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การจัดท าและบริหารความเสี่ยงโครงการที่ส าคัญ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 15-16 ธันวาคม 2559 
ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ 

โครงการ Project 



2 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้คณะกรรมการ 6 Clusters และ 3 กลุ่มสนับสนุน
และผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการในสังกดักรม
อนามัยรับทราบถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยง
โครงการ และสามารถมีแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงาน 



หัวข้อท่ีน าเสนอ 

 รู้จักการบริหารความเสี่ยงโครงการ 2 

 กระบวนการบริหารความเสี่ยงโครงการ 3 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  1 



หัวข้อท่ีน าเสนอ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย  1 
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เป้าหมายกระทรวงสาธารณสขุ ตามแผนยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 



เป็นองค์กรหลักของประเทศใน 
การอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ
และระบบอนามัยสิ่งแวดลอ้มเพื่อ

ประชาชนสขุภาพดี 

ท าหน้าท่ีในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดู
ภาพรวม เพ่ือก าหนดนโยบายและออกแบบ
ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและ
ก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความรับผิดชอบต่อการ

ด าเนินงาน 

Health Model 
เป็นต้นแบบสุขภาพ 

Ethics 
มีจริยธรรม 

Achievement  
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

Learning  
เรียนรู้ ร่วมกัน 

Trust  
เคารพและ

เช่ือม่ัน 

Harmony  
เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 

ประชาชนสขุภาพดี 
ภาคีเครือข่ายและเจ้าหนา้ที่มี

ความสุข 
ระบบอนามัยยั่งยนื 

(ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิง่แวดลอ้ม) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสง่เสรมิสุขภาพ 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาสุขภาพ
แห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

12 เป้าประสงค์ 
(12 Goals) 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์  
(4 Strategy Issues) 

21 ตัวชี้วัด  
(21 KPIs) 

เป็นองค์กรหลกัของประเทศใน 
การอภิบาลระบบสง่เสรมิสุขภาพและระบบ
อนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือประชาชนสขุภาพดี 

9 Proxy Indicators 7 



ประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย (Strategic Issues) 

1. ส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย  
2. สร้างความเข้มแข็งระบบ
อนามัย 

    ส่ิงแวดล้อมชุมชนอย่างย่ังยืน 

3. อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

4. ปฏิรูประบบงานสู่องค์กรท่ีมี
สมรรถนะสูงและมีธรรมาภิ
บาล 

1.1 ส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ  
1.2 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนให้แข็งแรงและ

ฉลาด 
1.3 ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยการเจริญ

พันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น  
1.4 ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยท างาน

ที่พึงประสงค์  
1.5 ส่งเสริมผู้สูงอายุไทยเพ่ือเป็นหลักชัย

ของสังคม 
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กลุ่มสนับสนุน 
(Cluster Scorecard) 

หน่วยงาน 
(Division Scorecard) 

บุคคล 
(Individual Scorecard) 

เป้าประสงค์ของหน่วยงาน 
• บทบาทหน้าที่และภารกิจ
ของหน่วยงานที่สนับสนุน
ต่อเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ระดับ Cluster 

• บทบาทหน้าที่และภารกิจ
ในงานประจ าของ
หน่วยงาน 

• งานที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ 

เป้าประสงค์ระดับบุคคล 
• บทบาทหน้าที่ของบุคคลที่
สนับสนุนต่อเป้าประสงค์
และตัวชี้วัดของหน่วยงาน 

• บทบาทหน้าที่งานของ
บุคคล (Job Description) 

• งานที่ได้รับมอบหมายเป็น
พิเศษ 

กลไกการถ่ายทอด 

6 Clusters และ 3 กลุ่ม
สนับสนุน 

(Cluster Scorecard) 

เป้าประสงค์ของ  
6 Clusters  
และ 3 กลุ่มสนับสนุน 
• บทบาทหน้าที่ของ 

Cluster และกลุ่ม
สนับสนุน ที่สนับสนุนต่อ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ระดับกรม 

• งานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ 

 

กรมอนามัย 
(Department 
Scorecard) 

เป้าประสงค์ของกรม 
นโยบายระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดับกรม 
• ภารกิจ และพันธกิจตาม
กฎหมาย  

 จัดท าค ารับรองฯ ระหว่าง
กรมกับกระทรวง   

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 จัดท าค ารับรองฯ ระหว่าง 
Cluster กับกรม   

 ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 จัดท าค ารับรองฯ ระหว่าง
หน่วยงานกับ Cluster    

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 จัดท าใบมอบหมายงาน
ระหว่างบุคคลกับ
หน่วยงาน    

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กรอบแนวทางการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายกรมอนามัยสู่ระดับ Cluster  
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
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การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การประเมินผล และปรับปรุง 

DOH Strategic Implementation Process 
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หัวข้อท่ีน าเสนอ 

 รู้จักการบริหารความเสี่ยงของโครงการ 2 
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ความเสี่ยง ( Risk ) 
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 ความเส่ียง * คือ เหตุการณ์/ การกระท าใดๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน และ

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความ

ล้มเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการท่ีส าคัญในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติราชการ(แผนปฏิบัติการ)ประจ าปีขององค์กร 

 การเส่ียง หมายถึง  การตัดสินใจท่ีด าเนินการ(หรือไม่ด าเนินการ)ส่ิงใดส่ิงหนึ่งบนพื้นฐานของการ

ขาดข้อมูลท่ีชัดเจน ไม่ครบถ้วนเป็นเพียงการประมาณการ การคาดเดา การตั้งความหวังซึ่งผลของ

การตัดสินใจนั้นอาจเป็นไปตามความคาดหมายหรือตรงกันข้ามก็ได้ เช่น การเสี่ยงโชคเล่นพนัน การ

เส่ียงอันตราย ฯลฯ 

 ปัญหา หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้วและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมาย การ

ด าเนินการ จ าเป็นต้องมีการแก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายตามมา  
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ตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยงโครงการ 
ขั้นการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ไดผู้้รับเหมาที่ไม่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของโครงการ 
 จัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากวา่แผนที่ก าหนด 
 ไม่มีผู้รับผิดชอบโครงการที่ชดัเจน 
 มขี้อร้องเรียน 
 ไม่เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
 ไม่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุและพ.ร.บ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 
 เลือกปฏิบัติต่อผู้ยื่นซอง 
 บุคลากรที่รับผิดชอบมีความสามารถไมเ่พียงพอ 
 ไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซีอ้จดัจ้างและการประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูล 
 ไม่มีช่องทางให้ผู้มสี่วนได้เสียเข้ามาตรวจสอบ 
 ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบติัของผู้ยื่นซองให้ละเอียดถ่ีถ้วน 
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ตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยงโครงการ 

ข้ันการจัดท าสัญญา 
 ท าสัญญาผิดจากแบบที่ก าหนดไว้ 
 งวดงาน งวดเงินที่ก าหนด ไม่เหมาะสม 
 ไม่มีกระบวนการ/วิธีการในการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาที่ดีพอ 
 การเจตนาท าสัญญาให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้าง 
 ไม่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
 สัญญาไม่ครอบคลุมผลผลิตตามเปา้หมายทีก่ าหนดไว้  
 ไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายนอก 
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ตัวอย่างปัจจัยความเสี่ยงโครงการ 

ข้ันการติดตาม ควบคุมการตรวจรับงานตามสัญญาและรายงานผล 
 ไม่มีข้อมูลเก่ียวกับความคืบหน้าของการด าเนินโครงการที่เพียงพอหรือทัน

ต่อเหตุการณ์ 
 ไม่มีการรายงานความผิดปกติ ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินการแก่

ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
 ไม่มีการติดตามและประเมนิความส าเร็จของโครงการหรือมีแต่ไม่เพยีงพอ 

ไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 ไม่มีช่องทาง/วิธีการให้ผู้มีสว่นได้เสียเข้ามาร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนิน

โครงการ 
 ไม่มีระบบในการควบคุมและติดตามโครงการอย่างเหมาะสม 
 ไม่สามารถการจัดเก็บขอ้มลูของผลส าเร็จ/ผลลัพธก์ารด าเนินการเพื่อแสดง

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการได้ 



บรรทัดฐานของความส าเร็จของโครงการ 

1) บรรทัดฐานด้านเวลา ( Time Criterion )  

2) บรรทัดฐานด้านการเงิน ( Monetary Criterion)  

3) บรรทัดฐานบรรทัดฐานด้านประสิทธิผล( Effective Criterion)  

4) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( Client Satisfaction Criterion)  

ในการวัดความส าเร็จของโครงการ จะพิจารณาความส าเร็จจาก
บรรทัดฐานต่างๆ ( Criteria )  ที่มีความส าคัญรวม 4 ประการ คือ 
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บรรทัดฐานของความส าเร็จของโครงการ 

1) บรรทัดฐานด้านเวลา ( Time Criterion )  หมายถึง การด าเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด ความหมายของเวลาจะ
ครอบคลุมถึงเวลาในการด าเนินงานโดยรวมของโครงการทั้งหมด 
( Project Total Duration ) และเวลาที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรมแต่
ละกิจกรรม( Activity Duration ) รวมทั้งการรับรู้ว่าโครงการมีอายุ
การใช้งาน ( Project Life Period ) มากน้อยเพียงใด 

ในการวัดความส าเร็จของโครงการ จะพิจารณาความส าเร็จจาก
บรรทัดฐานต่างๆ ( Criteria )  ที่มีความส าคัญรวม 4 ประการ คือ 
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บรรทัดฐานของความส าเร็จของโครงการ 

2) บรรทัดฐานด้านการเงิน ( Monetary Criterion) หมายถึง การ
ด าเนินงานโครงการโดยค านึงถึงการบริหารเงินที่ดี โดยจะ
ระมัดระวังเร่ืองงบประมาณรายจ่ายของโครงการ  การก าหนดงวด
เงิน ระบบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การจัดวางระบบการรายงานทาง
การเงินและระบบการตรวจสอบต่างๆ 

ในการวัดความส าเร็จของโครงการ จะพิจารณาความส าเร็จจาก
บรรทัดฐานต่างๆ ( Criteria )  ที่มีความส าคัญรวม 4 ประการ คือ 
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บรรทัดฐานของความส าเร็จของโครงการ 

3) บรรทัดฐานบรรทัดฐานด้านประสิทธิผล ( Effective Criterion) 
หมายถึง การท างานให้บรรลุเป้าหมายของผลงาน และ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเน้นการควบคุมคุณภาพ จะเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญมากที่สุด นอกจากน้ันยังต้องเชื่อมความสัมพันธ์กับ
โครงการอ่ืนๆ ในแผนงานเดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายใน
ระดับแผนงานอีกด้วย 

ในการวัดความส าเร็จของโครงการ จะพิจารณาความส าเร็จจาก
บรรทัดฐานต่างๆ ( Criteria )  ที่มีความส าคัญรวม 4 ประการ คือ 
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บรรทัดฐานของความส าเร็จของโครงการ 

4) บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ( Client Satisfaction 
Criterion) หมายถึง การสร้างการยอมรับ ( Acceptance ) ในคุณค่า
ของโครงการให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังแก่กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย กับ
มุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจในเร่ืองการใช้ประโยชน์ ( Usage ) อย่าง
แท้จริงของโครงการ ทั้งนี้เพื่อความคุ้มค่าของแต่ละโครงการ 

ในการวัดความส าเร็จของโครงการ จะพิจารณาความส าเร็จจาก
บรรทัดฐานต่างๆ ( Criteria )  ที่มีความส าคัญรวม 4 ประการ คือ 
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กระบวนการ Process 

