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บทนํา
บทนํา
หลักการและเหตุผล
การบริหารงานขององคกรทุกประเภทตางมีวัตถุประสงคของการดําเนินงานและมุงหวังที่จะทํางาน
ใหถึงเป&าหมายที่วางไวอยางดีที่สุด สูญเสียทรัพยากรใหนอยที่สุด แตการดําเนินการใดๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ที่วางไว มักจะประสบกับความไมแนนอนตามสภาวะแวดลอมที่มีอยู ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป/นภาวะคุกคาม ป0ญหา
อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสที่จะทําใหองคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว หากองคกรสามารถ
บริหารความเสี่ยงไดอยางถูกตอง เหมาะสม จะเป/นการสนับสนุน กลยุทธและแผนงานใหบรรลุเป&าหมายตามที่
วางไว อีกทั้งภาวะคุกคาม ป0ญหา อุปสรรคทั้งหลายที่คาดไวอาจกอใหเกิดโอกาสและนําไปสูการพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางาน เกิดการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง และกอใหเกิดนวัตกรรมได
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดดําเนินนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงองคกร COSO-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของ ISO 31000, Risk Management-Guidelines รวมกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
ซึ่งเป/นการเชื่อมโยงกับ ความเสี่ยงจากกระบวนการขององคกร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติ งานที่ต องมี การ
พิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น (Risk and Opportunities) และกําหนดวิธีการในการตอบสนอง
หรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ มี กระบวนการใหบุ คลากรของทุกหนวยงานไดมี สวนรวม
ในการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อผลักดันใหเกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร

แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ อย. ประกอบดวย 3 ดานหลัก คือ ดานความครบถวนของ
องคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และดานประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแตละดาน ดังนี้
1. ดานความครบถวนขององค#ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยการกําหนดผูรับผิดชอบในการบริหาร
ความเสี่ยงที่ชัดเจน ความครบถวนของการวิเคราะหความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ไดแก การกําหนด
วัตถุประสงค การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
การสื่อสารสรางความเขาใจ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําป[
2. ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงไดทั่วทั้งองคกร การใหความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง
การกําหนดขอบเขต วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ
การประเมินความเสี่ยงและกําหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม
3. ดานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงดวยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง
อยูในระดับที่ยอมรับได ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กําหนด
หนา 1

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
การกําหนดกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
อย. กําหนดหลักเกณฑในการคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนํามาวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป& 2562 ใหมีความครอบคลุมครบถวนตามโครงการยุทธศาสตรประจําป&งบประมาณ 2562 ทุกโครงการ
กระบวนการในระบบคุณภาพ (Procedure Manual/SOP) ทุกกระบวนการ และงานหลักของหนAวยงานที่ไมAได
จัดทําไวในรูปแบบ Procedure Manual/SOP โดยใหทุกหนAวยงานพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑดังกลAาว
และดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหลAานั้น ตลอดจนจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป& 2562 ซึ่งผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ทําการวิเคราะหความเสี่ยง ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการพิจารณากิจกรรมที่ทําการวิเคราะห(ความเสี่ยง
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

หน)วยงาน
สํานักยา
สํานักอาหาร
สํานักดAานอาหารและยา
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
- ดานเครื่องสําอาง
- ดานวัตถุอันตราย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย
กองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
กองสAงเสริมงานคุมครองผูบริโภคฯ
กองสAงเสริมการประกอบการฯ
กลุAมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
กลุAมกฎหมายอาหารและยา
กลุAมตรวจสอบภายใน
กลุAมพัฒนาระบบบริหาร
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ
ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนฯ
รวมทั้งสิ้น

โครงการยุทธศาสตร(
4
2
3
6
5
10
6
8
10
9
4
2
14
1
2
3
7
96 โครงการ

ขอบเขตการวิเคราะห(
กระบวนการ
73
20
17
18
25
27
55
10
23
10
6
6
4
5
2
3
8
3
315 เรื่อง

งานหลัก
6
3
4
23
36 เรื่อง
ขอมูลสิ้นสุดวันที่ 1 ก.ค. 62

การวิเคราะห(เพื่อระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ทุกหนAวยงานไดดําเนินการวิเคราะหเพื่อระบุวAากิจกรรมที่ปฏิบัติอยูAมีเหตุการณความเสี่ยงอะไรบาง
ที่ไดเกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และสAงผลกระทบตAอการดําเนินงาน โดยความเสี่ยงที่คาดวAาจะเกิดขึ้นได
แบAงออกเปTน 4 ประเภท ไดแกA ดานกลยุทธ ดานการปฏิบัติงาน ดานการเงิน ดานกฎระเบียบตAางๆ จากนั้น

หนา 2

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทําการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑการประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคูAมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (P-FDA-T-10) โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง
ซึ่งแบAงออกเปTน 4 ระดับ ไดแกA สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ํา (Low)
ผลการวิเคราะหเพื่อระบุความเสี่ยงพบวAา มีจํานวนความเสี่ยงที่คาดวAาจะสAงผลกระทบตAอการดําเนินงาน
รวมทั้งสิ้น 1,859 เรื่อง จากนั้นพิจารณานําความเสี่ยงที่อยูAในระดับที่ยังไมAสามารถยอมรับได (ระดับสูงและสูงมาก)
รวมทั้งสิ้น 44 เรื่อง มาบริหารจัดการ ซึ่งแยกเปTนความเสี่ยงระดับสูง จํานวน 40 เรื่อง และระดับสูงมาก จํานวน
4 เรื่อง โดยมอบหมายใหหนAวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นให
ลดลงมาอยูAในระดับที่ยอมรับได

การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
จากการมอบหมายใหหนAวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยง
ในระดับสูงและสูงมาก จํานวนทั้งสิ้น 44 เรื่อง ใหลดลงมาอยูAในระดับที่ยอมรับได หนAวยงานตAางๆ ไดดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กําหนด ซึ่งสามารถสรุปผลไดดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประเภทความเสี่ยง
1.
2.
3.
4.

ดCานกลยุทธ(
ดCานการปฏิบัติงาน
ดCานการเงิน
ดCานกฎระเบียบต)างๆ
รวม

ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk)
ผลการดําเนินการ
จํานวน
ลดลงระดับ คงอยู)ระดับ
ทั้งหมด
ยอมรับไดC ยอมรับไม)ไดC
4
3
1
33
20
13
3
3
40
23
17

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk)
ผลการดําเนินการ
จํานวน
ลดลงระดับ คงอยู)ระดับ
ทั้งหมด
ยอมรับไดC ยอมรับไม)ไดC
4
2
2
4
2
2

ผลการบริหารความเสี่ยง
จากการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จํานวนทั้งสิ้น 44 เรื่อง พบวAา ความเสี่ยงระดับสูง
มาก (Extreme Risk) จํานวน 4 เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงมาอยูAในระดับที่ยอมรับได จํานวน 2
เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) จํานวน 40 เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงมาอยูAในระดับที่
ยอมรับได จํานวน 23 เรื่อง ซึ่งสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดังนี้
1. ความเสี่ยงที่สามารถจัดการใหลดลงมาอยูAในระดับที่ยอมรับได มีจํานวน 25 เรื่อง คิดเปTนรอยละ
56.82 ของจํานวนความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งตองนําไปทบทวนเพื่อวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงใหมAในป&ตAอไป

