบบสุขภาพ” ใหทดแทนกัน
ได (interchangeably) เนื่องจากในชวงที่พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกาศใชในป พ.ศ.
2535 คําวา “ระบบสุขภาพ” ยังไมเปนที่แพรหลาย ตอมาคําวา “ระบบสุขภาพ” มีการแพรหลายมากขึ้น
(ปรากฏในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) ดังนัน้ การนิยามคําวา “การพัฒนาระบบสุขภาพ”
ตามที่กลาวไวขางตน จึงอาศัยคําจํากัดความคําวา “การพัฒนาระบบสาธารณสุข”ทีก่ ําหนดตามมาตรา 3 ของ
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535)
พันธกิจ
“พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู อยางมีทิศทางและมีสวนรวม”
คําอธิบายประกอบ ภารกิจหลักของ สวรส. คือการทําใหเกิดองคความรูโดยเฉพาะจากงานวิจัยที่มี
คุณภาพและมีเปาหมายในการนําความรูที่ไดจากการวิจัยไปใชในการสรางการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพที่
ชัดเจน ตอบสนองปญหาและความตองการที่มีความเปนพลวัต โดยเกิดจากการติดตามสถานการณระบบ
สุขภาพ วิ เคราะห กํ าหนดทิศทางของการวิจัย ดานสุขภาพ และจัดลําดับ ความสําคัญ อยางสม่ําเสมอ การ
ประมวลสถานะองคความรู ระบุชองวางความรูและโจทยวิจัยที่จําเปน การนําเสนอเพื่อฟงความเห็นตอผูมีสวน
ไดสวนเสีย การพัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัย การแสวงหาและสนับสนุนทุนวิจัย การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
งานวิจัยและการพัฒนาศักยภาพระบบวิจัยสุขภาพ การประมวลความรูที่ไดจากการวิจัยและสังเคราะหขอเสนอ
เชิงนโยบายเพื่อพัฒนาดานสุขภาพหรือปฏิรูประบบสุขภาพอยางมีสวนรวม ทั้งนี้โดยคํานึงถึงหลักการบริหารที่
มุงประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
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คานิยม
ปจจุบันคานิยมองคกร สวรส. คือ FIRST คํานิยามแยกตามตัวอักษร ดังนี้
F หมายถึง Future focus การมุงเนนอนาคต เปนสมรรถนะดานการวางแผนงาน ตั้งเปาหมายในการ
ทํางาน คาดการณผลลัพธไปในอนาคต เพื่อใหการทํางานของตน หนวยงาน และองคกรประสบความสําเร็จ
อยางสู งสุด มีเจตนาเพื่อบรรลุเปาหมายอนาคตขององคกร และเพือ่ รองรับ สภาวการณทีอ่ าจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
I หมายถึง Integrity and Accountability ความซือ่ สัตยและความรับผิดชอบ เปนสมรรถนะในการมี
จิตสํานึก ตระหนัก การดํารงตนและมีความรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง และสังคม รวมทั้งประพฤติปฏิบัติอยาง
ถูกตองเหมาะสมตามกฎหมาย ตรงไปตรงมา มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ โดยมุงหวังใหองคกร และ
สังคมโดยรวมไดรับผลประโยชนอยางสูงสุดและยั่งยืน
R คือ Readiness to learn การเรียนรูอยูเสมอ เปนสมรรถนะใฝเรียนรู ศึกษาหาความรูทั้งที่เกี่ยวของ
โดยตรงและโดยออม เพื่อนํามาใชกับการปฏิบัติงานในหนาที่อยางสม่ําเสมอ สามารถเชื่อมโยงความรูและขอมูล
ตางๆที่จําเปน และสามารถตอยอดความรูและความสามารถของตนเอง
S คือ System thinking การคิดอยางเปนระบบ เปนสมรรถนะที่สามารถปฏิบัติงานในหนาทีไ่ ดอยาง
เปนระบบระเบียบ เปนขั้นเปนตอน สามารถปรับและประยุกตวิธีการทํางานใหเปนระบบเกิดประโยชนตองาน
รับผิดชอบ หนวยงาน และองคกรโดยรวม
T คือ Teamwork การทํางานเปนทีม คือสมรรถนะที่ใหความรวมมือ สนับสนุนเสริมแรงใหกําลังใจแก
เพื่อนรวมงาน ปรับตัวเขากับผูอ ืน่ หรือผูร วมงาน แสดงบทบาทการเปนผูน ําหรือผูต ามไดอยางเหมาะสมในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
เปาประสงค
1) มีทิศทางการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ
2) มีองคความรูที่เพียงพอและทันสมัยในการกําหนดนโยบายหรือการนําไปใชประโยชนใน
การพัฒนาดานสุขภาพของประชาชน
3) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ “มีทิศทางวิจัย ใชประโยชนจากความรู มุงสูประสิทธิภาพ”
ตัวชี้วัด
1) จํานวนและคุณภาพกลุมประเด็นการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ ที่เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ และจํานวน (รอยละ) ของประเด็นวิจัยที่ไดไปดําเนินการวิจัย
2) จํานวน (รอยละ) ของงานวิจัยของ สวรส. ไดนําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการ
สําคัญในการพัฒนาดานสุขภาพ
3) ประสิทธิภาพและความคุมคา (Cost-effectiveness) ของการบริหารงานวิจัย
ยุทธศาสตร และยุทธวิธี
ยุทธศาสตร สวรส. ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบ
สุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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คําสําคัญ “บริหารจัดการประสานดี มีระบบวิจัยที่เขมแข็ง เสริมแรงเคลื่อนความรูส ูน โยบาย
เปาหมายระบบสุขภาพไทยยั่งยืน”
สุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบ

วัต ถุ ประสงค เพื ่อการวิเ คราะหจัดทิศทางแผนงานวิจัยดานสุขภาพของประเทศและจัดลํ าดับ
ความสําคัญของประเด็นวิจัยดานสุขภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและแผนพัฒนา
ของประเทศ เพื่อใชเปนกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยสุขภาพของประเทศ
ยุทธวิธี ภายใตยุทธศาสตรที่ 1
1) กําหนดทิศทางแผนงานวิจัยดานสุขภาพของประเทศ และจัดลําดับความสําคัญ อยางมีสวนรวม
และมีการบูรณาการจากทุกภาคสวน
2) ผลักดันใหเกิดการวิจัยตามทิศทางการวิจัยดานสุขภาพ เพือ่ ใหหนวยวิจัยหรือสถาบันวิจัยทีม่ ีความ
พรอมไดนําไปดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและจัดการความรูเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ
ภารกิจหลัก ของ สวรส. มุงเนนการวิจัยและสรางองคความรูเ กี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ ใน
ประเด็นทีม่ ีลําดับความสําคัญสูงและเปนชองวางความรู เพือ่ ใชขับเคลือ่ นใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
สุ ขภาพของประเทศ ในระยะที ่ผ า นมานั ้น สวรส . มี บ ทบาท ในการสนับ สนุน ใหเกิดงานวิจัย ตลอดจนมี
กระบวนการขับเคลือ่ นผลงานวิจัยระบบสุขภาพไปสูน โยบาย (Policy advocacy) เพื่อสุขภาพประชาชน
ภายใตความรวมมือของหนวยงานวิชาการ เครือสถาบัน และภาคีเครือขายที่มีศักยภาพทั้งในภาคสวนสุขภาพ
(health sector) และภาคสวนอื่นๆ (non health sector) ทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชน ในการวิจัยที่
เกี่ยวของกับระบบสุขภาพและการใชประโยชนจากงานวิจัยตามที่มุงหวัง
วัตถุประสงค
1) เพื่อใหไดงานวิจัย (องคความรู) ตามทิศทางการวิจัยดานสุขภาพที่มีลําดับความสําคัญสูงที่ตอบสนอง
ตอการพัฒนาระบบสุขภาพ
2) เพื่อสนับสนุนการนําผลงานวิจัยระบบสุขภาพไปสูการใชประโยชน
ยุทธวิธี ภายใตยุทธศาสตรที่ 2
1) สงเสริมการสรางและจัดการความรูดานสุขภาพที่มีคุณภาพใหไดรับการยอมรับ และสอดคลองกับ
ปญหาระบบสุขภาพของประเทศ
2) ขับเคลือ่ นงานวิจัยดานสุขภาพไปสูก ารกําหนดนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ในการพัฒนาดาน
สุขภาพ รวมทัง้ สงเสริมการเผยแพร และใชประโยชนผลงานวิจัยดานสุขภาพ
3) เสริมสรางความรวมมือดานการวิจัยกับภาคเอกชน ที่สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยระบบสุขภาพ
สืบ เนื ่องจากการวิ จัย ระบบสุ ขภาพที่มีขอจํากัดทั้งในดานบุคลากรการวิจัย และระบบงานวิจัย จึง
จําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางและพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยระบบสุขภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน
เพือ่ ใหมีบุ คลากรที่เพีย งพอและมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นในการประสานและบริหารจัดการการสรางองค
ความรูจากงานวิจัยระบบสุขภาพ และมุงเนนการจัดการความรูดานระบบสุขภาพ ใหบุคลากรไดมีการถายทอด
องคความรูหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิจัยระบบสุขภาพ รวมทั้งการวิจัยในเรื่องที่จําเปนในกรณีที่ไมสามารถ
สรรหาผูทําวิจัยได
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วัตถุประสงค
1) เพื่อให สวรส. มีศักยภาพเชิงสถาบันในดานวิจัยระบบสุขภาพ
2) เพื่อใหมีบุคลากรทีม่ ีขีดความสามารถดานการวิจัยระบบสุขภาพและดานบริหารจัดการงานวิจัยได
อยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธวิธี ภายใตยุทธศาสตรที่ 3
1) พัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยและใหทนุ นักวิจัยทางสุขภาพ
2) พัฒนาความรวมมือกับภายในประเทศไทย นานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในการวิจัย
เชิงระบบสุขภาพ ใหเกิด Excellent center ทางการวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารทุนวิจัยจําเปนตองแสวงหาความรวมมือและการรวมลงทุนจากภาคสวนตางๆ ทําใหทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย มาจากหลายแหล ง ที ่มีห ลั กเกณฑ/เงื ่อนไข/ระเบีย บ /ขัน้ ตอนการบริ ห ารที ่แตกตา งกั น
จึงเห็นสมควรใหความสําคัญกับการสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย ใหเกิดความเปนเอกภาพ
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ห ลั ก เกณฑ ที ่ชั ด เจนประกอบการพิ จ ารณาการร ว มหรื อ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จาก
หนวยงานภายนอกทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการติดตามการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ
ทัง้ นี้ เพือ่ ใหทุกคนรวมเปนเจาของและมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสุขภาพผานการบริหารงานวิจัย
สวรส. จึงมุงบริหารและพัฒนาองคกรใหมีธรรมาภิบาลและเปนองคกรคุณธรรม
วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพของ สวรส. เกิดความเปนเอกภาพ มีธรรมาภิบาล และ
เปนองคกรคุณธรรม
ยุทธวิธี ภายใตยุทธศาสตรที่ 4
1) พัฒนาองคกรที่มีคุณภาพดานการบริหารจัดการ โดยเนนการพัฒ นาการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และตอบสนองจากตรวจสอบภายนอก
2) บริหารจัดการทุนและแหลงทุนเพื่อการวิจัยอยางตอเนื่องและยั่งยืน
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร สวรส. กับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9
Issues
1. Policy (Setting &
Supporting)