วัตถุประสงค์ 
Objective 

แนวคิดในการป้องกันความล้มเหลว ขององค์กร 
 วัตถุประสงค์ กระบวนการ  

 ความเสี่ยง การควบคุม และ การก ากับดูแล 

 

การควบคุม 
Control 

ความเส่ียง 
Risk 

การก ากับดูแล 
Governance 

ความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
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เพราะเราก าลังเผชิญอยู่กับเหตุการณ์ความเส่ียง (Risk) 
ดังนั้น เราจึงต้องบริหารความเส่ียงเพ่ือลดโอกาสความ 

สูญเสียและผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียงที่เราต้องเผชิญ 
และเพ่ือการป้องกันความล้มเหลวขององค์กร 

สรุปว่า...เราบริหารความเสี่ยง เพราะว่า.. 
 



หัวข้อท่ีน าเสนอ 

 กระบวนการบริหารความเส่ียงโครงการ 3 
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1.  สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

2.  การก าหนดวัตถุประสงค์ 

3. การบ่งช้ีเหตุการณ์ 

4. การประเมินความเสี่ยง 

5.  การตอบสนองความเสี่ยง 

6.  กิจกรรมเพื่อการควบคุม 

7.  สารสนเทศและการสื่อสาร 

8.  การติดตามและประเมินผล 

 

 

องค์ประกอบหลักส าคัญของการบริหารความเสี่ยง 
  

COSO ERM 
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กระบวนการบริหารความเส่ียงตามกรอบ  COSO ERM  

บริหารความเส่ียงเพื่ออะไร 

หาวิธีการจัดการความเส่ียงให้อยู่
ในระดับยอมรับได้ 

ทุกคนตระหนักถึงความเส่ียง บอกให้ได้ว่าความเส่ียงคืออะไร 
 

ประเมินว่าความเส่ียงที่มีอยู่
ระดับไหน รุนแรงหรือไม่ 

หาวิธีการที่จะควบคุมวิธีการ 
จัดการความเส่ียง 

เผยแพร่และส่ือสารเก่ียวกับ 
ความเส่ียงให้ทุกคนปฏิบัติได้ 

3. การระบุเหตุการณ์ 
(Event  Identification) 

1. สภาพแวดล้อมภายใน  
(Internal Environment) 

2. การก าหนดวัตถุประสงค์  
(Objectives Setting) 

5. การจัดการตอบสนองความเสี่ยง  
(Risk  Response) 

6. กิจกรรมควบคุม  
(Control Activities)  

7. สารสนเทศและการส่ือสาร 
(Information and Communication) 
 

ติดตาม ประเมินผล 
 8. การติดตาม ประเมินผล  

(Monitoring) 

4. การประเมินความเสี่ยง 
(Risk  Assessment) 



การตอบสนองต่อความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การระบุเหตุการณ์ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 2 

 ขั้นตอนท่ี1 
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 บันได 4  ขั้นในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ 



การตอบสนองต่อความเส่ียง 

การประเมินความเส่ียง 

การระบุเหตุการณ์ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 2 

 ขั้นตอนท่ี1 
การคัดเลือกโครงการท่ีส าคัญฯ ประจ าปี  

การระบุความเสี่ยงต่างๆ หรือ การ
บ่งชี้เหตุการณ์ (Event 
Identification) เพื่อค้นหาความ
เสี่ยงต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญ  

การให้คะแนนความรุนแรงของผลกระทบและ
โอกาสทีเกิดความเสี่ยงและจัดล าดับความ
เสี่ยง  

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
หรือมาตรการปรับปรุงที่มี
ระดับความเสี่ยงสูง 
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 บันได 4  ขั้นในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ 



ขั้นตอนที่1 : การคัดเลือกโครงการและก าหนดวัตถุประสงค์ 

28 

รายละเอียดตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
กรมอนามัย 

 

• แบบฟอร์มที ่1 การคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนความเสี่ยง
ประจ าป ี 