หนา 3

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยูAในระดับที่ยอมรับไมAได มีจํานวน 19 เรื่อง
คิดเปTนรอยละ 43.18 ของจํานวนความเสี่ยงทั้งหมด ตองนําไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในป&ตAอไป นอกเหนือจาก
ที่เคยดําเนินการมาแลว เพื่อจัดการความเสี่ยงใหลดลงมาอยูAในระดับที่ยอมรับได โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 3 ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู)ในระดับที่ยอมรับไม)ไดC
ความเสี่ยงดานกลยุทธ
เหตุการณความเสีย่ ง
ผูรับบริการไมAใหความสําคัญในการแสดงความพึง
พอใจการรับบริการ
ผAานเครื่องบันทึกขอมูลความพึงพอใจ

กิจกรรมที่วิเคราะห
โครงการติดตั้งเครื่องบันทึกความพึงพอใจ

ผูรับผิดชอบ
กลุAมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด

 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน
เหตุการณความเสีย่ ง
กรณีที่สถานที่ผลิตอยูAตAางจังหวัดตองขอความ
รAวมมือกับ สสจ. ในการตรวจสอบฐานขอมูลการ
อนุญาตของจังหวัดนั้น ๆ กAอน ทําใหไมAสามารถ
ออกหนังสือรับรองฯ ใหผูประกอบการใชยื่นตAอ
กรมการคาภายในไดทันตามกําหนด
ความไมAเสถียรของระบบ ทําใหระบบ
e-submission ไมAสามารถใชงานได

ระบบ e-logistic ขัดของ ทําใหเจาหนาที่ไมAสามารถ
ดําเนินการพิจารณาได เนื่องจาก e-logistic ไมAเสถียร
หรือสืบคนขอมูลใน e-logistic ไมAได หรือสืบคน
ขอมูลใน e-logistic ไดแตAขอมูลไมAถูกตอง
ขาดโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลที่ใชงานไดงAาย ทํา
ใหขอมูลที่ไดไมAครบถวน
ไมAสามารถนํามาวิเคราะหได
เจาหนาที่พัสดุจัดทําใบสั่งซื้อสั่งจางหรือสัญญาแลว
ไมAแจงผูเกี่ยวของเพื่อปรับแผน
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจางลAาชาสAงผลให
สAงมอบลAาชาทําใหเบิกเงินไมAทันกําหนดเวลา

หนา 4

กิจกรรมที่วิเคราะห
การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการอนุญาต
เกีย่ วกับสารคาเฟอีนสําหรับการผลิตเครื่องดื่ม
ผสมคาเฟอีน (P-F2-26)

ผูรับผิดชอบ
สํานักอาหาร

การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช
วัตถุเจือปนอาหาร (P-F2-19)
การขอใหพิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ (เฉพาะวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล)
(P-F2-21)
การอนุญาตผลิตภัณฑอาหารและการแกไข
รายการอนุญาต (P-F2-11)
การอนุญาตโฆษณาอาหาร (P-F2-23)
การขอใหพิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ (เฉพาะวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล)
(P-F2-21)
การตรวจสอบรายงานของผูรับอนุญาตที่
เกี่ยวกับวัตถุเสพติด (P-N3-55)

กองควบคุมวัตถุเสพติด

การเบิกจAายงบลงทุนเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายงบลงทุนที่ไดรับอนุมัติ
การเบิกจAายงบลงทุนเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายงบลงทุนที่ไดรับอนุมัติ
การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ไดรับอนุมัติ

กลุAมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เหตุการณความเสีย่ ง
เจาหนาที่ไมAแจงการปรับแผนใหครบถวน
เจาหนาที่ไมAสAงแผนการใชเงินและสAงขอมูลการ
ปรับเปลี่ยนแผน
ผูรับจางดําเนินการพัฒนาระบบไมAครอบคลุมตาม
TOR
เครื่องปรับอากาศเสีย ทําใหระบบสารสนเทศ
ไมAพรอมใชงาน
ไฟฟrาดับ/ไฟตก ทําใหระบบสารสนเทศไมAพรอม
ใชงาน

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผูรับผิดชอบ

การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ไดรับอนุมัติ

กลุAมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
(ตAอ)

โครงการจัดทําระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ดิจิตอล
การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร (P-DI1-3)

ศูนยขอมูลและสารสนเทศ

 ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตAาง ๆ
เหตุการณความเสีย่ ง
รายละเอียดขอกฎหมายไมAครอบคลุมกับ
ผลิตภัณฑอาหารใหมAๆที่มกี ารพัฒนาอยูA
ตลอดเวลา ทําใหการพิจารณาอาหารทีม่ ีความ
คาบเกี่ยวหลายประเภทอาหาร หรือไมAมีขอ
กฎหมายรองรับการใชสารตAางๆ ในอาหารอยAาง
ชัดเจน สAงผลใหไมAสามารถพิจารณาไดหรือทํา
ใหพิจารณาลAาชา
กฎหมายระบุวAาคดีที่ไมAมีผูตองหา ตองจัดเก็บ
ของกลางจนสิ้นอายุความ ทําใหทําลายของ
กลางไดนอย

หนา 5

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผูรับผิดชอบ

การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใชวัตถุ
เจือปนอาหาร (P-F2-19)
การอนุญาตผลิตภัณฑอาหารและการแกไขรายการ
อนุญาต (P-F2-11)

สํานักอาหาร

การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางและวัตถุออกฤทธิ์
ของกลาง (P-N6-43)

กองควบคุมวัตถุเสพติด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตารางที่ 4 รายละเอียดการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงดCานกลยุทธ( (STRATEGIC RISK : S)
เหตุการณ(ความเสี่ยง

ระดับความ
ระดับความ สถานะ
เสี่ยง
เสี่ยงคงเหลือ ความ
ก)อนการจัดการ
เสี่ยง
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ผูรับบริการไมAใหความสําคัญในการแสดง
ความพึงพอใจการรับบริการ ผAานเครื่อง
บันทึกขอมูลความพึงพอใจ

16

สูง

16

สูง



จัดทําปrายประชาสัมพันธติดหนาเคาเตอรเพือ่
แนะนําวิธกี ารใชเครือ่ งบันทึกความพึงพอใจ
กําชับใหเจาหนาที่ทเี่ กี่ยวของแจง และชี้แจง
ผูประกอบการใหลงคะแนนความพึงพอใจทุกครั้ง

ขาดการประเมินผลดานยุทธศาสตร
ทําใหขอมูลการแปลงแผนไปสูAการปฏิบัติ
บางสAวนยังไมAเชื่อมโยงถึงเปrาหมาย
ยุทธศาสตร
งบประมาณไมAเพียงพอกับจํานวน
เครื่องมือแพทยที่จะตองทําการเก็บ
ตัวอยAาง ทําใหการวางแผนลAาชา
มีขอรองเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่
ผูรับจางทํางานผิดพลาด

16

สูง

6

ปาน
กลาง



15

สูง

9

ปาน
กลาง



สAงเสริมใหมีการประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตรและ
โครงการเชิงยุทธศาสตรอยAางตAอเนื่อง เพื่อนําผลการ
ประเมินมาใชประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร
และขับเคลือ่ นแผนไปสูAการปฏิบัติ
ของบประมาณเพิม่ ในป&งบประมาณถัดไป

