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คํานํา 

หน�า ก 

คํานํา 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได�ดําเนินนโยบายด�านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง           
การบริหารความเสี่ยงองค�กร COSO-Enterprise Risk Management- Integrated Framework (COSO-ERM) 
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ISO 31000, Risk Management - Guidelines รAวมกับระบบ
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Opportunities) และกําหนดวิธีการในการตอบสนองหรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ท้ังนี้                   
มีกระบวนการให�บุคลากรของทุกหนAวยงานได�มีสAวนรAวมในการวิเคราะห�ความเสี่ยง เพ่ือผลักดันให�เกิดการ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร 

กองแผนงานและวิชาการได�จัดทํารายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปVงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือเปLนการประมวลภาพรวมผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและปZญหาอุปสรรคในปV 2562 ตลอดจน
นําเสนอแนวทางหรือข�อเสนอแนะสําหรับการบริหารความเสี่ยงในปV 2563 

กองแผนงานและวิชาการหวังเปLนอยAางยิ่งวAา ผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะได�นําผลสรุปจากการบริหารความเสี่ยงในปV 2562 ไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดคือ การบรรลุเป̂าหมายการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาตAอไป 
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บทนํา  
หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานขององค�กรทุกประเภทต�างมีวัตถุประสงค�ของการดําเนินงานและมุ�งหวังท่ีจะทํางาน
ให�ถึงเป&าหมายท่ีวางไว�อย�างดีท่ีสุด สูญเสียทรัพยากรให�น�อยท่ีสุด แต�การดําเนินการใดๆ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�
ท่ีวางไว� มักจะประสบกับความไม�แน�นอนตามสภาวะแวดล�อมท่ีมีอยู� ดังนั้น ความเสี่ยงจึงเป/นภาวะคุกคาม ป0ญหา 
อุปสรรค และการสูญเสียโอกาสท่ีจะทําให�องค�กรไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� หากองค�กรสามารถ
บริหารความเสี่ยงได�อย�างถูกต�อง เหมาะสม จะเป/นการสนับสนุน กลยุทธ�และแผนงานให�บรรลุเป&าหมายตามท่ี
วางไว� อีกท้ังภาวะคุกคาม ป0ญหา อุปสรรคท้ังหลายท่ีคาดไว�อาจก�อให�เกิดโอกาสและนําไปสู�การพัฒนาประสิทธิภาพ
การทํางาน เกิดการปรับปรุงงานอย�างต�อเนื่อง และก�อให�เกิดนวัตกรรมได� 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได�ดําเนินนโยบายด�านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง           
การบริหารความเสี่ยงองค�กร COSO-Enterprise Risk Management (COSO-ERM) และแนวทางการบริหาร            
ความเสี่ยงของ ISO 31000, Risk Management-Guidelines ร�วมกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 
ซ่ึงเป/นการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนการขององค�กร โดยตระหนักถึงการปฏิบัติงานท่ีต�องมีการ
พิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Risk and Opportunities) และกําหนดวิธีการในการตอบสนอง
หรือควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสม ท้ังนี้ มีกระบวนการให�บุคลากรของทุกหน�วยงานได�มีส�วนร�วม              
ในการวิเคราะห�ความเสี่ยงเพ่ือผลักดันให�เกิดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค�กร 

แนวทางการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของ อย. ประกอบด�วย 3 ด�านหลัก คือ ด�านความครบถ�วนของ
องค�ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง ด�านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และด�านประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางการประเมินในแต�ละด�าน ดังนี้ 

1. ด�านความครบถ�วนขององค#ประกอบหลักของการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาจากการมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีดี โดยการกําหนดผู�รับผิดชอบในการบริหาร 

ความเสี่ยงท่ีชัดเจน ความครบถ�วนของการวิเคราะห�ความเสี่ยงตามหลักการของ COSO ได�แก� การกําหนด
วัตถุประสงค� การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
การสื่อสารสร�างความเข�าใจ การติดตามประเมินผล รวมท้ังการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําป[ 

2. ด�านประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาจากการบริหารความเสี่ยงได�ท่ัวท้ังองค�กร การให�ความหมายและจัดประเภทของความเสี่ยง 