ยุทธศาสตร สวรส.

ยุทธศาสตรการวิจยั แหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยที่มผี ลกระทบตอระบบสุขภาพ และ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจยั และแผนพัฒนาของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 เรงสงเสริมการวิจยั และพัฒนาเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายและสนองตอบตอ
ประเด็นเรงดวนตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหนวยงาน
โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

ยุทธวิธี
1. กําหนดทิศทางแผนงานวิจัยดานสุขภาพ ของประเทศและจัดลําดับความสําคัญ อยางมีสว นรวม และมี
การบูรณาการจากทุกภาคสวน
2. ผลักดันใหเกิดการวิจยั ตามทิศทางการวิจยั ดานสุขภาพ
2. Knowledge
Management

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางและจัดการความรูเ พือ่ พัฒนาระบบสุขภาพ
ยุทธวิธี
1. สงเสริมการสรางและจัดการความรูด า นสุขภาพที่มคี ณ
ุ ภาพใหไดรับการยอมรับ และสอดคลองกับ
ปญหาระบบสุขภาพของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาในภาคเอกชน
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการนํากระบวนการวิจัย ผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม
และเทคโนโลยีจากงานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม โดยความรวมมือของภาค
สวนตางๆ

2. ขับเคลื่อนงานวิจัยดานสุขภาพไปสูก ารกําหนดนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ในการพัฒนาดาน
สุขภาพ รวมทัง้ สงเสริมการเผยแพร และใชประโยชนผลงานวิจยั ดานสุขภาพ
3. เสริมสรางความรวมมือดานการวิจยั กับภาคเอกชน ที่สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ
3. Development of
Research System
Competency &
Partnership Network

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจยั ระบบสุขภาพ
ยุทธวิธี
1. พัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจัยและใหทนุ นักวิจัยทางสุขภาพ
2. พัฒนาความรวมมือกับภายในประเทศไทย นานาชาติทง้ั ในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในการวิจยั
เชิงระบบสุขภาพ ใหเกิด Excellent center ทางการวิจยั

ยุทธศาสตรท่ี 4 เรงรัดพัฒนาระบบวิจัยของประเทศใหเขมแข็ง เปนเอกภาพ และยั่งยืน
รวมถึงสรางระบบนิเวศการวิจยั ทีเ่ หมาะสม
ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัย
และพัฒนาของประเทศ
ยุทธศาสตรท่ี 6 เพิ่มจํานวนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาความรวมมือของเครือขายวิจัยในประเทศและระหวางประเทศ

4. Supporting System &
Good Governance

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจัยระบบสุขภาพใหมีมาตรฐานและยั่งยืน โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
ยุทธวิธี 1. พัฒนาองคกรที่มคี ุณภาพดานการบริหารจัดการ โดยเนนการพัฒนาการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน และตอบสนองจากตรวจสอบภายนอก
2. บริหารจัดการทุนและแหลงทุนเพื่อการวิจยั อยางตอเนื่องและยั่งยืน
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แผนยุทธศาสตร สวรส. พ.ศ. 2560 – 2564
วิสัยทัศน

ผูนําระบบวิจัยที่สรางความรูเชิงประจักษ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย

พันธกิจ

พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู อยางมีทิศทางและมีสวนรวม

คานิยม

FIRST (F=Focus on the Future: การมุง เนนอนาคต, I=Integrity and Accountability: ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบ, R=Readiness and Inspiration to Learn: การเรียนรูอยูเสมอ
S=System Approach: การทํางานอยางเปนระบบ, T=Teamwork and Partnership: การทํางานเปนทีม)
เปาประสงค

ตัวชี้วัด

1. มีทิศทางการวิจยั ดานสุขภาพของประเทศ

1. จํานวนและคุณภาพกลุมประเด็นการวิจัยดานสุขภาพของประเทศ ที่เรียงตามตามลําดับความสําคัญ และ
จํานวน (รอยละ) ของประเด็นวิจัยที่ไดไปดําเนินการวิจัย

2. มีองคความรูทเ่ี พียงพอและทันสมัยในการกําหนดนโยบายหรือการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาดาน
สุขภาพของประชาชน

ยุทธวิธี

ยุทธศาสตร

3. เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานวิจยั ใหมปี ระสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 1
การสรางทิศทางและจัดลําดับความสําคัญของ
งานวิจัยที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยและแผนพัฒนา
ของประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 2

2. จํานวน (รอยละ) ของงานวิจัยของ สวรส. ไดนําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือมาตรการสําคัญในการ
พัฒนาดานสุขภาพ
3. ประสิทธิภาพและความคุมคา (Cost-effectiveness) ของการบริหารงานวิจัย
ยุทธศาสตรท่ี 3

การสรางและจัดการความรูเ พือ่ พัฒนาระบบสุขภาพ การพัฒนาขีดความสามารถในการวิจยั ระบบ
สุขภาพ

1. กําหนดทิศทางแผนงานวิจยั ดานสุขภาพ ของ
ประเทศและจัดลําดับความสําคัญ อยางมีสวนรวม
และมีการบูรณาการจากทุกภาคสวน

1. สงเสริมการสรางและจัดการความรูด า นสุขภาพที่
มีคุณภาพใหไดรับการยอมรับ และสอดคลองกับ
ปญหาระบบสุขภาพของประเทศ

1. พัฒนาและเสริมสรางขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานวิจยั และใหทนุ นักวิจัยทาง
สุขภาพ

2. ผลักดันใหเกิดการวิจัยตามทิศทางการวิจัยดาน
สุขภาพ

2. พัฒนาความรวมมือกับภายในประเทศไทย
2. ขับเคลื่อนงานวิจัยดานสุขภาพไปสูการกําหนด
นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ในการพัฒนาดาน นานาชาติทง้ั ในระดับภูมภิ าคและระดับโลก ในการ
วิจัยเชิงระบบสุขภาพ ใหเกิด Excellent center
สุขภาพ รวมทัง้ สงเสริมการเผยแพร และใช
ทางการวิจยั
ประโยชนผลงานวิจัยดานสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการวิจยั ระบบ
สุขภาพใหมมี าตรฐานและยัง่ ยืน โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
1. พัฒนาองคกรที่มีคุณภาพดานการบริหารจัดการ
โดยเนนการพัฒนาการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และตอบสนองจากตรวจสอบ
ภายนอก
2. บริหารจัดการทุนและแหลงทุนเพื่อการวิจัย
อยางตอเนื่องและยั่งยืน

3. เสริมสรางความรวมมือดานการวิจยั กับภาคเอกชน
ที่สอดคลองกับประเด็นวิจัยสุขภาพ

คูมือบริหารความเสี่ยง สวรส. ปงบประมาณ 2560

หนา 13 จาก 38

คูมือบริหารความเสี่ยง สวรส. ปงบประมาณ 2560

หนา 14 จาก 38

บทที่ 3
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
การจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารควรเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดของ
หนวยงานในความรับผิดชอบ ซึง่ ในปจจุบันสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และหนวยงานภายในมีการบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในอยูแ ลว ดังนั้นการกําหนดความเสีย่ งและการออกแบบกิจกรรมการควบคุม
จะเปนการดํ าเนิ นงานภายใต ภารกิจ วัต ถุประสงคของสถาบัน วิจัย ระบบสาธารณสุข ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล รวมทัง้ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบขอบังคับที่เกีย่ วของ เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง
ใหอยูในระดับที่เหมาะสมหรืออยูในระดับที่ยอมรับได
การนําระบบการบริหารความเสีย่ งทีก่ ําหนดไปสูการปฏิบัตินั้น เมื่อหนวยงานไดออกแบบระบบแลว
ควรสื่อสารใหฝายบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของทราบทั่วกันเพื่อนําไปปฏิบัติในสวนที่เกี่ยวของ โดยจะเผยแพร
ในระบบการจัดเอสารของสถาบัน (E-Document) ใหบุคลากรทราบถึงระบบการบริหารความเสีย่ งทีก่ ําหนด
ขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุงครั้งลาสุด เพื่อใหบุคลากรเขาใจตรงกันและสามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง
1. การกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงของผูบริหารระดับสูง
เพื่อใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีระบบในการบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารปจจัยเสี่ยง และ
ควบคุมกิจกรรมรวมทัง้ กระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่ จะเกิดความเสียหาย
ใหความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต อยูในระดับทีย่ อมรับได ควบคุมได และ
ตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมาย ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามยุทธศาสตรที่สําคัญ
1.1 นโยบายบริหารความเสี่ยงของผูบริหารระดับสูง มีดังนี้
1. สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานทุกระดับ มีการจัดวางระบบและกลไก การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการประเมินและการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง
ดําเนินการการควบคุม การตรวจสอบการประเมินระบบการควบคุมอยางตอเนือ่ ง วัฒนธรรมคุณภาพในการ
ทํางาน จะเปนเสมือนกลไกทีจ่ ะทําให ระบบงานและผูทํางานสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
จิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยระบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกร
2. พัฒนาระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน เพือ่ บรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย
พันธกิจ และภารกิจของสถาบันและหนวยงาน
3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการในระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
4. จัดหาระบบฐานขอมูลดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
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1.2 วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงขององคกร
1. เพือ่ ใหสามารถลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ควบคุมไดและตรวจสอบได
องคกร