• แบบฟอร์มที ่ 2 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  

• แบบฟอร์มที ่ 3 การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการและวัตถุประสงค์ของแต่ละข้ันตอน
หลัก 
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แบบฟอร์มที่ 1 
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แบบฟอร์มที่ 2 
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แบบฟอร์มที่  3 
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Workshop1 



ขั้นตอนที่ 2 :การระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง 

33 

• แบบฟอร์มที ่ 4 การระบุความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

รายละเอียดตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
กรมอนามัย 
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แบบฟอร์มที่  4 
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แบบฟอร์มที่  5 
 



36 

Workshop2 



ขั้นตอนที่3 : การประเมินความเสี่ยง 

37 

• แบบฟอร์มที ่ 6 การจัดล าดับความเสี่ยง  
• แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

รายละเอียดตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
กรมอนามัย 

 



38 

แบบฟอร์มที่  6 
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Workshop3 



ขั้นตอนที่ 4 :การตอบสนองความเสี่ยง 

40 

• แบบฟอร์มที ่5 การก าหนดทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง  

รายละเอียดตามคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
กรมอนามัย 
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Workshop4 



การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

ความเสี่ยงสูงมาก 

ความเสี่ยงสูง  

ความเสี่ยงต่่า 

ความเสี่ยงปานกลาง 

ระดับของความเสี่ยง 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

2 3 4 5 

   ก าหนดผู้บริหารระดับฝ่ายดูแลรับผิดชอบ 

ก าหนดมาตรการควบคุมในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการ 

ก าหนดแผนจัดการโดยเร่งด่วน      

ก าหนดผู้บริหารระดับสูงติดตามอย่างใกล้ชิด 

วิธีปฏิบัติต่อความเสี่ยง 
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การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) 

4. การหยุด / หลีกเลี่ยง 

(Terminate) 

1. การยอมรับ 

(Take) 

2. การลด / บรรเทา 

(Treat) 

3. การโอน / แบ่ง 

(Transfer) 

 หยุดกิจกรรมธุรกิจ 

 ลดสัดส่วนการลงทุน 

 ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย 

ทางธุรกิจ 

 ออกแบบปรับปรุง 

กระบวนการหรือระบบ 

 ลดขนาดการลงทุน 

 ยอมรับความเสี่ยง 

 ก าหนดงบประมาณ 

รองรับเหตุการณ์ 

ความสูญเสีย 

 ดูแลติดตามความเสี่ยง 

เป็นประจ า 

 ก าหนดนโยบาย 

และวิธีการ 

ปฏิบัติงานใหม่ 

 การเพิ่มการควบคุม 

 การวางระบบงานใหม่ 

 การฝึกอบรม 

เพิ่มทักษะพนักงาน 

 การปรับปรุง 

กระบวนการปฏิบัติงาน 

 ท าประกัน 

 การร่วมทุน  

หรือหาพันธมิตร 

 จ้างผู้ให้บริการ 

ภายนอกด าเนินการ 

 การกระจายการลงทุน 

RF1

RF1

Impact 

Likelihood 

กลยุทธ์ 4’Tเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียง 

วิธีปฏิบัติต่อความเสี่ยง 
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การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเส่ียง 
(Risk Response) 

 
กลยุทธ/์แนวทาง ความหมายของกลยุทธ์และการปฏิบัติ 

 
• การยอมรับความ

เส่ียง  (Take) 
 

 

• ยอมรับความเส่ียง โดยไม่มีการดาเนินการใดๆ 

เพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาสเกิดหรือผลกระทบของ

ความเส่ียง เน่ืองจากความเส่ียงอยู่ในระดับท่ี

องค์กรยอมรับได้ หรือค่าใช้จ่ายของการจัดการ

ความเส่ียงน้ันไม่คุ้มค่ากับผลท่ีองค์กรจะได้รับ 

• ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเส่ียงโดยใช้กล

ยุทธ์ น้ี  เช่น การติดตามความเส่ียงและการ

เป ล่ียนแปลงในสภาพแวด ล้อมของการ

ด าเนินงาน 
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การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเส่ียง 
(Risk Response) 