15

สูง

4

ต่ํา



จัดใหมีการประชุมรAวมกันทัง้ สองฝwาย

หนา 6

ปTญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ยังไมAมีการดําเนินการ โครงการติดตั้งเครือ่ งบันทึกความพึงพอใจ
ใดๆ สAงผลใหระดับ
ความรุนแรงของ
ความเสี่ยงยังคงเทAา
เดิมในระดับสูงที่ 16
ไมAมี
การจัดทําแผนยุทธศาสตร (P-T2-1)

อาจไมAไดรับ
งบประมาณตามที่
ขอไว
ไมAมี

ผูCรับผิดชอบ
กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

กองแผนงานและ
วิชาการ

การตรวจติดตามผล กรณีสุAมผลิตภัณฑที่
ทองตลาด (P-M3-27)

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย

การจัดการขอรองเรียน กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-2)

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. ความเสี่ยงดCานการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL RISK : O)
2.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร (People Risk)

เหตุการณความเสี่ยง

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

สถานะ
ความ
เสี่ยง

ผูประเมินภายในไมAมีความรู
ความสามารถและประสบการณเพียงพอ
ในการประเมินทะเบียนตํารับ ทําใหไมAมี
ประสิทธิภาพในการประเมินทะเบียน
ตํารับ

25

สูง
มาก

9

ปาน
กลาง



เจาหนาที่ฝwายที่เกี่ยวของจัดซือ้ จัดจาง
ลAาชาสAงผลใหสAงมอบลAาชาทําใหเบิกเงิน
ไมAทันกําหนดเวลา

20

สูง
มาก

20

สูงมาก



เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดซือ้ จัดจาง
ลAาชาสAงผลใหสAงมอบลAาชาทําใหเบิกเงิน
ไมAทันกําหนดเวลา

20

สูง
มาก

16

สูง



หนา 7

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

จัดทําโครงการจัดอบรมแกAบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ไมAมี
ความรูความสามารถ
เพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญภายใน
สAงบุคลากรไปเรียนตAอตามสาขาตAางๆ ที่จําเปTน
แลกเปลี่ยนและรAวมมือกับองคกรควบคุมยา
ตAางประเทศในการประเมินทะเบียน
กําหนดระยะเวลารับเอกสารจากฝwายจัดซื้อ
ฝwายตAางๆที่เกี่ยวของ
ฝwายกฎหมาย และฝwายงบประมาณและตรวจสอบ ไมAไดรAวมรับผิดชอบ
ใบสําคัญ ฝwายบริหารทั่วไป ภายใน 10 วัน
ในตัวชี้วัดนี้ทําใหไมA
เห็ น ความสํ า คั ญ ใน
การดํ าเนิ นการตาม
ตั ว ชี้ วั ด สA ง ผลใหผล
การดํ า เนิ น การไมA
ตอบสนองตAอตัวชี้วัด
กําหนดระยะเวลารับเอกสารจากฝwายจัดซือ้
ฝwายกฎหมาย และฝwายงบประมาณและตรวจสอบ
ใบสําคัญ ฝwายบริหารทั่วไป ภายใน 10 วัน

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผู&รับผิดชอบ

การพิจารณาคําขอขึน้ ทะเบียนตํารับยา
โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส (P-Z3-1)

กองสAงเสริมการ
ประกอบการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ

การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ไดรับอนุมัติ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

เจาหนาที่ พั ส ดุ ทํ า การเบิกจAายงบลงทุนเปTนไปตามแผนการ
การจัดซื้อจัดจางตาม เบิกจAายงบลงทุนที่ไดรับอนุมัติ
แ ผ น แ ตA ไ มA คํ า นึ ง
ถึงระยะเวลาในการ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เหตุการณความเสี่ยง

เจาหนาที่ไมAสAงแผนการใชเงินและสAง
ขอมูลการปรับเปลี่ยนแผน

หนา 8

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

16

สูง

16

สูง

สถานะ
ความ
เสี่ยง



วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่วิเคราะห

เ บิ ก จA า ยสA ง ผลใ ห
เบิ ก จA า ยไมA ทั น ตาม
แผนเนื่องจากเขาใจ
วA า จั ด ซื้ อ จั ด จางได
ตามแผนตรงตาม
ตัวชี้วั ดแลว ซึ่ งตาม
ตั ว ชี้ วั ด ตองรวมถึ ง
ขั้นตอนการเบิกจAาย
ดวยไมAใชAแคAขั้นตอน
การจั ด ซื้ อ จั ด จาง
เทAานั้น
ผอ.สั่งการเจาหนาที่ทําแผนใหสAงปรับแผนภายใน ฝwายตAางๆที่เกี่ยวของ การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เวลาที่กําหนดไว
ไมAไดรAวมรับผิดชอบ เบิกจAายภาพรวมที่ไดรับอนุมัติ
ในตัวชี้วัดนี้ทําใหไมA
เห็นความ สําคัญใน
การดํ าเนิ นการตาม
ตั ว ชี้ วั ด สA ง ผลใหผล
การดํ า เนิ น การไมA
ตอบสนองตAอตัวชี้วัด
และในการใชเทคโนโลยี
ในการทวงแผนตอง
ร อ ร ะ บ บ เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนยาเสพติด
ดิ จิ ต อลมาชA ว ยใน
การดําเนินการ

ผู&รับผิดชอบ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เหตุการณความเสี่ยง

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

เจาหนาที่ไมAสAงแผนการใชเงินและสAงการ
ปรับเปลี่ยนแผน

16

สูง

9

เจาหนาที่งานพัสดุจัดทําแผนแตAไมAสAงให
ตามที่ขอ

16

สูง

9

เจาหนาที่พัสดุจดั ทําใบสั่งซื้อสั่งจางหรือ
สัญญาแลวไมAแจงผูเกี่ยวของเพื่อปรับ
แผน

15

สูง

เจาหนาที่ไมAแจงการปรับแผนให
ครบถวน

12

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานนําสAงเสนอเรื่องทํา
หนาที่บกพรAอง
ไมAสามารถแจงผลดําเนินการไดภายใน
เวลาทีก่ ําหนด เนื่องจากปริมาณ
เจาหนาที่ทแี่ จงผลดําเนินการ
ไมAสอดคลองกับปริมาณงาน

หนา 9

สถานะ
ความ
เสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผู&รับผิดชอบ



ผอ.สั่งการเจาหนาที่ทําแผนใหสAงปรับแผนภายใน
เวลาทีก่ ําหนดไว

ไมAมี

การเบิกจAายงบลงทุนเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายงบลงทุนที่ไดรับอนุมัติ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด



กําหนดงานพัสดุจดั สAงแผนภายในวันที่ 12
ของเดือนตุลาคม

ไมAมี

การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ไดรับอนุมัติ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

15

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
สูง



กําหนดงานพัสดุจดั สAงแผนภายในวันที่ 12 ของ
เดือนตุลาคม

การเบิกจAายงบลงทุนเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายงบลงทุนที่ไดรับอนุมัติ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

สูง

12

สูง



แจงหัวหนาฝwายที่รับผิดชอบทราบ
เพื่อดําเนินการตAอ

การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ไดรับอนุมัติ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