2. เพื่อใหมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักตามยุทธศาสตรและกลยุทธของ
1.3 Corporate Risk สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขป 2560
1. ขอเสนอโครงการบางครั้งอาจไมสอดคลองกับยุทธศาสตรของ สวรส. (Strategic)
2. การบริหารเงิน ในการสนับสนุนการวิจัยใหเกิดประโยชน(Fund/financial)
3. การบริหารจัดการเครือขายวิจัยใหเชื่อมโยงกันโดยใชหลักธรรมภิบาล (Operation)

4. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ใหเอือ้ ตอการบริหารงานวิจัย
(Compliance)
2. แผนผังโครงสรางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โครงสรางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Organization)
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไว 2 ระดับ คือ ระดับองคกร
และระดับปฏิบัติการ
ประธาน

1. ระดับองคกร โดยคณะกรรมการบริหาร core team

มีผ ูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปน

2. ระดับหนวยงานโดยคณะทํางานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง มีรองผูอ ํานวยการฝายบริหาร
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเปนประธาน
คณะกรรมการบริหาร Core Team หนาที่
1. พิจารณาการดําเนินงานของสถาบันทุกดาน
2. ดําเนินการตามภารกิจอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
คณะทํางาน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง มีหนาที่
1. ระบุ ประเมินความเสี่ยง และบริหารหรือควบคุม ความเสี่ยงที่มีความสําคัญในองคกร
2. พิจารณาแผนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
3. ทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลใหผูบริหารรับทราบ
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
5. ประเมินผลลัพธของแผนบริหารความเสี่ยง
6. สรุป และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง
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กลุมตรวจสอบภายใน มีหนาที่
รับผิดชอบตรวจสอบภายในหรือสอบทานการปฏิบัติงานบริหารความเสีย่ ง และทําใหมั่นใจวามีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการนําระบบบริหารวามเสี่ยงมาใชอยางเหมาะสม
ขั้นตอนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย 7 ขั้นตอนดังตอไปนี้
แผนผังภาพรวมแนวทาง/กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การสือ่ สาร

6. การรายงาน

2. การระบุความเสี่ยง

3. การประเมินความเสี่ยง

7. การติดตาม และทบบทวน

1. กําหนดวัตถุประสงค

4. การประเมินมาตรการควบคุม

5. การบริหาร / จัดการความเสี่ยง

ระบบสารสนเทศ

3. รายละเอียดขัน้ ตอนกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
3.1 การกําหนดวัตถุประสงค หมายถึง สิ่งที่ตองการทําใหสําเร็จหรือผลลัพธของการดําเนินการ การ
กําหนดวัตถุป ระสงค มีหลาระดับ ตั้งแตระดับหนวยงาน จนถึงระดับกิจกรรมและระดับบุคคลการกําหนด
วั ต ถุ ป ระสงค ต องมี ความสอดคล อ งและเปน ไปในทิ ศทางเดี ย วกัน เพื่อให วัต ถุป ระสงคใ นภาพรวมบรรลุ
เปาประสงค การกําหนดวัตถุประสงคควรมีลักษณะดังนี้
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1) จะตองมีความชัดเจน สามารถวัดได สามารถปฏิบัติได มีเหตุผล และกรอบระยะเวลาที่
จะดําเนินการไดแลวเสร็จ ซึ่งเทคนิคการกําหนดวัตถุประสงคทีนิยมคือ หลักของ SMART ไดแก
1. Specific

มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน

2. Measurable

สามาถวัดผลหรือประเมินผลได

3. Achievable

สามารถปฏิบัติใหบรรลุผลได

4. Reasonable

สมเหตุผล มีความเปนไปได

5. Time Constrained

มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

2) จะตองมีการเชื่อมโยงกับเปาหมายและสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร หรือตัวชี้วัด
ของหนวยงาน และสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบนจาก
ระดับความเสียงที่ยอมรับได (Risk Tolerance)
Risk Appetite - ความเสี่ยงทีย่ อมรับได หมายถึง ประเภท ปจจัยความเสี่ยง และ
ระดับของความเสี่ยงที่องคกรจะยอมรับได เพื่อชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนและภารกิจขององคกร
Risk Tolerance - หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากประเภท ปจจัยความเสี่ยง และ
ระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได
3.2 การระบุความเสี่ยง (Identify Risk)
3.2.1 ความเสี่ยง (Risk)
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ

เปลา หรือ

เหตุ การณที่ไมพึงประสงค ซึ ่งอาจเกิ ดขึน้ ในอนาคต และมีผ ลกระทบ หรือทําใหการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติงาน การเงิน และการ
บริ ห าร โดยความเสี ย่ งนี ้จ ะถู กวั ด ด ว ยผลกระทบ (Impact) ที่ไ ดรั บ และโอกาสที่เ กิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ ซึ่งเปนความเสี่ยงตามความหมายทั่วไป
การระบุความเสี่ยง เปนการระบุแหลงที่มาของความเสีย่ ง ทีอ่ งคกรกําลังเผชิญอยู รวมทั้ง
มีความเสี่ยงใดบางที่สามารถเกิดขึ้นไดกับองคกรไดในอนาคต โดยอาศัยความรวมมือของทุกคนในองคกร โดย
ความเสี่ยงดังกลาวมีแหลงมที่มาทั้งจากภายในและภายนอก ดังนี้
ก. แหลงที่มาของความเสี่ยงจากปจจัยภายใน อาจมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
(1) วัตถุประสงคขององคกร (2) นโยบายและกลยุทธ (3) การดําเนินงานกระบวนการ
ทํางาน ประสบการณการทํางาน (4) โครงสรางองคกรและระบบการบริหารงาน (5) การเงิน (6) วัฒนธรรม
ขององคกร (7) สภาพทางภูมิศาสตร (8) เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กีย่ วของภายใน
องคกร (10) อื่น ๆ
ข. แหลงที่มาของความเสี่ยงจากปจจัยภายนอก อาจมาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
(1) นโยบายของรัฐบาล (2) สภาวะเศรษฐกิจ (3) การดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) การแขงขัน (5) ผูขาย/ผูสงมอบ (6) กฎระเบียบภายนอกองคกร (7)เหตุการณธรรมชาติ เชน แผนดินไหว
โคลนถลม สินามิ ไฟปา ภัยแลง ภัยหนาว (8) สังคม (9) การเมือง (10) อื่น ๆ
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3.2.2 ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor)
หมายถึง ตนเหตุ หรือสาเหตุทีม่ าของความเสีย่ ง ทีจ่ ะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคทีก่ ําหนดไว
โดยตองระบุไดดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทําไมทั้งนี้สาเหตุของความ
เสี่ยงทีร่ ะบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะไดวิเคราะหและกําหนดมาตรการลดความเสีย่ งในภายหลังไดอยาง
ถูกตองซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) Strategic Rick (S) ความเสีย่ งที่เกิดจากการกําหนดยุทธศาสตร และนโยบายในการ
บริหารงาน ที่เหมาะสม ชัดเจนหรือไมเพียงใด
2) Operational Risk (O) ความเสี่ยงทีเ่ กีย่ วของในระดับปฏิบัติการ เชน ระบบขอมูลขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพและขาดการใช ป ระโยชน ร ว มกั น ป จ จั ย ที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ กระบวนการ อุ ป กรณ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน วามีระบบควบคุม ตรวจสอบ ดีเพียงใด
3) Financial Risk (F) ความเสี่ยงที่เกี่ยวของทางดานการเงิน เชน ขอมูลเอกสาร หลักฐาน
ทางการเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เปนตน
ตาง ๆ

4) Compliance Risk (C) ความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
1. ความเสี่ยงดานองคกร
1.1 นโยบายขององคกร