 
กลยุทธ์/แนวทาง ความหมายของกลยุทธ์และการปฏิบัติ 

 
• 2. การลด / บรรเทา 

(Treat) 
 

 

• ไม่สามารถยอมรับความเส่ียงได้ ต้อง

ด าเนินการเพ่ือลดโอกาสเกิดหรือลด

ผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ี

ยอมรับได้ หรือท้ังสองอย่างโดยจัดทาแผน

จัดการความเส่ียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการลดความเส่ียง 

• ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเส่ียงโดยใช้

กลยุทธ์น้ี เช่นการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย

และกระบวนการ การลงทุนในระบบ

สารสนเทศ/software/อุปกรณ์ การแก้ไข

กระบวนการใหม่ 
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การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเส่ียง 
(Risk Response) 

 
กลยุทธ์/แนวทาง ความหมายของกลยุทธ์และการปฏิบัติ 

 
• 3. การโอน / แบ่ง 

(Transfer) 
 

 

• การถ่ายโอนหรือแบ่งความเส่ียงบางส่วนไปยัง

บุคคลหรือองค์กรอื่นเพ่ือลดโอกาสเกิดความ

เส่ียงหรือลดผลกระทบ เช่น การซื้อประกัน การ

ซื้ออนุพันธ์ทางการเงินเพ่ือป้องกันความเส่ียง 

(Hedging) การใช้ผู้รับเหมา หรือผู้รับจ้าง 

อย่างไรก็ตาม การถ่ายโอนความเส่ียงไปยัง

บุคคลหรือองค์กรอื่น อาจก่อให้เกิดความเส่ียง

ใหม่ เน่ืองจากบุคคลหรือองค์กรอื่นน้ัน อาจไม่มี

วิธีการจัดการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล หรือไม่

รับรู้ถึงหน้าท่ีในการจัดการความเส่ียงดังกล่าว 

• ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเส่ียงโดยใช้กล

ยุทธ์น้ี เช่น การท าประกันภัย 
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การก าหนดมาตรการในการตอบสนองความเส่ียง 
(Risk Response) 

 
กลยุทธ์/แนวทาง ความหมายของกลยุทธ์และการปฏิบัติ 

 
• 4. การหยุด / หลีกเล่ียง 

(Terminate) 
 

 

• ยกเลิกหรือหลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ความเส่ียง  

• ตัวอย่างการตอบสนองต่อความเส่ียงโดยใช้

กลยุทธ์น้ี เช่น การหยุดและเลิกการด าเนิน

กิจกรรม การปรับปรุงวัตถุประสงค์เริ่มแรก

ของแผนกลยุทธ์ 
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เวทีแลกเปลี่ยนความคิด  



Q & A 

ขอบคุณ
ครับ 

49 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bokboon.com/image/129.jpg&imgrefurl=http://bokboon.com/r16.html&h=321&w=384&sz=157&tbnid=4SmbTu3aCTufhM:&tbnh=103&tbnw=123&prev=/search?q=%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89&hl=th&usg=__O1_RPp-Tw_tdyZOLaxtB9uJIppQ=&sa=X&ei=7tDjTaTyHoXJrQe38Pm-Bg&ved=0CD0Q9QEwBQ
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://bokboon.com/image/129.jpg&imgrefurl=http://bokboon.com/r16.html&h=321&w=384&sz=157&tbnid=4SmbTu3aCTufhM:&tbnh=103&tbnw=123&prev=/search?q=%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89&hl=th&usg=__O1_RPp-Tw_tdyZOLaxtB9uJIppQ=&sa=X&ei=7tDjTaTyHoXJrQe38Pm-Bg&ved=0CD0Q9QEwBQ


Speaker Profile 

Narest Satityapong , DBA. (Financial Management) 

•Lecturer in MMM , AMM and  EAMM Program  NIDA 
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