10

สูง

4

ต่ํา



นิติกรทวงถามและติดตามงานอยAางตAอเนือง

เจาหนาที่ พั ส ดุ ไ มA
แจงวA า ทํ า การปรั บ
แผน หรื อ จั ด ซื้ อ จั ด
จางไมAทันตามแผน
เจาหนาที่ พั ส ดุ ไ มA
แจงวA า ทํ า การปรั บ
แผน หรื อ จั ด ซื้ อ จั ด
จางไมAทันตามแผน
ไมAมี

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

10

สูง

8

ปาน
กลาง



วิเคราะหกําลังคน และภาระงาน เพื่อทําแผนจัดจาง อาจมีเรือ่ งรองเรียน
เจาหนาที่เพิ่ม
ที่มียุAงยาก ซ้ําซอน
มากขึน้ ทําใหแจง
ผลดําเนินการลAาชา

การตรวจสอบรAางสัญญาและนิติกรรม
ใดๆ ทีเ่ ปTนอํานาจของผูที่บังคับบัญชา
การรับและการจัดการเรื่องรองเรียน
(P-CE2-1)

ศูนยจัดการเรื่อง
รองเรียนและ
ปราบปรามการ
กระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ
สุขภาพ
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2.2 ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process Risk)

เหตุการณความเสี่ยง

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

สถานะ
ความ
เสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

ปรึกษากับที่ปรึกษา หลังจากเจาหนาทีผ่ ู
ประเมินตรวจสอบคําขอเบือ้ งตนเสร็จ เพื่อ
ยืนยันความครบถวน ถูกตองของเอกสารที่
ผูประกอบการยืน่ มา
จัดอบรม เพิ่มทักษะความรูพื้นฐานแกAเจาหนาที่
ผูประเมิน
สAงเจาหนาทีผ่ ูประเมินเขารAวมอบรม ศึกษาตAอ
เพือ่ เพิ่มทักษะความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
เขาพบผูบริหารที่มีความสําคัญตAอการประชุมในแตA
ละครั้งโดยเฉพาะ

ไมAมี

กระบวนการพิจารณาเอกสารหลักฐาน
ตามขอกําหนดมีความลAาชา เนื่องจาก
เจาหนาที่ผูประเมินเขารับราชการใหมA
ยังขาดความรูความชํานาญ

25

สูง
มาก

9

ปาน
กลาง



ผูบริหารไมAเขารAวมการประชุม เนื่องจาก
ไมAเห็นความสําคัญ และมีอุปสรรคของ
การติดตAอสือ่ สารและประสานงาน

15

สูง

6

ปาน
กลาง



กองแผนงานและวิชาการ สAงมอบ
แผนปฏิบัติการสํานักยาประจําป&ลAาชา
ทําใหการจัดทําแผนการตรวจสอบเฝrา
ระวังสถานประกอบการดานยาออก
ลAาชาดวย
อัตราการใชวัตถุเสพติดบางรายการ
เพิ่มขึน้ จากการปwวยหรือลดลงจากความ
เจริญทางการแพทย ทําใหอัตราการปwวย
ของโรคนอยลง

15

สูง

2

ต่ํา



ทําหนังสือแจงกองแผนฯ ใหทราบถึงผลกระทบ

10

สูง

3

ต่ํา



เก็บขอมูลการใชยายอนหลังเชิงสถิตจิ ากสถานพยาบาล
ทั่วประเทศโดยดูจากอัตราการจําหนAาย

หนา 10

ผูบริหารไมAสามารถ
มาประชุมได
เนื่องจากติดงาน
ประชุมหลายงานใน
เวลาเดียวกัน
ไมAมี

ไมAมี

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผู&รับผิดชอบ

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน กองสAงเสริมการ
ตํารับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
ประกอบการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
(P-Z3-2)

โครงการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร สํานักยา
การจัดการการดือ้ ยาตานจุลชีพประเทศไทย”

การตรวจติดตามเฝrาระวังสถาน
ประกอบการดานยา (P-D3-19)

สํานักยา

โครงการจัดทําแผนการจัดหาวัตถุเสพติด
ประจําป&

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด
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2.3 ความเสี่ยงที่เกิดจากการใชCเทคโนโลยี (Technology Risk)

เหตุการณความเสี่ยง

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

สถานะ
ความ
เสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

ตองใหโปรแกรมเมอร
จากศู น ย IT เปT น ผู
แ ก ไข เ ทA า นั้ น แ ตA
เนื่องจากโปรแกรมเมอร
มีภ าระงานมาก จึ ง
ไมA ส ามารถเขามา
แกไขป|ญหาที่เกิดขึ้น
ไดอยAางรวดเร็ว
ตองใหโปรแกรมเมอร
จากศู น ย IT เปT น ผู
แ ก ไข เ ทA า นั้ น แ ตA
เนื่องจากโปรแกรมเมอร
มีภ าระงานมาก จึ ง
ไมA ส ามารถเขามา
แกไขป|ญหาที่เกิดขึ้น
ไดอยAางรวดเร็ว
อยูAในชAวงระหวAาง
การ Test ตรวจสอบ
การใชงาน
งบประมาณในการ
ดําเนินการไมA
เพียงพอ

ความไมAเสถียรของระบบ ทําใหระบบ
e-submission ไมAสามารถใชงานได

12

สูง

12

สูง



ประชุมหารือกับผอ.ศูนย IT และโปรแกรมเมอรเพื่อ
หาแนวทางพัฒนาระบบ e-submission ใหมีความ
เสถียรและใชงานไดอยAางมีประสิทธิ์ภาพในระยะยาว

ระบบ e-logistic ขัดของ ทําให
เจาหนาที่ไมAสามารถดําเนินการพิจารณา
เนื่องจาก e-logistic ไมAเสถียร หรือ
สืบคนขอมูลใน e-logistic ไมAได หรือ
สืบคนขอมูลในe-logisticไดแตAขอมูลไมA
ถูกตอง

12

สูง

12

สูง



พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารผAาน
ระบบ e-submission ใหครอบคลุมทุกคําขอ

ขาดโปรแกรมการวิเคราะหขอมูลที่ใช
งานไดงAาย ทําใหขอมูลที่ไดไมAครบถวน
ไมAสามารถนํามาวิเคราะหได
เครื่องปรับอากาศเสีย ทําใหระบบ
สารสนเทศไมAพรอมใชงาน

12

สูง

12

สูง



ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมใหสามารถวิเคราะห
รายงานอืน่ ๆ เพิ่มเติมใหครบถวน

12

สูง

12

สูง



ติดตั้งเครือ่ งวัดอุณหภูมิภายในหอง

หนา 11

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผู&รับผิดชอบ

การอนุญาตผลิตภัณฑอาหารและการ
แกไขรายการอนุญาต (P-F2-11)
การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร (P-F2-19)
การขอใหพิจารณาคุณภาพหรือ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ (เฉพาะวัตถุ
ใหความหวานแทนน้ําตาล) (P-F2-21)
การอนุญาตโฆษณาอาหาร (P-F2-23)

สํานักอาหาร

การขอใหพิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ(เฉพาะวัตถุใหความหวาน
แทนน้ําตาล) (P-F2-21)

สํานักอาหาร

การตรวจสอบรายงานของผูรับอนุญาตที่
เกี่ยวกับวัตถุเสพติด (P-N3-55)

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
(P-DI1-3)