การกําหนดขอบเขต วัตถุประสงค�การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได� ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ�
การประเมินความเสี่ยงและกําหนดกิจกรรมรองรับความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  

3. ด�านประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาจากผลการบริหารความเสี่ยงด�วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีลดลง

อยู�ในระดับท่ียอมรับได� ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงท่ีกําหนด 
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ผลการบริหารความเสี่ยง ป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 
การกําหนดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 

อย. กําหนดหลักเกณฑ�ในการคัดเลือกกิจกรรมเพ่ือนํามาวิเคราะห�และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป& 2562 ให�มีความครอบคลุมครบถ�วนตามโครงการยุทธศาสตร�ประจําป&งบประมาณ 2562 ทุกโครงการ 
กระบวนการในระบบคุณภาพ (Procedure Manual/SOP) ทุกกระบวนการ และงานหลักของหนAวยงานท่ีไมAได�
จัดทําไว�ในรูปแบบ Procedure Manual/SOP โดยให�ทุกหนAวยงานพิจารณากิจกรรมตามหลักเกณฑ�ดังกลAาว 
และดําเนินการวิเคราะห�และประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมเหลAานั้น ตลอดจนจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําป& 2562 ซ่ึงผลการพิจารณามีกิจกรรมท่ีทําการวิเคราะห�ความเสี่ยง ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ผลการพิจารณากิจกรรมท่ีทําการวิเคราะห(ความเส่ียง  

ลําดับ หน)วยงาน 
ขอบเขตการวิเคราะห( 

โครงการยุทธศาสตร( กระบวนการ งานหลัก 
1.  สํานักยา 4 73 - 
2.  สํานักอาหาร 2 20 - 
3.  สํานักดAานอาหารและยา 3 17 - 
4.  สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย    

- ด�านเคร่ืองสําอาง 6 18 - 
- ด�านวัตถุอันตราย 5 25 6 

5.  กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย� 10 27 - 
6.  กองควบคุมวัตถุเสพติด 6 55 - 
7.  สํานักงานเลขานุการกรม 8 10 3 
8.  กองแผนงานและวิชาการ 10 23 4 
9.  กองพัฒนาศักยภาพผู�บริโภค 9 10 - 
10.  กองสAงเสริมงานคุ�มครองผู�บริโภคฯ 4 6 - 
11.  กองสAงเสริมการประกอบการฯ 2 6 - 
12.  กลุAมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 14 4 23 
13.  กลุAมกฎหมายอาหารและยา 1 5 - 
14.  กลุAมตรวจสอบภายใน 2 2 - 
15.  กลุAมพัฒนาระบบบริหาร 3 3 - 
16.  ศูนย�ข�อมูลและสารสนเทศ - 8 - 
17.  ศูนย�จัดการเร่ืองร�องเรียนฯ 7 3 - 

รวมทั้งสิ้น 96 โครงการ 315 เรื่อง 36 เรื่อง 

 
การวิเคราะห(เพ่ือระบุความเสี่ยงและประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ทุกหนAวยงานได�ดําเนินการวิเคราะห�เพ่ือระบุวAากิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูAมีเหตุการณ�ความเสี่ยงอะไรบ�าง                
ท่ีได�เกิดข้ึนหรือมีโอกาสจะเกิดข้ึน และสAงผลกระทบตAอการดําเนินงาน โดยความเสี่ยงท่ีคาดวAาจะเกิดข้ึนได�  
แบAงออกเปTน 4 ประเภท ได�แกA ด�านกลยุทธ� ด�านการปฏิบัติงาน ด�านการเงิน ด�านกฎระเบียบตAางๆ จากนั้น             

ข�อมูลส้ินสุดวันท่ี 1 ก.ค. 62 
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ทําการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ�การประเมินความเสี่ยงท่ีระบุในคูAมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน (P-FDA-T-10) โดยพิจารณาจากระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงข้ึน เพ่ือจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
ซ่ึงแบAงออกเปTน 4 ระดับ ได�แกA สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และตํ่า (Low) 