• การกําหนดโจทยวิจัย กลุมผูมีสวนไดเสีย ทีมวิจัย และผูกําหนดนโยบาย ที่เขารวมประชุม
เพื่อกําหนดโจทยงานวิจัย อาจไมครอบคลุมองคความรู ประสบการณ และความเขาใจในประเด็นปญหานั้น ๆ
1.2 ยุทธศาสตรขององคกร
• การดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย ไม เ ป น ไปตามแผนงานที ่กํ า หนดไว ใ นเงื ่อ นไขการทํ า ข อ ตกลง
ผลงานวิจัยไมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
• ฐานขอมูลไมเปนปจจุบันและไมไดสํารวจหานักวิจัยใหม ๆ เขามาเพิ่มในระบบฐานขอมูล
1.3 การดําเนินการวิจัย
• การจัดทําเคาโครงงานวิจัยของนักวิจัยลาชา/ไมครอบคลุมประเด็นทีก่ ําหนด/รายละเอียดไม
เพียงพอการจัดทํา ขอเสนองานวิจัย(proposal) / ผูวิจัยไมมีเวลาเพียงพอ ทําใหงานวิจัยลาชาบางกรณีงานวิจัย
นัน้ หาบุคคลที่เหมาะสมหรือเชี่ยวชาญในสาขานั้นโดยตรงไมได / การจัดทํา TOR ตองใชเวลามากและมีการ
แกไขเพิ่มเติมหลายครั้งกวาจะไดขอยุติ และบางครั้ง TOR ก็ไมครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ / ลักษณะของ
งานวิจัยที่มีความซับซอนเพิ่มมากขึ้น
• การติดตามกํากับดูแลการดําเนินการวิจัยของที่ปรึกษาหรือผูรับจาง บางงานเมื่อลงมือทํา
วิจัย แลวพบวาตองปรับเปลีย่ นวิธีการทําวิจัย และหรือปรับเปลีย่ นชื่อเรือ่ ง และหรือปรับเปลีย่ นประเด็นการ
วิจัย และหรือปรับ เปลี่ยนวัตถุป ระสงค และบางครัง้ ตองปรับ เปลี่ยนแผนการดําเนินงานใหม ปรับ เปลีย่ น
ขอเสนอโครงการ จนถึงมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณของโครงการ
• การเผยแพรและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สมรรถนะในการขับเคลือ่ นงานวิจัยสูก าร
ใชประโยชนยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
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2. ความเสี่ยงดานเหตุการณภายนอก
• การเปลี่ยนแปลงของโลกเปนไปอยางรวดเร็วทุกดาน (สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซอน
• สถานการณทางการเมืองภายในประเทศ ไมแนนอน / การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐ และ
การเปลี่ยนแปลงผูนําระดับประเทศ
3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
• การคั ด เลื อ กบุ ค ลากร/นั ก วิ ช าการ/นั ก วิ จั ย / ผู ป ระสานงาน/บุ ค ลากรอื ่น ๆที ม่ ี ค วามรู 
ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน (เชน กรรมการคัดเลือก ไมมีทักษะเพียงพอทีจ่ ะแยกแยะความรูค วามสามารถ/
แยกแยะคุณสมบัติที่ดีหรือไมดีไดจริง /กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน / กระบวนการพัฒนาบุคลากร /
ทักษะและความเขาใจงานของบุคลากร /สวัสดิการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / ความชัดเจนและความ
มั่นคงในอาชีพ)
• ความปลอดภัยของระบบขอมูล ความนาเชื่อถือ และความถูกตองของระบบขอมูล (ระดับการ
เขาถึงขอมูล / การแกไขขอมูล / การไมปฏิบัติตามระบบ /การคียขอมูลผิด / การตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล / การสํารองขอมูล)
• ความไมเขาใจกฎระเบียบ วิธีการ / แนวทางปฏิบัติของสถาบัน
4. ความเสี่ยงดานการเงิน
• ความไม แน น อนทางการเงิ น การไม ไ ดรั บ งบประมาณจากรั ฐ ตามที ่ตัง้ ไว / งบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐไมแนนอน ทําใหแผนการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
ปงบประมาณ

• อาจได รั บ เงิ น จั ด สรรงบประมาณล า ช า ทํ า ให ไ ม ส ามารถเริ ่ม แผนงานต า ง ๆได ตั ้ง แต ต น

3.3 การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Analysis) หรือการประเมินความเสี่ยง (Risk Evaluation)
เปนกระบวนการประเมินความเปนไปไดของโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่เปนความเสี่ยงและ
ความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณที่เปนความเสี่ยงขึ้น โดยวิธีการดังนี้
1. พิจารณาความเปนไปไดของโอกาสในการเกิดเหตุการณตาง ๆ วามีมากนอยเพียงใด โดยแบง
ระดับ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณเปน 4 ระดับ
ระดับ

2. พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองคกร โดยจัดระดับความรุนแรงเปน 4

กลุมตรวจสอบภายใน ไดรับหมอบหมายใหดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งโดยใหแตละ
กลุมไดมีสวนรวมไดวิเคราะห สามารถสรุปไดดังนี้
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ตารางวิเคราะหความเสี่ยง

ขอเท็จจริง / ประเด็นความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

1. ดานองคกร
1.1 นโยบายขององคกร
1.1.1 การกําหนดโจทยวิจัย กลุมผูมีสวนไดเสีย ทีมวิจัย และผูกําหนดนโยบาย
ที่เขารวมประชุมเพื่อกําหนดโจทยงานวิจัย อาจไมครอบคลุมองคความรู
ประสบการณ และความเขาใจในประเด็นปญหานั้น ๆ

2

2

4

1.2.1 การดําเนินโครงการวิจัยไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวในเงื่อนไขการทํา
ขอตกลง ผลงานวิจัยไมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง

4

3

12

1.2.2 ฐานขอมูลไมเปนปจจุบันและไมไดสํารวจหานักวิจัยใหม ๆ เขามาเพิ่มใน
ระบบฐานขอมูล

2

2

4

1.3. 1 การจัดทําเคาโครงงานวิจัยของนักวิจัยลาชา/ไมครอบคลุมประเด็นที่
กําหนด/รายละเอียดไมเพียงพอการจัดทํา ขอเสนองานวิจัย(proposal) / ผูวิจัยไม
มีเวลาเพียงพอ ทําใหงานวิจัยลาชาบางกรณีงานวิจัยนั้นหาบุคคลที่เหมาะสมหรือ
เชี่ยวชาญในสาขานั้นโดยตรงไมได / การจัดทํา TOR ตองใชเวลามากและมีการ
แกไขเพิ่มเติมหลายครั้งกวาจะไดขอยุติ และบางครั้ง TOR ก็ไมครอบคลุมประเด็น
ที่สําคัญ / ลักษณะของงานวิจัยที่มีความซับซอนเพิ่มมากขึ้น

3

3

9

1.3.2 การติดตามกํากับดูแลการดําเนินการวิจัยของที่ปรึกษาหรือผูรับจาง บางงาน
เมื่อลงมือทําวิจัย แลวพบวาตองปรับเปลี่ยนวิธีการทําวิจัย และหรือปรับเปลี่ยนชื่อ
เรื่อง และหรือปรับเปลี่ยนประเด็นการวิจัย และหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค และ
บางครั้งตองปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานใหม ปรับเปลี่ยน ขอเสนอโครงการ
จนถึงมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณของโครงการ

2

2

4

1.3.3 การเผยแพรและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสูการใชประโยชนยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

3

2

6

2.1 การเปลี่ยนแปลงของโลกเปนไปอยางรวดเร็วทุกดาน (สภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมที่ซับซอน

3

2

6

2.2 สถานการณทางการเมืองภายในประเทศ ไมแนนอน / การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐ และการเปลี่ยนแปลงผูนําระดับประเทศ

2

2

4

1.2 ยุทธศาสตรขององคกร

1.3 การดําเนินการวิจัย

2. ดานเหตุการณภายนอก
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ขอเท็จจริง / ประเด็นความเสี่ยง

โอกาส ผลกระทบ

ระดับ
ความ
เสี่ยง

3. ดานการปฏิบัติงาน
3.1 การคัดเลือกบุคลกร/นักวิชาการ/นักวิจัย /ผูประสานงาน/บุคลากรอื่น ๆทีม่ ี
ความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน ( เชน กรรมการคัดเลือก ไมมีทักษะเพียง
พอที่จะแยกแยะความรูความสามารถ/แยกแยะคุณสมบัติที่ดีหรือไมดีไดจริง /
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน / กระบวนการพัฒนาบุคลากร / ทักษะ
และความเขาใจงานของบุคลากร /สวัสดิการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน /
ความชัดเจนและความมั่นคงในอาชีพ)

3

3

9

3.2 ความปลอดภัยของระบบขอมูล ความนาเชื่อถือ และความถูกตองของระบบ
ขอมูล (ระดับการเขาถึงขอมูล / การแกไขขอมูล / การไมปฏิบัติตามระบบ /การ
คียขอมูลผิด / การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / การสํารองขอมูล)

3

3

9

3.3 ความไมเขาใจกฎระเบียบ วิธีการ / แนวทางปฏิบัติของสถาบัน

2

2

4

4.1 ความไมแนนอนทางการเงิน การไมไดรับงบประมาณจากรัฐตามที่ตั้งไว /
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐไมแนนอน ทําใหแผนการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายที่วางไว

3

4

12

4.2 อาจไดรับเงินจัดสรรงบประมาณลาชาทําใหไมสามารถเริ่มแผนงานตาง ๆได
ตั้งแตตนปงบประมาณ

2

4

8

4. ดานการเงิน
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แผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile)