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ
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เหตุการณความเสี่ยง

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

สถานะ
ความ
เสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่วิเคราะห

งบประมาณในการ
ดําเนินการไมA
เพียงพอ
เนื่องโปรแกรมยังไมA
สมบูรณ ระบบยัง
นับวันผิดอยูA
ประสิทธิภาพ
เครื่องพิมพยังไมA
สามารถรองรับ
ปริมาณงานมากๆได
ไมAมี

การบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
(P-DI1-3)

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ

การออกหนังสือรับรองเพื่อการสAงออก
(P-F2-22)

สํานักอาหาร

การออกหนังสือรับรองเพื่อการสAงออก
(P-F2-22)

สํานักอาหาร

ไฟฟrาดับ/ไฟตก ทําใหระบบสารสนเทศ
ไมAพรอมใชงาน

12

สูง

12

สูง



ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดกระแส Line in หากผิดปกติ
จะแจงเตือนทาง Line

ระบบนับวันทําการผิด ไมAถูกตอง ทําให
เอกสารไมAถูกตองและพิจารณาเรื่องไดไมA
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด
เครื่องพิมพ error บAอย เนื่องจากใชงาน
มากและไมAมีประสิทธิภาพ ทําใหเอกสาร
ไมA ถู ก ตองและพิ จ ารณาเรื่ อ งไดไมA ต รง
ตามระยะเวลาที่กําหนด
ระบบ e-logistic ขั ด ของ/ไมA เ สถี ยร/
สืบคนไมAได ทําใหเจาหนาที่ไมAสามารถ
ดําเนินการออกเลขสารบบอาหารได

12

สูง

9

ปาน
กลาง



เนื่องจากเปTนเรือ่ งระบบสารสนเทศจึงตองใหศูนย
IT เปTนผูดําเนินการ

12

สูง

9

ปาน
กลาง



จัดหาเครือ่ งพิมพใหมAที่มีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับปริมาณงานมากๆ ได

12

สูง

1

ต่ํา



พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารผAาน
ระบบ e - submission ใหครอบคลุมทุกคําขอ

หนา 12

การอนุญาตผลิตภัณฑอาหารและการ
แกไขรายการอนุญาต (P-F2-11)
การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและ
การใชวัตถุเจือปนอาหาร (P-F2-19)

ผู&รับผิดชอบ

สํานักอาหาร

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.4 ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ(ภายนอก (External Risk)

เหตุการณความเสี่ยง

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

สถานะ
ความ
เสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผู&รับผิดชอบ

ขอความรAวมมือกับ สสจ. ในการลงขอมูลใน
ระบบ e-logistic
ขอความรAวมมือกับ สสจ. ในการลงขอมูลใน
ระบบ e-submission

การลงขอมูลใน
ระบบ e-logistic
และ e-submission
ของบางจังหวัดไมA
ครบถวน

การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการ
อนุญาตเกี่ยวกับสารคาเฟอีนสําหรับการ
ผลิตเครือ่ งดื่มผสมคาเฟอีน (P-F2-26)

สํานักอาหาร

กรณีที่สถานทีผ่ ลิตอยูAตAางจังหวัดตองขอ
ความรAวมมือกับ สสจ. ในการตรวจสอบ
ฐานขอมูลการอนุญาตของจังหวัดนัน้ ๆ
กAอน ทําใหไมAสามารถออกหนังสือรับรอง
ใหผูประกอบการใชยื่นตAอกรมการคา
ภายในไดทันตามกําหนด
หนAวยวิเคราะหสAงขอมูลมายังสํานักดAาน
อาหารและยาชา เนื่องจากจํานวน
ปริมาณตัวอยAางที่ตองวิเคราะหที่มี
จํานวนมาก และหรือกระบวนการจัดสAง
ขอมูลตามขัน้ ตอนผAานหลายหนAวยงาน
ทําใหใชระยะเวลาในการจัดสAงเอกสาร
ผูใชอาคารจอดรถไมAปฏิบัติตามระเบียบ
ที่กําหนด
กระทรวงการคลังอนุมตั ิงบประมาณไมA
ครบจํานวนตามคําขอ

15

สูง

15

สูง



15

สูง

6

ปาน
กลาง



จัดหาหนAวยวิเคราะหเพิม่ เติม

ไมAมี

การเรียกเก็บผลิตภัณฑสุขภาพคืน
(P-I5-1)

สํานักดAานอาหาร
และยา

15

สูง

5

ต่ํา



ไมAมี

15

สูง

2

ต่ํา



งานดูแลอาคารจอดรถสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
โครงการจัดทําแผนการจัดหาวัตถุเสพติด
ประจําป&

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด
กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

ผูเชี่ยวชาญสAงผลประเมินคําขออนุญาต
ผลิต หรือนําเขาเครื่องมือแพทยชา ทํา
ใหไมAไดผลอนุญาตภายในระยะเวลาที่
กําหนด

12

สูง

9

ปาน
กลาง



จํากัดความเร็วรถยนต จักรยานยนต
รณรงคปฏิบัติตามกฎ วินัย จราจร
ทบทวนประมาณการรายจAายใหละเอียดรอบคอบ
พรอมเตรียมเอกสารใหครบถวน และจัดทําคําขอ
ประมาณการรายจAายเพิ่มเติม
เพิ่มรายชื่อผูเชี่ยวชาญ
เพิ่มอัตราคAาตอบแทนผูเชี่ยวชาญ
เพิ่ม Internal Reviewer

การออกใบอนุญาต ผลิต นําเขา
เครื่องมือแพทย (P-M2-6)

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย

หนา 13

ไมAมี

มีผูเชี่ยวชาญ
จํานวนไมAเพียงพอ
และไมAครอบคลุม
ทุกสาขาทีเ่ กี่ยวของ

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เหตุการณความเสี่ยง

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

สถานะ
ความ
เสี่ยง

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

Internal
Reviewer อาจไมA
สามารถประเมินคํา
ขอไดดวยตนเอง
ไมAมี

ผูประกอบการสAงเอกสารไมAครบตาม
ขอกําหนด

12

สูง

6

ปาน
กลาง



ผูรับจางไมAดําเนินการตามสัญญาฯ
(เครื่องถAายเอกสาร)
ผูเชี่ยวชาญมีจํานวนนอย/เอกสารที่
ผูประกอบการยื่นมามีขอบกพรAอง
จํานวนมากทําใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ลAาชา

12

สูง

4

ต่ํา



เพิ่มชAองทางการเขาถึงขอมูลในเรือ่ งของ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศฯ ทีเ่ กี่ยวของ
เพือ่ ใหผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสาร
ไดถูกตอง ครบถวนตามขอกําหนด
มีชอA งทางใหคําปรึกษาแนะนําผูประกอบการ
ในการจัดเตรียมเอกสารกAอนยื่นคําขอ
สรรหาผูรับจางรายใหมA (เครื่องถAายเอกสาร)

10

สูง

8

ปาน
กลาง



ตั้งองคกรผูเชี่ยวชาญเพือ่ เพิ่มจํานวนผูเชี่ยวชาญ

เบิกจAายเงินลAาชา

ฝ~กอบรมผูประกอบการใหสามารถจัดเตรียม
เอกสารทีม่ ีคุณภาพได

ผูเชี่ยวชาญมี
ภาระงานประจํา
มาก

หนา 14

ประเมินผูเชี่ยวชาญทุก 6 เดือนเพื่อดูวAา
ผูเชี่ยวชาญทAานใดไมAสามารถประเมินตาม
Timeline ได