ผลกระทบ

โอกาส
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

แทบไมเกิดขึ้น

ไมนาจะเกิดขึ้น

เกิดขึ้นไดยาก

มีความเปนไปไดที่จะ
เกิดขึ้น

ระดับ 4

ความเสี่ยง

รุนแรงมาก

ต่ํามาก

ระดับ 3

ความเสี่ยง

รุนแรงปาน
กลาง

ต่ํามาก

ระดับ 2

ความเสี่ยง

รุนแรง
เล็กนอย

ต่ํามาก

ระดับ 1
ไมรุนแรง

1.2.1
1.3.1,3.1,3.2

4.1

1.1.1,1.3.2,2.2,3.3

1.2.3,1.3.3,2.1

2.4

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

ต่ํามาก

ต่ํามาก

ต่ํามาก

ต่ํามาก

การจัดการความเสี่ยง
พิจารณาจากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) มากจัดลําดับคาความเสีย่ งจากความเสีย่ งสูงมาก ถึง
ต่ํามาก สรุปไดดังนี้
 ไมมีประเด็นความเสี่ยงที่สูงมาก
 ประเด็นทีม่ ีความเสี่ยงสูง จํานวน 2 ประเด็น
o การดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย ไม เ ป น ไปตามแผนงานที ก่ ํ า หนดไว ใ นเงื ่อ นไขการทํ า ข อ ตกลง
ผลงานวิจัยไมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
o ความไม แน น อนทางการเงิ น การไม ไ ดรั บ งบประมาณจากรั ฐ ตามที ่ตัง้ ไว / งบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐไมแนนอน ทําใหแผนการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
 ประเด็นที่มีความเสี่ยงปานกลาง จํานวน 4 ประเด็น
o การจัดทําเคาโครงงานวิจัยของนักวิจัยลาชา/ไมครอบคลุมประเด็นที่กําหนด/รายละเอียดไม
เพียงพอการจัดทํา ขอเสนองานวิจัย(proposal) / ผูวิจัยไมมีเวลาเพียงพอ ทําใหงานวิจัยลาชา
บางกรณีงานวิจัยนัน้ หาบุคคลทีเ่ หมาะสมหรือเชีย่ วชาญในสาขานัน้ โดยตรงไมได / การจัดทํา
TOR ตองใชเวลามากและมีการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้งกวาจะไดขอยุติ และบางครัง้ TOR ก็
ไมครอบคลุมประเด็นที่สําคัญ / ลักษณะของงานวิจัยที่มีความซับซอนเพิ่มมากขึ้น
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o การคั ด เลื อ กบุ ค ลกร/นั ก วิ ช าการ/นั ก วิ จั ย /ผู ป ระสานงาน/บุ ค ลากรอื่ น ๆที่ มี ค วามรู
ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน ( เชน กรรมการคัดเลือก ไมมีทักษะเพียงพอที่จะแยกแยะ
ความรูความสามารถ/แยกแยะคุณสมบัติที่ดีหรือไมดีไดจริง /กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งาน / กระบวนการพั ฒ นาบุ ค ลากร / ทั ก ษะและความเข า ใจงานของบุ ค ลากร /
สวัสดิการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน / ความชัดเจนและความมั่นคงในอาชีพ)
o ความปลอดภัยของระบบขอมูล ความนาเชื่อถือ และความถูกตองของระบบขอมูล (ระดับ
การเขาถึงขอมูล / การแกไขขอมูล / การไมปฏิบัติตามระบบ /การคียขอมูลผิด / การ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / การสํารองขอมูล)
o อาจได รั บ เงิ น จั ด สรรงบประมาณล า ช า ทํ า ให ไ ม ส ามารถเริ ม่ แผนงานต า ง ๆได ตั ง้ แต ต น
ปงบประมาณ
 ประเด็นความเสี่ยงต่ํา จํานวน 7 ประเด็น
o การกําหนดโจทยวิจัย กลุม ผูม ีสวนไดเสีย ทีมวิจัย และผูกําหนดนโยบาย ทีเ่ ขารวมประชุม
เพื่อกําหนดโจทยงานวิจัย อาจไมครอบคลุมองคความรูป ระสบการณ และความเขาใจใน
ประเด็นปญหานั้น ๆ
o ฐานขอมูลไมเปนปจจุบันและไมไดสํารวจหานักวิจัยใหม ๆ เขามาเพิ่มในระบบฐานขอมูล
o การติดตามกํากับดูแลการดําเนินการวิจัยของที่ปรึกษาหรือผูรับจาง บางงานเมื่อลงมือทําวิจัย
แลวพบวาตองปรับเปลี่ยนวิธีการทําวิจัย และหรือปรับเปลีย่ นชื่อเรื่อง และหรือปรับเปลี่ยน
ประเด็นการวิจัย และหรือปรับเปลีย่ นวัตถุประสงค และบางครั้งตองปรับเปลี่ยนแผนการ
ดําเนิ น งานใหม ปรั บ เปลีย่ น ขอเสนอโครงการ จนถึงมีการปรับเปลีย่ นงบประมาณของ
โครงการ
o การเผยแพรและการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน สมรรถนะในการขับเคลื่อนงานวิจัยสูการใช
ประโยชนยังไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
o การเปลี่ยนแปลงของโลกเปนไปอยางรวดเร็วทุกดาน (สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซอน)
o สถานการณทางการเมืองภายในประเทศ ไมแนนอน / การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐ และ
การเปลี่ยนแปลงผูนําระดับประเทศ
o ความไมเขาใจกฎระเบียบ วิธีการ / แนวทางปฏิบัติของสถาบัน
การวิเคราะห Cost Benefit ของแผนบริหารความเสี่ยง
รายละเอียดการวิเคราะห Cost Benefit มีดังนี้
 ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง จํานวน 2 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 การดํ าเนิน โครงการวิจัย ไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวในเงือ่ นไขการทํา
ขอตกลง ผลงานวิจัยไมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
ประเด็นที่ 2 ความไม แ น น อนทางการเงิ น การไม ไ ด รั บ งบประมาณจากรั ฐ ตามที่ ตั้ ง ไว /
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐไมแนนอน ทําใหแผนการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
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การบริหารความเสี่ยง (Risk management) แนวทางการบริหารความเสี่ยง มีอยู 4 แนวทางคือ
1.

Take - การยอมรับความเสี่ยง(Risk Acceptance) เปนการยอมรับความเสีย่ งที่เกิดขึ้น ใน
ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได เนื่องจากคาใชจายในการจัดการหรือสรางระบบควบคุมสูง
ไมคุมคาในการสรางระบบปองกัน

2.

Treat – การลด/ควบคุมความเสี่ยง(Risk Reduction) เปนการปรับปรุงการทํางานหรือการ
ออกแบบระบบการควบคุ ม การแกไ ขปรับ ปรุงการทํา งาน เพื่อปองกัน หรือลดโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิด ใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได

3. Transfer - การกระจาย/โดยความเสี่ยง(Risk sharing) เปนการกระจายหรือถายโอนความ
เสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความรับผิดชอบไป เชน การประกันทรัพยสินเพื่อโอนความเสี่ยงไปยังบริษัท
ประกัน การจางบริษัทภายนอกใหทํางานบางสวนแทน
4. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง(Risk Avoidance) เปนการจัดการกับความเสีย่ งทีอ่ ยู
ในระดับสูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมนั้นไป
การวิเคราะหในแตละทางเลือก ตามแนวทางบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
1. แนวทางการยอมรับความเสี่ยง
เนื่องจากประเด็น การคัดเลือกบุคลากร เปนประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง จึงไมสามารถยอมรับความ
เสี่ยงได จําเปนที่ผูบริหารตองใหความสนใจในรายละเอียดและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
2. แนวทางการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
จากความหมาย"การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง" เปนการจัดการความเสี่ยงที่อยูในระดับสูงมาก และ
หนวยงานไมสามารถยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมนั้นไป ซึ่งประเด็นความเสี่ยงดังกลาว
มิไดเปนความเสี่ยงสูงมาก จนตองยกเลิกกิจกรรมนี้ หนวยงานจึงไมเลือกแนวทางนี้ในการจัดการความเสี่ยง
3. แนวทางการกระจายความเสี่ยง
เนื่องจากประเด็นความเสี่ยงดังกลาว เปนความเสี่ยงระดับองคกร และเปนกิจกรรมภายในที่ไม
สามารถกระจายความเสี่ยงใหหนวยงานอื่น ๆ รับผิดชอบได จึงไมเลือกแนวทางนี้
4. แนวทางการลด/ควบคุมความเสีย่ ง
เปนแนวทางที่ สวรส. ควรเลือกดําเนินการในการบริหารความเสี่ยง จึงไดทําการวิเคราะห Cost
Benefit ตามประเด็นความเสี่ยง ดังนี้
การวิเคราะห Cost Benefit
ประเด็นความเสี่ยง
ประเด็นที่ 1 ความเสี่ยงการ
ดําเนินโครงการวิจัยไมเปนไป
ตามแผนงานที่กําหนดไวใน
เงื่อนไขการทําขอตกลง
ผลงานวิจัยไมสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง

ตนทุน

ประโยชนที่ไดรับ

มีตนทุนแฝงในการบริหารจัดการ
แตไมไดเพิ่มจากอัตราการเพิ่ม
ตามปกติที่ดําเนินการอยู

♦ งานวิจัยเสร็จทันเวลาเพิ่มขึ้น

ขอมูลประกอบการวิเคราะหคือ
คาใชจายในการดําเนินการตอ
คาใชจา ยรวมทัง้ หมด

♦ ผลงานวิจัยสามารถนําไปเสนอตอผูมีสวนได
เสีย/ผูกําหนดนโยบายไดมากขึ้น(เนื่องจาก
งานวิจัยของ สวรส. เปนงานวิจัยเชิงระบบ
ผลงานวิจัยจึงตองนําเสนอผูมีสวนไดเสีย/ผู
กําหนดนโยบายเพื่อนําไปดําเนินการตอ)

เปนความเสี่ยงในดานการ
ไมเพิ่มตนทุนในการดําเนินงาน
บริหารจัดการโครงการตั้งแต
ระยะตน/กลางและปลายทาง
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กลาวไดวามีความคุมคาในการดําเนินการตามแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยง พิจารณาจากตนทุน
คาบริหารจัดการที่มิไดเพิ่มขึ้นจากอัตราการเพิ่มขึ้นตามปกติ และประโยชนที่ไดรับคือ โครงการเสร็จตามแผน
เมื่อมีการดําเนินมาตรการลดความเสี่ยงจะสามารถนําผลงานไปใชขับเคลื่อนใหเกิดประโยชนไดในระดับ
นโยบาย
ประเด็นความเสี่ยง

ตนทุน

ประโยชนที่ไดรับ

ประเด็นที่ 2 ความไมแนนอนทาง
ไมเพิม่ ตนทุนใน ♦ การอนุมัติใหทุนตามขอตกลงเปนไปตามแผน
การเงิน การไมไดรับงบประมาณจากรัฐ การดําเนินการ
♦ สามารถใชจายเงินไดตามทีใ่ ชจายจริง ทําใหการ
ตามที่ตั้งไว / งบประมาณสนับสนุนจาก
บริหารเงินเปนไปแนนอน ในการเลือกฝากเงินกับ
รัฐไมแนนอน ทําใหแผนการดําเนินงาน
ธนาคารเพื่อการบริหารดอกเบี้ยเงินฝาก
ไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
แนวทางการดําเนินงานเพือ่ ลดความเสีย่ ง คือมีระบบติดตามรายรับ-รายจาย โดยมีการรายงานการใช
จายเงินทุกเดือนใหผูอํานวยการ และหัวหนาทุกหนวยไดรับทราบ เพื่อ การติดตามโครงการในระบบ MMS
ตอไปความมั่นคงของเงินกองทุนอยูในระดับที่กําหนดเปาหมายตามที่ไดรับจากสวนกลาง
3.4

การประเมินมาตรการควบคุม

เปนการประเมินกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัย
เสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาว หมายถึง กระบวนการ
วิธีการปฏิบัติงานตาง ๆ ที่จะทําใหมั่นใจไดวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดําเนินการสอดคลองกับทิศทางที่
ตองการ สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคได
โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน
อยูแลว เชน การอนุมัติ การใหความเห็นชอบ การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
การจั ด การทรั พยากร และการแบ งหน า ที่ข องบุค ลากร เป น ต น ทั้ง นี้มี การแบง ประเภทการควบคุม ไว 4
ประเภท คือ
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานที่ทําใหมัน่ ใจวาไดมีการจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม
กิจกรรมการควบคุมเกิดขึ้นในทุกสวนขององคกร และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ตั ว อย า ง กิ จ กรรมการควบคุ ม (Control
ประกอบดวย

Activities) กิ จ กรรมการควบคุ ม ที ่สํ า คั ญ

 การแบงแยกหนาที่
 การอนุมัติและพิจารณาการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
 การสอบทานโดยผูบริหารระดับสูง
 การควบคุมทางกายภาพ
 การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ขอกําหนด
 ระบบการยืนยันความถูกตองของขอมูล และการกระทบยอดรายการระหวางกัน
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วิ ธี ก ารจั ด การความเสี ่ย งของแต ล ะหน ว ยงานอาจมี ค วามแตกต า งกั น ขึ ้น อยู กั บ
สภาพแวดลอมของหนวยงานนั้น ๆ เชน บางหนวยงานอาจเลือกการควบคุมอยางเดียวแตสามารถควบคุมได
หลายความเสีย่ ง หรือบางหนวยงานอาจเลือกควบคุมหลายวิธีรวมกันเพื่อควบคุมความเสี่ยงสําคัญเพียงเรือ่ ง
เดียว
3.5

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
หลั งจากที ่ไ ด ป ระเมิ น ความเสี่ย งแล ว ผูป ระเมิ น จะเลื อกวิธี การจั ดการกั บ ความเสีย่ งที ่
เหมาะสมและดําเนินการจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสามารถติดตามและประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงได โดยแผนบริหารความเสี่ยงมีองคประกอบดังนี้
• วิธีการดําเนินงาน/มาตรการควบคุมความเสี่ยง
• หนวยงานผูรับผิดชอบ
• กําหนดระยะเวลาดําเนินการของแผนบริหารความเสี่ยง
• วิธีประเมินผล/วิธีวัดตัวชี้วัด
3.6 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
ขอมูล สารสนเทศเกี ่ยวกับ การเงินและการดําเนิน งานตาง ๆ มีความครบถว นถูกตอง นาเชือ่ ถือ
ทันเวลา และเปนปจจุบัน
สื่อสารภายในและภายนอกหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพได 3 ชองทางดังนี้
• บนลงลาง
• ลางขึ้นบน
• แนวราบ
3.7

การติดตามประเมินผล (Monitoring)

หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ รายงานความกาวหนาแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร (ราย
เดือน) โดยประสานงานและสอบถามขอมูลกับหนวยตรวจสอบภายใน โดยมีผูประสานงานทําหนาที่ในการ
ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง ตอหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
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แผนบริหารความเสี่ยง สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขป 2560
ยุทธศาสตรการสรางและจัดการความรู และพัฒนาศักยภาพระบบวิจัย
วัตถุประสงค : เพื่อใหไดผลงานวิจัยมีคุณภาพ บรรลุเปาหมายตามระยะเวลาที่กําหนด และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
ประเด็นความเสี่ยง
ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร
องคกร
1. ความเสี่ยงการดําเนิน
โครงการวิจัยไมเปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดไวใน
เงื่อนไขการทําขอตกลง
ผลงานวิจัยไมสามารถ
นําไปใชประโยชนไดจริง

มาตรการลดความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

วางระบบติดตามที่เปนมาตรฐานสําหรับโครงการวิจัย

• ผูอํานวยการ

1. พัฒนาระบบ MMS (Monitoring Management System)
ใหสามารถเก็บขอมูลเพื่อรายงานการติดตามโครงการ

• ผูจัดการงานวิจัย

2. จัดใหมีระบบแจงเตือนลวงหนา และรายงานผลการติดตาม
ใหทราบแบบ real-time

• ผูประสานงาน

3. จัดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยทุกครั้งที่มีการสงผลรายงาน
ความกาวหนาตามงวดงานที่กําหนด

เปาหมายป 2560

เปาหมายป 2561

• ความสําเร็จของ

• ความสําเร็จของ

• งานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนตอของ
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
รอยละ 80

• งานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนตอของ
ผลงานวิจัยที่แลวเสร็จ
รอยละ 85

โครงการวิจัยประจําป
2560 รอยละ 80

โครงการวิจัยประจําป
2560 รอยละ 85

4. กําหนดคาตอบแทนพิเศษใหสําหรับโครงการที่สงผลงานวิจัย
ฉบับสมบูรณไดตามกําหนดเวลาในขอตกลง

2. ความไมแนนอนทางการเงิน • มีระบบการคํานวณเงินกองทุนที่มีอยูแบบ real time เพื่อให • ผูอํานวยการ
การไมไดรับงบประมาณจาก
ทราบสถานะการเงินที่มีอยู
• รองผูอํานวยการ
รัฐตามที่ตั้งไว / งบประมาณ
• มีการรายงานยอดรายจายเงินโครงการในแตละเดือน
สนับสนุนจากรัฐไมแนนอน
• หนวยสนับสนุน
ทั่วไป
ทําใหแผนการดําเนินงานไม • รักษาวงเงินกองทุนสุทธิใหมีมากกวาภาระผูพันโดยติดตาม
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว
การจัดทําขอตกลงอยางใกลชิดผานระบบ AX
• หนวยแผน
• หนวยตรวจสอบ
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• ประสิทธิภาพเงินกองทุน • ประสิทธิภาพเงินกองทุน
ไมนอยกวา 1
ไมนอยกวา 1
• วงเงินขอตกลงใหมท่ี
ไดรับการอนุมัติ ป
2560 ตางจากแผนไม
เกิน 2 %

• วงเงินจายจริงที่อนุมัติใน
ป 2561 ตางจากแผนได
ไมเกิน 2 %

• วงเงินจายจริงที่อนุมัติใน
ป 2560 ตางจากแผนได
ไมเกิน 2 %
หนา 28 จาก 38

ภาคผนวก
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บทสรุป
ระบบการบริ ห ารความเสี ่ย ง

นอกจากจะช ว ยให ก ารบริ ห ารงานในองค ก รเกิ ด

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นแลว ยังสามารถประยุกตใชกับงานทุกอยางได ตั้งแตโครงการใหญไปจนถึงงานขนาดเล็กใน
ชีวิตประจําวัน การตระหนักถึงความเสี่ยง และเตรียมแผนรองรับกอนที่จะเกิดความเสียหายขึ้นยอมดีกวาการ
แกปญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไมทันตอเหตุการณ ทําใหประสบความลมเหลวหรืออาจทํา
ใหเสียคาใชจายและทรัพยากรโดยไมจําเปน
สําหรับปจจัยแหงความสําเร็จของการจัดทําระบบการบริหารความเสี่ยงนั้น ประกอบดวย
1. การสนับสนุนอยางจริงจังและแข็งขันจากผูบริหารระดับสูง
2. การมีทมี งานที่เขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหทั่วทั้งองคกร
3. การเชือ่ มโยงการบริหารความเสีย่ งเขากับโครงสรางระบบงานเดิม
4. การนําการบริหารความเสี่ยงไปใชเปนตัวชี้ใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน
5. สรางตัวชี้วัดที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรองคกร
6. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหทั่วทั้งองคกร
แตทัง้ นีใ้ นองคกรก็อาจมีขอจํากัดซึ่งจะสงผลใหการดําเนินการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทั้งองคกรไมบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค เชน
1. การตัดใจของฝายบริหาร โดยใชดุลยพินิจที่ผิดพลาด
2. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร
ที่กําหนดไว
3. เหตุการณที่อยูนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอกหรือเกิด
เหตุการณพิเศษที่ไมไดคาดมากอน หรือไมสามารถคาดการณได
4. การทุจริตในหนวยงาน ในกรณีบุคลากรในหนวยงานรวมมือกันทําการทุจริต
5. ตนทุนคาใชจายเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอนแทนที่ได บางครั้งผูบริหารตองยอมรับ
ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายที่เสียไปในการ
ปองกันความเสี่ยงมากกวาผลตอนแทนที่ได
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พจนานุกรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Dictionary)
ลําดับที่

Risk Items

1.