ไมAมี

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผู&รับผิดชอบ

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน กองสAงเสริมการ
ตํารับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
ประกอบการ
ผลิตภัณฑสุขภาพ
(P-Z3-2)

การจัดซื้อจัดจาง
การตรวจประเมินเพือ่ การออก
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและการตAอ
อายุวัตถุเสพติด กรณีที่มิใชAยาใหมA
(P-N2-2)
การตรวจประเมินเพือ่ การออก
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุเสพติด
และการตAออายุกรณียาใหมA (P-N2-8)
การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการใน
เอกสารตํารับที่ไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนยาเสพติดใหโทษในประเภท
3 หรือใบสําคัญการขึน้ ทะเบียนวัตถุ
ตํารับ (กรณีสAงผูตรวจประเมิน
ภายนอกพิจารณา) (P-N2-20)

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด
กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เหตุการณความเสี่ยง

ผูรับจางดําเนินการพัฒนาระบบไมA
ครอบคลุมตาม TOR

ระดับความ
ระดับความเสี่ยง
เสี่ยง
คงเหลือ
กอนการจัดการ
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ
10

สูง

3. ความเสี่ยงดCานการเงิน (FINANCIAL RISKS)
- ไมAมี –

หนา 15

10

สูง

สถานะ
ความ
เสี่ยง


วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผู&รับผิดชอบ

ทดสอบการ ใชงาน Application ระบบเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติดดิจติ อล
จัดประชุมหารือกับผูที่เกี่ยวของเพือ่ ติดตามการ
ดําเนินงานของผูรับจาง

ไมAมีบริษัทมายื่นซอง
ประกวดราคา จึงทํา
ใหตองดําเนินการ
ใหมAในครั้งที่ 2
สAงผลใหระดับความ
รุนแรงของความ
เสี่ยงยังคงเทAาเดิมใน
ระดับสูงที่ 10

โครงการจัดทําระบบเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติดดิจิตอล

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ความเสี่ยงดCานกฎระเบียบต)างๆ (COMPLIANCE RISKS)

เหตุการณความเสี่ยง

รายละเอียดขอกฎหมายไมAครอบคลุมกับ
ผลิตภัณฑอาหารใหมAๆทีม่ ีการพัฒนาอยูA
ตลอดเวลา ทําใหการพิจารณาอาหารที่มี
ความคาบเกี่ยวหลายประเภทอาหาร
หรือไมAมขี อกฎหมายรองรับการใชสาร
ตAางๆในอาหารอยAางชัดเจน สAงผลใหไมA
สามารถพิจารณาไดหรือทําใหพิจารณา
ลAาชา
รายละเอียดขอกฎหมายไมAครอบคลุมกับ
ผลิตภัณฑอาหารใหมAๆทีม่ ีการพัฒนาอยูA
ตลอดเวลา ทําใหการพิจารณาอาหารที่มี
ความคาบเกี่ยวหลายประเภทหรือไมAมีขอ
กฎหมายรองรับอยAางชัดเจน สAงผลใหไมA
สามารถพิจารณาอนุญาตไดหรือทําให
อนุญาตลAาชา
กฎหมายระบุคดีที่ไมAมีผูตองหาตอง
จัดเก็บจนสิน้ อายุความ ทําใหทําลายของ
กลางไดนอย

หนา 16

ระดับความ
ระดับความ สถานะ
เสี่ยง
เสี่ยงคงเหลือ ความ
กอนการจัดการ
เสี่ยง
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ป!ญหาอุปสรรค

กิจกรรมที่วิเคราะห

ผู&รับผิดชอบ

12

สูง

12

สูง



รวบรวมขอมูลจากคณะทํางานพิจารณาระบบการขอ
อนุญาตสถานที่ผลิต/นําเขา ผลิตภัณฑ และโฆษณา
อาหารหรือคณะทํางานอื่นที่เกี่ยวของแลวสAงตAอไปที่
กลุAมกําหนดมาตรฐานเพื่อปรับปรุงขอกฎหมาย

กฎหมายไมAทนั สมัย

การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช
วัตถุเจือปนอาหาร
(P-F2-19)

สํานักอาหาร

12

สูง

12

สูง



ผลิตภัณฑอาหารมี
การพัฒนาอยAาง
รวดเร็ว แตAกฎหมาย
ยังไมAทันสมัย
เพียงพอ

การอนุญาตผลิตภัณฑอาหารและการ
แกไขรายการอนุญาต (P-F2-11)

สํานักอาหาร

12

สูง

12

สูง



รวบรวมขอมูลจากคณะทํางานพิจารณาระบบ
การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นําเขา ผลิตภัณฑ
และโฆษณาอาหารหรือคณะทํางานอื่นทีเ่ กี่ยวของ
แลวสAงตAอไปทีก่ ลุAมกําหนดมาตรฐานเพือ่ ปรับปรุง
ขอกฎหมาย
จัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการหรือ
เจาหนาที่ อย./สสจ.
แกกฎหมาย

เปTนชAวงเปลี่ยน
รัฐบาล จึงตองรอ
รัฐบาลใหมA

การทําลายยาเสพติดใหโทษของกลางและ
วัตถุออกฤทธิ์ของกลาง (P-N6-43)

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

ผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
คําอธิบายเพิ่มเติม
ตารางที่ 5 ประเภทความเสี่ยงขององค(กร
ประเภท
1. ดCานกลยุทธ(
(Strategic Risk: S)

ความหมาย
แหล)งที่มา
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบายและแผน 1.1 Organizational Structure Risk – ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากโครงสรางองคกรไมAเหมาะสม
ซ้ําซอน หรือระบุขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบไมAชัดเจน
กลยุ ท ธของหนA ว ยงาน รวมถึ ง การ
ตัดสินใจดานการบริหารที่สAงผลตAอทิศ 1.2 Operational Strategic Risk – ความเสี่ยงจากการวางกลยุทธ ไดแกA
- Business Risk การวางกลยุทธที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมขององคกรในขณะนั้น แตAมีป|จจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ทางการดําเนินงาน ซึ่งสAงผลกระทบตAอ
ทําใหกลยุทธดังกลAาวไมAเหมาะสม
วัตถุประสงคหรือเปrาหมายขององคกร
- Strategic Risk การวางกลยุทธผิดพลาด ไมAเหมาะสมกับป|จจัยภายนอกที่ใชพิจารณากําหนดกลยุทธ
2. ดCานการปฏิบัติงาน
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากกระบวนการ 2.1 People Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร ไดแกA
(Operational Risk: O) ปฏิบัติงานภายใน และสAง ผลกระทบ
- Incompetence การขาดความรูความชํานาญในงานที่รับผิดชอบ ขาดความสามารถในการทํางานเปTนทีม การละเลย
ตAอความสําเร็จในการดําเนินงาน
ไมAใหความสําคัญกับผูรับบริการ การขาดการทํางานแบบมืออาชีพ การขาดความสามารถในการวิเคราะหหรือใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจ การตีความขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงานผิดพลาด
- Fraud การทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ การใชตําแหนAงหนาที่ของตนเพื่อประโยชนสAวนตัว
- HR Management การบริหารทรัพยากรไมAเหมาะสม เชAน การมีบุคลากรมากหรือนอยเกินไป การดอยประสิทธิภาพ
ในการสรรหา การมอบหมายไมAตรงความสามารถ การขาดการอบรมใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญหรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การขาดเครื่องมือในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรที่มีความสามารถคงอยูAกับองคกร
การประเมินผลงานที่ไมAยุติธรรม คAาตอบแทนที่ไมAเหมาะสม การพึ่งพิงกับบุคลากรหลักมากเกินไป
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แหล)งที่มา
- Human Error ความผิดพลาดของเจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน โดยมิไดมีเจตนาจะกระทําผิดหรือทุจริต ความประมาท
เลินเลAอหรือไมAรอบคอบ
- Resource Management การบริหารทรัพยากรขององคกรไมAเหมาะสม เชAน ไมAมีอุปกรณที่ใหความสะดวกหรือ
มีไมAเพียงพอตAอความจําเปTนในการปฏิบัติงาน อุปกรณไมAอยูAในสภาพที่ดีตAอการใชงาน การมีโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีที่ไมAเหมาะสมกับงานหรือลาสมัย
2.2 Process Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไดแกA
- Model/Methodology Error ขอบกพรAองของวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานไมAมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ การรายงานผลตAางๆ ไมAถูกตองและขาดการติดตาม ความผิดพลาดในการกําหนดสูตรการคํานวณตAางๆ
การกําหนดน้ําหนักของกลยุทธ พันธกิจ แผนงาน โครงการตAางๆ ขององคกรในการกาวสูAวิสัยทัศนที่กําหนด
- Products/Services การออกแบบ/พัฒนาและสAงเสริมผลผลิตและบริการไมAสอดคลองกับทิศทางของพันธกิจและ
วิสัยทัศน ผลผลิต/บริการมีความซับซอนหรือมีขอบกพรAอง หรือไมAอาจวัดผลความสําเร็จที่ชัดเจนเปTนรูปธรรม ทําให
ผูรับบริการไมAพึงพอใจ
- Legal/Regulatory เกิดจากการกํากับดูแลและกฎระเบียบที่องคกรเผชิญอยูA หากองคกรวางแผนการปฏิบัติงาน
ตAางๆ ไมAสอดคลองกับขอกําหนดของทางการหรือหนAวยงานที่กํากับดูแล ความเสี่ยงจากการตีความขอกฎหมาย
และมี/ไมAมีกฎหมายที่เอื้ออํานวยตAอการดําเนินงานขององคกร
- Communication การเขาใจไมAตรงกันในการสื่อขอความทําใหตีความผิดพลาด การสื่อสารที่ไมAทั่วถึงทุกกลุAมงานที่
เกี่ยวของ การขาดการประสานงาน/รAวมมือที่ดีระหวAางกลุAมงาน ขอมูลที่เผยแพรAภายนอกองคกรไมAถูกตอง ไมA
สอดคลองกัน กAอใหเกิดความไมAนAาเชื่อถือ โดยเฉพาะกรณีที่มีการนําขอมูลไปใชอางอิง
- Inadequate System & Control การขาดมาตรฐาน/คูAมือ/รายละเอียดในการปฏิบัติงาน การขาดระบบการ
ตรวจสอบ/การควบคุม/การรักษาความปลอดภัยที่ดีหรือมีแตAไมAเพียงพอ
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2.3 Technology Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการใชเทคโนโลยี ไดแกA
- Security การขาดระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลหรือระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนการสํารองขอมูล หรือมีแตA
ดอยประสิทธิภาพ การขาดมาตรฐานการควบคุมและตรวจสอบระบบอยAางสม่ําเสมอ การขาดแผนสํารองฉุกเฉิน
- System Error/Failure ความผิดพลาด/ความสูญเสียของระบบ เนื่องจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ป|ญหาดานเทคนิค
กระแสไฟฟrาขัดของ ระบบสูญเสียความสามารถบางสAวน/ทั้งหมด จากการทําลายของไวรัสคอมพิวเตอร
- Programming Error ความผิดพลาด/ไมAสมบูรณของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใช
- Telecommunication Error การขัดของของระบบการสื่อสาร เชAน Computer Network โทรศัพท โทรสาร
- Information ขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานมีไ มAเพียงพอ ไมAสมบูรณ ไมAถูกตอง ระบบขอมูลไมAถูกตอง ทําใหไมA
สามารถนําขอมูลไปใชงานได การมีหลายระบบที่แสดงขอมูลในลักษณะเดียวกัน แตAแสดงขอมูลไมAสอดคลอง/ไมA
ตรงกัน
2.4 External Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณภายนอก ไดแกA
- ความไมA แ นA น อนของนโยบายของรั ฐ และหนA ว ยงานที่ เ กี่ ย วของ การสู ญ เสี ย ที่ เ กิ ด กั บ ทรั พ ยสิ น หรื อ รายไดอั น
เนื่องมาจากอุบัติภัยตAางๆ ที่ไมAคาดคิด เชAน ไฟไหม น้ําทAวม แผAนดินไหว ความเสียหายจากการที่คูAคาหรือคูAสัญญา
ขององคกรไมAสามารถปฏิบัติตามขอตกลงหรือปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไวกับองคกรได หรือใชองคกรเปTนเครื่องมือใน
การกระทําผิดกฎหมาย การขาดแผนรองรับเหตุการณฉุกเฉินตAางๆ
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(Financial Risk: F)

ความหมาย
แหล)งที่มา
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการบริ ห าร 3.1 Budgeting Risk – ความเสี่ยงจากความไมAเพียงพอของเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ไมAมีประสิทธิภาพเพียงพอ 3.2 Credit Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คูAสัญญาไมAสามารถทําตามขอตกลงที่ไดทําไวกับองคกร เนื่องจากขาด
ทํ า ใหไมA ส ามารถดํ า เนิ น งานไดอยA า ง
ความสามารถทางดานการเงิน
ตAอเนื่องหรือสําเร็จลุลAวงได
3.3 Liquidity Risk – ความเสี่ยงที่เปTนผลมาจากการที่องคกรไมAสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปTนเงินสดไดในราคาที่เหมาะสม
ตามเวลาที่ตองการ อาจเนื่องจากมีตลาดรองรับสินทรัพยนั้นไมAเพียงพอ หรือตลาดกําลังถูกแทรกแซงจากป|จจัยอื่น
รวมถึงการที่องคกรขาดความสามารถชั่วคราวในการจัดหาเงินทุนมาชําระใหแกAคูAสัญญาในวันครบกําหนด
3.4 Market Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคAาหลัดทรัพยหรือพันธะสัญญาที่องคกรทําไว สAงผลใหทรัพยสิน
หนี้สิน หรือสัญญา มีมูลคAาสุทธิลดลง หรือสAงผลกระทบตAอการลงทุนขององคกร ซึ่งป|จจัยที่สAงผลกระทบตAอความเสี่ยง
ดังกลAาวนี้ ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตAางประเทศ
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย ความผันผวนของอันดับความนAาเชื่อถือของผูออกหลักทรัพย อันสAงผลกระทบตAอ
ราคาหลักทรัพยที่ลงทุน
4. ดCานกฎระเบียบต)างๆ
ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมAปฏิบัติตาม 4.1 Legal/Regulatory – ความเสี่ยงที่เกิดจากการกํากับดูแลและกฎระเบียบที่องคกรเผชิญอยูA หากองคกรวางแผนการ
(Compliance Risk: C) กฎระเบี ย บหรื อ การดํ า เนิ น งานไมA
ปฏิบัติงานตAางๆ ไมAสอดคลองกับขอกําหนดของทางการหรือหนAวยงานที่กํากับดูแล ความเสี่ยงจากการตีความขอกฎหมาย
สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หรือ
และมี/ไมAมีกฎหมายที่เอื้ออํานวยตAอการดําเนินงานขององคกร
ขอบั ง คั บ ที่ เ กี่ ย วของ อาจเกิ ด จาก
ความไมAชัดเจน ความไมAทันสมัย หรือ
ความไมA ค รอบคลุ ม ของกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับตAางๆ
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ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง
จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ อย. สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไดดังนี้

ดานความครบถวนขององคประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง
1. การกําหนดโครงสรางการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู-ในรูปของคณะกรรมการระบบ
คุณภาพและติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานของ อย. ในการดํา เนินการตามแผนบริหารความเสี่ย งและ
ควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน-วยงาน ใหเป3นไปตาม
หลักเกณฑ5กระทรวงการคลังว-าดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ5ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน-วยงานของรัฐ
พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต-อผูบริหาร
2. กระบวนการในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค5 การกําหนดกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
รวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุเป@าหมายการดําเนินงานของ อย. มีความชัดเจน ซึ่งระบุ
อยู-ใน คู-มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสเอกสาร
P-FDA-T-10
3. ทุกหน-วยงานไดวิเคราะห5ความเสี่ยงในกิจกรรมที่หน-วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห5ความเสี่ยง
ตามหลักการของ COSO และเป3นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ISO 31000, Risk ManagementGuidelines ตลอดจนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
4. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจงเวียนบันทึก และการนําลงเว็บไซต5
อย-างไรก็ตาม ยังไม-เพียงพอที่จะผลักดันใหเกิดการรับรูและเขาใจการบริหารความเสี่ยงไดทั่วทั้งองค5กร
5. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําปเสนอผูบริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป3นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ดานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง
1. การบริหารความเสี่ยงในป 2562 มีหลักเกณฑ5การกําหนดกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสําคัญในองค5กร
2. คู-มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไดใหคําจํากัดความของ
การบริหารความเสี่ยง กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค5ของการบริหารความเสี่ยงที่มีความชัดเจน กําหนดหลักเกณฑ5
การประเมินความเสี่ยงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ5ทั้ง 4 ดาน คือ
ดานกลยุทธ5 ดานการดําเนินงาน ดานการเงิน และดานกฎระเบียบต-างๆ รวมทั้งกําหนดเกณฑ5การประเมินโอกาส
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และผลกระทบของความเสี่ยง และการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดไวอย-างชัดเจน เพื่อเป3นกรอบในการ
วิเคราะห5และประเมินความเสี่ยงของ อย.
3. ทุกหน-วยงานไดมีการวิเคราะห5ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กําหนดแนวทาง
การตอบสนองความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. หน-วยงานที่รับผิดชอบไดดําเนินการตามกิจกรรมที่ระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแลวโดยส-วนใหญสําหรับบางกิจกรรมที่อยู-ระหว-างดําเนินการ ไดมีการเตรียมการหรือมีแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563
โดยในบางกิจกรรมหน-วยงานไดพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการใหมีความเหมาะสมมากขึ้น

ดานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง
1. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงดวยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่ลดลง
อยู-ในระดับที่ยอมรับได ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงที่กําหนด พบว-า
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) และสูงมาก (Extreme Risk) สามารถลดลงอยู-ในระดับที่ยอมรับได จํานวน 25 เรื่อง
จากความเสี่ยงทั้งหมด 44 เรื่อง คิดเป3นรอยละ 56.82 ซึ่งตองนําไปทบทวนเพื่อวิเคราะห5และประเมินความ
เสี่ยงใหม-ในปต-อไป
2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซึ่งยังคงอยู-ในระดับที่ยอมรับไม-ได มีจํานวน 19 เรื่อง
คิดเป3นรอยละ 43.18 ของจํานวนความเสี่ยงทั้งหมด ตองนําไปหาวิธีการจัดการเพิ่มเติมในปต-อไป นอกเหนือจากที่
เคยดําเนินการมาแลว เพื่อจัดการความเสี่ยงใหลดลงมาอยู-ในระดับที่ยอมรับได
จากระดับความเสี่ยงที่ลดลง แสดงใหเห็นว-าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการตามกิจกรรม
การจัดการความเสี่ยงที่กําหนด ทําใหระดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจส-งผลกระทบต-อเป@าหมายของ
กิจกรรมต-างๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงอยู-ในระดับที่ยอมรับไดโดยส-วนใหญ- และสอดคลองกับ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรมต-างๆ ที่มีการบริหารความเสี่ยงดังกล-าว

ป!ญหาและอุปสรรค
จากการบริหารความเสี่ยงของ อย. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปปoญหาและอุปสรรคที่พบ
จากการดําเนินงาน ดังนี้
1. เจาหนาที่ผูทําการวิเคราะห5และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว-ากิจกรรมที่ตนรับผิดชอบไม-มี
ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงนอย ซึ่งถาหากความเสี่ยงที่มีต-อกิจกรรมนั้นไม-ไดถูกระบุไวแต-เกิดผลกระทบขึ้นมา
อาจส-งผลต-อการดําเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส-งผลต-อการดําเนินงานในภาพรวมของ อย. ได
2. การสรางความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม-แพร-หลาย ถึงแมในการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงในป 2562 จะมีการแต-งตั้งคณะทํางานจากทุกหน-วยงานเพื่อดําเนินการดานบริหารความเสี่ยง
แลวก็ตาม ดังนั้น จึงตองเพิ่มเติมแนวทาง/ช-องทางในการสื่อสารและเผยแพร-การบริหารความเสี่ยงใหมากขึ้น
3. การเปลี่ ยนแปลงโครงการยุ ทธศาสตร5 ระหว-า งปงบประมาณ ทํ าใหมี ผลต- อการวิ เ คราะห5 และ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของ อย.
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ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเกิดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค5กรอย-างเป3นระบบและต-อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย. จึงตองทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปที่ผ-านมา เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค5กร โดยมี
ขอเสนอแนะในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ตองนําความเสี่ยงที่ยังไม-สามารถบริหารจัดการใหอยู-ในระดับที่ยอมรับไดหรือกิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยงที่ยังไม-สามารถดําเนินการได มาบริหารจัดการต-อในป 2562 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม
จัดการความเสี่ยงใหมีความคุมค-ากับงบประมาณที่ใช มีความเหมาะสม และมีความเป3นไปไดในทางปฏิบัติมากขึ้น
2. ควรพิจารณากําหนดแนวทาง/วิธีการและช-องทางการสื่อสารเพื่อบริหารความเสี่ยงใหมากขึ้น เพื่อให
ฝrายบริหารและฝrายปฏิบัติการเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งผูปฏิบัติงานไดรับทราบ
ขั้นตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อใหมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย-างเป3นระบบและต-อเนื่อง
3. ผลักดันใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น
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