ความเสี่ยง
(Risk)

2.

โอกาส
(Opportunity)

3.

การควบคุม
(Control)

4.

การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)

5.

การบริหารความเสี่ยงองคกร
โดยรวม
(Enterprise Wide Risk
Management)

ความหมาย
เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลในเชิงลบตอ
วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร
เหตุการณที่มีความไมแนนอน ซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในเชิงบวก
ตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการ
ขั้นตอน กระบวนการ หรือกลไก ซึ่งองคกรกําหนดขึ้นเพื่อใหมั่นใจวา
กิจกรรมในการดําเนินงานจะประสบความสําเร็จและไดผลลัพธตาม
วัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว ซึ่งการควบคุมเหลานี้ไดแก การปองกัน
(Prevention) การตรวจพบ (Detection) และการแกไข (Correction)
การกําหนดแนวทางและกระบวนการในการบงชี้ วิเคราะห ประเมิน
จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับกิจกรรมหนวยงาน หรือ
กระบวนการดําเนินงานขององคกร รวมทั้งการกําหนดวิธีการในการ
บริหารและควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ผูบริหารระดับสูงยอมรับได
การบริหารความเสี่ยงโดยมีโครงสรางองคกร กระบวนการ และ
วัฒนธรรมองคกรประกอบเขาดวยกันและมีลักษณะที่สําคัญไดแก
• ผสมผสานและเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม
การบริหารความเสี่ยงควรสอดคลองกับ แผนงาน
วัตถุประสงค การตัดสินใจและ
สามารถนําไปใชกับองคประกอบอื่น ๆ
ในการบริหารองคกร
• พิจารณาความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุม
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรไดแกความเสี่ยง
เกี่ยวกับกลยุทธการดําเนินงาน การเงิน
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งความเสี่ยง
เหลานี้อาจทําใหเกิดความเสียหายความ
แนนอนและโอกาสรวมถึงการมีผลกระทบตอ
วัตถุประสงค และความตองการของผูมีสวนไดเสีย
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ลําดับที่

Risk Items

ความหมาย
• มีความคิดแบบมองไปขางหนาโดยบงชี้
ความเสี่ยงอะไรที่อาจเกิดขึ้นบางและหาก
เกิดขึ้นจริงจะมีผลกระทบอยางไรตอ
วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรไดมีการ
เตรียมการบริหารความเสี่ยง
• ไดรับการสนับสนุนและมีสวนรวม โดยทุก
คนในองคกรตั้งแตระดับกรรมการ
ผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่ทุกคนมีสวน
รวมในการบริหารความเสี่ยง

6.

ความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Appetite)

7.

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
(Risk Tolerances)

8.

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู
(Inherent Risk)

9.

ความเสี่ยงคงเหลือ
(Residual Risk)

10.

ประเภทและจํานวนความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุภารกิจ
และวิสัยทัศน แตเปนความเสี่ยงที่องคกรสามารถยอมรับได
ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงหรือความไมแนนอนที่อาจสงผล
กระทบกับการบรรลุวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานที่องคกรยอมใหเกิดขึ้น
ได
ความเสี่ยงที่องคกรตองเผชิญจากการดําเนินกิจกรรม โดยปกติกอนที่จะมี
การดําเนินการหรือการกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ
ระดับความเสี่ยงที่เหลือหลังจากที่ผูบริหาร ดําเนินการจัดการหรือ
กําหนดใหมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น ๆ

ความเสี่ยงดานกลยุทธ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบ นโยบาย โครงสราง วิสัยทัศน

(Strategic Risk) : S

ยุทธศาสตร กลยุทธอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทําใหองคกรไมสามารถบรรลุกล
ยุทธ และเพิ่มมูลคาใหแกองคกรได

11.

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
(Operational Risk) : O

12.

ความเสี่ยงดานการเงิน
(Financial Risk) : F

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานอันเปนปกติขององคกร โดยพิจารณา
ครอบคลุมถึง คน ระบบงาน ขั้นตอนการทํางาน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดําเนินกิจกรรมขององคกร
ความเสี่ยงจากการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม
และการจัดทํารายงาน เพื่อนํามาใชในการบริหารการเงินไดอยางถูกตอง
เหมาะสมทําใหขาดประสิทธิภาพและไมทันตอสถานการณซึ่งจะสงผล
กระทบตอฐานะการเงินขององคกร
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ลําดับที่
13..

14.

Risk Items

ความหมาย

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการตาม ความเสี่ยงจากการฝาฝนหรือไมสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน รวมทั้งไมสามารถ
กฎระเบียบ
ปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น
(Compliance Risk) : C
การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

กระบวนการที่ใชในการระบุ และวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรรวมทั้งการกําหนดแนวทางที่จําเปนตองใช
ในการควบคุมความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง

15.

คํารับรองการปฏิบัติราชการ

ขอตกลงผลงานระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาโดยมี
สาระสําคัญคือ หัวหนาสวนราชการ ขอใหคํารับรองวาจะมุงมั่นปฏิบัติ
ราชการใหเกิดผลงานที่ดีตามเปาหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุดเพื่อให
เกิดประโยชนแกประชาชน

16.

การพัฒนาการปฏิบัติราชการ

การพัฒนาการบริหารราชการและการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่ของสวน
ราชการ เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยตองใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

17.

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(Good Governance)

การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิง
ภารกิจของรัฐ
4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอ
สถานการณ
6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและได
รับการตอนสนองความตองการ
7) มีการประเมินผล
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การควบคุมภายใน และธรรมาภิบาล
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง ระบบการควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติงานที่คณะผูบ ริหารและ
บุคลากรในหน ว ยงานรว มกั นกํ า หนดขึ ้น เพือ่ สรางความมั่นใจในระดับ ทีส่ มเหตุส มผลวาการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานจะสามารถบรรลุเปาหมาย และใหเกิดผลลัพธของการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกระบวนการในการจัดการ วิธีการ หรือเครือ่ งมือตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การจัดองคกรความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Effectiveness and Efficiency of operations)
1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและคุมคา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัดและคุมคา
2. ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance with applicable laws and
regulations)
การควบคุมภายใน ประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ทีม่ ีความเกี่ยวเนือ่ งสัมพันธกัน
องคประกอบเหลานี้ไดมาจากแนวทางที่ผูบริหารดําเนินธุรกิจและมีการเชื่อมโยงเขากับกระบวนการทางการบริหาร
ดังนี้
1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)
การควบคุมภายในเริ่มจากการสรางสภาพแวดลอมที่ดีของการควบคุมซึ่งจุดสําคัญคือการสรางระบบ
ธรรมาภิบาลในองคกร
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง สภาวการณหรือปจจัยตาง ๆ ที่สงผลใหเกิดระบบการควบคุม
ภายในการดําเนินงานจะมีหลายปจจัยที่สงผลใหเกิดมาตรการการควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน ซึ่งฝายบริหารจะ
มีอิทธิพลสําคัญตอการสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมการควบคุมภายในใหเกิดขึ้นในหนวยงาน จึงสะทอนให
เห็นถึงทัศนคติ หรือทาทีของผูบริหาร วาเห็นความสําคัญของการควบคุมภายในหรือไม เชน จริยธรรมของการ
ทํางาน ความซื่อสัตย ความไวใจได ความโปรงใส และการมีภาวะผูนําที่ดี การพัฒนาความรูความสามารถขอ
งบคุลากร โครงสรางองคกร
องคกรที่มีหลักธรมาภาบาล จะแสดงออกดวยการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดีของการควบคุมภายใน ซึ่ง
ประกอบดวย
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1. หลักความโปรงใส(Accountability) หมายถึง เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของ
คนในชาติ โดยปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารทีเ่ ปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาทีเ่ ขาใจงาย ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและมีกระบวนการให
ประชาชนตรวจสอบความชัด
2. หลักนิติธรรม(The Rule of Law) คือ เปนการตรากฎหมาย และกฎขอบังคับ ใหทันสมัยและ
เปน ธรรม เปน ที่ย อมรับของสังคมอัน จะทําใหสังคมยิน ยอมพรอมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับ
เหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครองภายใตกฎหมายมิใชอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
3. หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) เปนการตระหนักในสิทธิหนาที่ ความสํานึกในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจในปญหาสาธารณะของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการ
เคารพในการแสดงความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
4. หลักความเสมอภาพ/ความเที่ยงธรรม(Equity) หมายถึงประชาชนทุกคนมีความสามารถอยา
เทาเทีย มกันในการเขาถึงโอกาสตางๆ ในสังคม เชน โอกาสพัฒนาหรือมีความเปน อยูท ี่ดี โดยรัฐเปนผูจัดสรร
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงการบริการไดเทาเทียมกัน
5. หลักคุณธรรม(Morality) เปนการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ
ยึดถือหลักนี้ในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนตัวอยางแกสังคม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไปพรอม
กัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัยประจําชาติ
6. หลั กความคุ มค า(Cost–effectiveness or Economy) เปน การบริห ารจัดการและใช
ทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยาง
คุ ม ครอง สร า งสรรค สิ น ค า และบริ ก ารที ม่ ี คุ ณ ภาพ สามารถแข ง ขั น ได ใ นเวที น านาชาติ และพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
7. หลักการมีสวนรวม(Participation) หมายถึง การใหโอกาสใหบุคลากรหรือผูมี สวนเกี่ยวของ
เข า มามี ส ว นร ว มทางการ บริ ห ารจั ด การเกี ย่ วกั บ การตั ด สิ น ใจในเรื ่อ งต า ง ๆ เช น เป น คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ
เชน กรณีของการประชาพิจารณ ,การเสนอชื่อถอดถอน ฯลฯ
8. ความสอดคลอง(Consensus oriented) สอดคลองกับความตองการของสังคม และวัฒนธรรม
ที่แตกตาง เพื่อลดความขัดแยง
2. การประเมินความเสีย่ ง ฝายบริหารตองใหความสําคัญและประเมินความเสีย่ งซึง่ มีผลกระทบตอผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคขององคกร ที่อาจเกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ตามมาตรฐานฯกําหนดใหผูบริหารตองประเมินความเสี่ยง เพือ่ ใหทราบวาการดําเนินงานขององคกรมี
ความเสี่ยงที่สําคัญในเรือ่ งใดและในขั้นตอนใดของการปฏิบัติงาน มีระดับความสําคัญและโอกาสทีจ่ ะเกิดมากนอย
เพียงใด การที่องคกรไดรับรูปจจัยเสี่ยงที่สําคัญจะเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือ
ลดความเสี่ยง ซึง่ จะทําใหเกิดความมัน่ ใจตามสมควรวาความเสียหรือความผิดพลาดจะไมเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้น
จะอยูในระดับที่ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน
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3. กิจกรรมการควบคุม
กิจกรรมการควบคุม เปนองคประกอบหนึ่งของระบบการควบคุมภายในที่หนวยงานตองจัดใหขึ้นเพือ่
ลดความเสี่ย งและทําใหเกิดความคุม คา ตลอดจนใหฝายบริห ารเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู
ประเภทการควบคุม
กิ จ กรรมการควบคุ มอาจแยกตามความจําเปน และลักษณะของการควบคุม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความ
เหมาะสมในการดําเนินงานของหนวยงานนัน้ ๆ เชน
(1) การควบคุมในลักษณะการปองกันการผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ในทางปฏิบัติ (Preventive Control )
เป นวิ ธี การควบคุ มที ่กําหนดขึ ้น เพื ่อป องกันมิใหเกิดความเสี่ยงและขอ ผิดพลาดตั้งแตแรก โดยเหตุการณ ที่
กอใหเกิดความเสี่ยงยังไมเกิดขึ้น เชน การแบงแยกหนาที่ผูรับเงิน ผูจ ายเงิน และผูบันทึกบัญชี การกําหนด
วงเงินสําหรับผูมีอํานาจอนุมัติเงินในแตละระดับชั้น เปนตน
(2) การควบคุมในลักษณะของการคนพบขอผิดพลาด ( Detective Control ) เปนการควบคุมที่
กําหนดขึ้น เพื่อคนพบขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เชน การทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การตรวจนับพัสดุประจําป การทบทวนการปฏิบตั งิ านของหนวยงานในภาพรวม เปนตน
(3) การควบคุมในลักษณะการเสนอแนะ ( Suggestive Control ) เปนการควบคุมทีก่ ําหนดขึ้น
เพื ่อ เสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการดํ า เนิ น งานและระบบการควบคุ ม ภายในให เ หมาะสมกั บ
สถานการณ
(4) การควบคุ มเพื ่อการแก ไ ข(corrective control)เปน วิธีก ารควบคุม ที่กําหนดขึ้น เพื่อ แกไ ข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
นอกจากนี้ยังสามารถแบงประเภทการควบคุมภายในตามรูปแบบเฉพาะอยาง ไดดังนี้
1. การควบคุมดานองคกร(Organization Controls)
1.1 วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
1.2 โครงสรางองคกร
1.3 อํานาจหนาที่การตัดสินใจ /Job discretion
2. การควบคุมดานปฏิบัติงาน(Operational Controls)
2.1 การวางแผน
2.2 การอนุมัติ
2.3 การงบประมาณ
2.4 การจัดทําเอกสาร
2.5 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.6 ระบบบัญชีและระบบสารสนเทศ
3. การควบคุมดานการจัดการบุคลากร(Personnel Management Controls)
3.1 การสรรหาและการจัดจางพนักงานที่เหมาะสม
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3.2 การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
3.3 การควบคุมระหวางการปฏิบัติงาน
4. การควบคุมโดยการสอบทาน(Review Controls)
4.1 การสอบทานระหวางการปฏิบัติงาน
4.2 การสอบทานรายบุคคล
4.3 การสอบทานจากภายนอก
4.4 Peer Review
5. การควบคุมสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องใช และอุปกรณตาง(Facilities & Equipment)
5.1 เลือกเครื่องใช และอุปกรณตางที่เหมาะสม
5.2 เครื่องมือเครื่องใชและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม
5.3 การควบคุมภายในตองพิจารณาองคประกอบดังนี้
• การออกแบบ
• การซอมแซมและการอจัดหาอะไหล การบํารุงรักษา
• การรักษาความสะอาด
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลขาวสารที่ใชในการบริหาร ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับการเงินและไมใชการเงิน
รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่น ๆ ทั้งจากแหลงภายในและภายนอก
การสื่อสาร หมายถึง การรับและสงขาวสารระหวางกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางบุคคลที่
มีหนาที่ความรับผิดชอบในงานที่สัมพันธกัน การสือ่ สารจะเกิดไดทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ระบบการ
สื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ควรเปนการสื่อสารแบบสองทาง และติดตอระหวางหนวยงานอยางทั่วถึงครบถวน
5. การติดตามและประเมินผล
การติดตามผล หมายถึง การสอดสองดูแลกิจกรรมที่อยูระหวางการดําเนินงาน เพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจ
วาการดําเนินงานเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนด
การประเมินผล หมายถึง การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไววา
มีความสอดคลองหรือไม และประเมินระบบการควบคุมภายในที่มีอยูว ายังมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมใน
ปจจุบันหรือไม รวมทั้งการวิเคราะห หาสาเหตุของความแตกตางระหวางแผนงานกับผลการดําเนินงาน สรุปผล
และเสนอ ขอแนะนํา เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในของหนวยงานจะสําเร็จได ตองมีปจจัยเกือ้ หนุนและปจจัยผลักดัน ดังนี้
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1. ปจจัยเกือ้ หนุน
1.1 ผูบริหารระดับสูงตองเปนผูริเริ่ม ในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในขึ้นในหนวยงาน และ
ระบบการควบคุมภายในนั้นตองไดรับการยอมรับในระดับปฏิบัติ
1.2 มีการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
1.3 มีการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและเหมาะสม
1.4 ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความซื่อสัตย รับผิดชอบในหนาที่การงาน
2. ปจจัยผลักดัน
2.1 วัตถุประสงค ( Purpose ) หนวยงานจะตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนวากําลังจะทําอะไร เพือ่ ให
สามารถกําหนดทิศทางการทํางานและความกาวหนาของหนวยงานได
2.2 ขอตกลงรวมกัน (Commitment ) เจาหนาทีท่ ุกระดับควรมีการตกลงรวมกันที่จะปฏิบัติงานตาม
ระบบที่วางไว เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคและเพิ่มคุณคาแกหนวยงาน
2.3 ความสามารถในการบริหารงาน(Capability)เพื่อใหหนวยงานมีระบบการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารของหนวยงานควรเพิ่มขีดความสามารถในดานตาง ๆ เชน การบริหารงบประมาณ การ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใหมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
2.4 ปฏิบัติการ (Action) เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองลงมือปฏิบัติอยางจริงจังและสม่ําเสมอ
2.5 การเรียนรูตอเนื่อง (Learning) หนวยงานตองเสริมสรางหรือสนับสนุนใหเจาหนาที่ทุกระดับใหมี
การศึกษาตอเนื่อง เพื่อเรียนรูที่จะพัฒนางานใหดีขึ้น หรือพัฒนาระบบการควบคุมใหมๆ ใหกบั หนวยงาน
การรายงาน
1. การรายงานโดยฝายบริหาร
การประเมิ นผลระดั บองค กร จะต องใหข อมู ลเบื ้องต นกั บผู บริ หารสู งสุ ดขององค กรในการสรุ ป
ความเห็นวาการควบคุมภายในไดรับการออกแบบเพือ่ ปองกันหรือตรวจพบความเสียงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม และทํางาน
ไดผลตาที่ออกแบบไวหรือไม เพื่อนํามาจัดทําเปนรายงานโดยผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร ซึ่งผูบริหารองคกรตอง
จัดทําหนังสือเพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ใชอยู วามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความเพียง
พอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด
2. การรายงานโดยผูต รวจสอบภายใน –แบบ ปส.
ผูต รวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ในฐานะผูป ระเมิน
การควบคุมอยางเปนอิสระ เพื่อใหความมั่นใจวาประเมินผลการควบคุมภายในของฝายบริหารไดดําเนินไปอยางเที่ยง
ธรรม ซึ่งผูผูตรวจสอบภายในตองรายงาตอหัวหนาหนวยรับตรวจวาการประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปอยาง
สมเหตุสมผลและระมัดระวังอยางรอบคอบ
3. การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกรประกอบดวย
1. หนังสือรับรองกการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ.1
2. รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน แบบ.ปอ. 2
3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ.ปอ. 3
4. การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย ประกอบดวย
1. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน-แบบ ปย.1
2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน-แบบ ปย.2
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