ผลการวิเคราะห�เพ่ือระบุความเสี่ยงพบวAา มีจํานวนความเสี่ยงท่ีคาดวAาจะสAงผลกระทบตAอการดําเนินงาน 
รวมท้ังสิ้น 1,859 เรื่อง จากนั้นพิจารณานําความเสี่ยงท่ีอยูAในระดับท่ียังไมAสามารถยอมรับได� (ระดับสูงและสูงมาก) 
รวมท้ังสิ้น 44 เรื่อง มาบริหารจัดการ ซ่ึงแยกเปTนความเสี่ยงระดับสูง จํานวน 40 เรื่อง และระดับสูงมาก จํานวน    
4 เรื่อง โดยมอบหมายให�หนAวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยงนั้นให�
ลดลงมาอยูAในระดับท่ียอมรับได� 

การดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
จากการมอบหมายให�หนAวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยง

ในระดับสูงและสูงมาก จํานวนท้ังสิ้น 44 เรื่อง ให�ลดลงมาอยูAในระดับท่ียอมรับได� หนAวยงานตAางๆ ได�ดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนด ซ่ึงสามารถสรุปผลได�ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง  

ประเภทความเสี่ยง 

ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk) 

จํานวน
ท้ังหมด 

ผลการดําเนินการ 
จํานวน
ท้ังหมด 

ผลการดําเนินการ 
ลดลงระดับ 
ยอมรับไดC 

คงอยู)ระดับ 
ยอมรับไม)ไดC 

ลดลงระดับ 
ยอมรับไดC 

คงอยู)ระดับ 
ยอมรับไม)ไดC 

1. ดCานกลยุทธ( 4 3 1 - - - 
2. ดCานการปฏิบัติงาน 33 20 13 4 2 2 
3. ดCานการเงิน - - - - - - 
4. ดCานกฎระเบียบต)างๆ 3 - 3 - - - 

รวม 40 23 17 4 2 2 

ผลการบริหารความเสี่ยง 
จากการจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จํานวนท้ังสิ้น 44 เรื่อง พบวAา ความเสี่ยงระดับสูง

มาก (Extreme Risk) จํานวน 4 เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให�ลดลงมาอยูAในระดับท่ียอมรับได� จํานวน 2 
เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) จํานวน 40 เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงให�ลดลงมาอยูAในระดับท่ี
ยอมรับได� จํานวน 23 เรื่อง ซ่ึงสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ป&งบประมาณ พ.ศ. 2562 ได�ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงท่ีสามารถจัดการให�ลดลงมาอยูAในระดับท่ียอมรับได� มีจํานวน 25 เรื่อง คิดเปTนร�อยละ 
56.82 ของจํานวนความเสี่ยงท้ังหมด ซ่ึงต�องนําไปทบทวนเพ่ือวิเคราะห�และประเมินความเสี่ยงใหมAในป&ตAอไป 
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2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงยังคงอยูAในระดับท่ียอมรับไมAได� มีจํานวน 19 เรื่อง 
คิดเปTนร�อยละ 43.18 ของจํานวนความเสี่ยงท้ังหมด ต�องนําไปหาวิธีการจัดการเพ่ิมเติมในป&ตAอไป นอกเหนือจาก 
ท่ีเคยดําเนินการมาแล�ว เพ่ือจัดการความเสี่ยงให�ลดลงมาอยูAในระดับท่ียอมรับได� โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางท่ี 3 ความเส่ียงท่ียังคงเหลืออยู)ในระดับท่ียอมรับไม)ไดC 

� ความเสี่ยงด�านกลยุทธ� 

เหตุการณ�ความเสีย่ง กิจกรรมท่ีวิเคราะห� ผู�รับผิดชอบ 
ผู�รับบริการไมAให�ความสําคัญในการแสดงความพึง
พอใจการรับบริการ  
ผAานเคร่ืองบันทึกข�อมูลความพึงพอใจ  

� โครงการติดต้ังเคร่ืองบันทึกความพึงพอใจ กลุAมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติด 

  ความเสี่ยงด�านการปฏิบัติงาน 

เหตุการณ�ความเสีย่ง กิจกรรมท่ีวิเคราะห� ผู�รับผิดชอบ 
กรณีที่สถานท่ีผลิตอยูAตAางจังหวัดต�องขอความ
รAวมมือกับ สสจ. ในการตรวจสอบฐานข�อมูลการ
อนุญาตของจังหวัดน้ัน ๆ กAอน ทําให�ไมAสามารถ
ออกหนังสือรับรองฯ ให�ผู�ประกอบการใช�ยื่นตAอ
กรมการค�าภายในได�ทันตามกาํหนด 

� การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการอนุญาต 
   เกีย่วกับสารคาเฟอีนสําหรับการผลิตเคร่ืองด่ืม  
   ผสมคาเฟอีน (P-F2-26) 

สํานักอาหาร 

ความไมAเสถียรของระบบ ทําให�ระบบ  
e-submission ไมAสามารถใช�งานได�  

� การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช� 
   วัตถุเจือปนอาหาร (P-F2-19) 
� การขอให�พจิารณาคุณภาพหรือมาตรฐาน 
   ของผลิตภัณฑ� (เฉพาะวัตถุให�ความหวานแทนนํ้าตาล)  
   (P-F2-21) 
� การอนุญาตผลิตภัณฑ�อาหารและการแก�ไข 
    รายการอนุญาต (P-F2-11) 
� การอนุญาตโฆษณาอาหาร (P-F2-23) 

ระบบ e-logistic ขัดข�อง ทําให�เจ�าหน�าท่ีไมAสามารถ
ดําเนินการพิจารณาได� เน่ืองจาก e-logistic ไมAเสถียร 
หรือสืบค�นข�อมูลใน e-logistic ไมAได� หรือสืบค�น
ข�อมูลใน e-logistic ได�แตAข�อมูลไมAถูกต�อง 

� การขอให�พจิารณาคุณภาพหรือมาตรฐาน 
   ของผลิตภัณฑ� (เฉพาะวัตถุให�ความหวานแทนนํ้าตาล)  
   (P-F2-21) 

ขาดโปรแกรมการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีใช�งานได�งAาย ทํา
ให�ข�อมูลท่ีได�ไมAครบถ�วน  
ไมAสามารถนํามาวิเคราะห�ได� 

� การตรวจสอบรายงานของผู�รับอนุญาตท่ี    
    เกี่ยวกับวัตถุเสพติด (P-N3-55) 

กองควบคุมวัตถุเสพติด 

เจ�าหน�าท่ีพัสดุจัดทําใบส่ังซ้ือส่ังจ�างหรือสัญญาแล�ว
ไมAแจ�งผู�เกี่ยวข�องเพื่อปรับแผน 

� การเบิกจAายงบลงทุนเปTนไปตามแผนการ 
   เบิกจAายงบลงทุนท่ีได�รับอนุมัติ 

กลุAมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
 
 
 
 
 

เจ�าหน�าท่ีพัสดุดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างลAาช�าสAงผลให�
สAงมอบลAาช�าทําให�เบิกเงินไมAทันกําหนดเวลา 

� การเบิกจAายงบลงทุนเปTนไปตามแผนการ 
   เบิกจAายงบลงทุนท่ีได�รับอนุมัติ 
� การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ 
   เบิกจAายภาพรวมท่ีได�รับอนุมัติ 
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เหตุการณ�ความเสีย่ง กิจกรรมท่ีวิเคราะห� ผู�รับผิดชอบ 
เจ�าหน�าท่ีไมAแจ�งการปรับแผนให�ครบถ�วน � การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ 

   เบิกจAายภาพรวมท่ีได�รับอนุมัติ 
กลุAมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
(ตAอ) 

เจ�าหน�าท่ีไมAสAงแผนการใช�เงินและสAงข�อมูลการ
ปรับเปล่ียนแผน 
ผู�รับจ�างดําเนินการพัฒนาระบบไมAครอบคลุมตาม 
TOR 

� โครงการจัดทําระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
    ดิจิตอล 

เคร่ืองปรับอากาศเสีย ทําให�ระบบสารสนเทศ 
ไมAพร�อมใช�งาน 

� การบํารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร� (P-DI1-3) ศูนย�ข�อมูลและสารสนเทศ 

ไฟฟrาดับ/ไฟตก ทําให�ระบบสารสนเทศไมAพร�อม 
ใช�งาน 

  ความเสี่ยงด�านกฎระเบียบตAาง ๆ  

เหตุการณ�ความเสีย่ง กิจกรรมท่ีวิเคราะห� ผู�รับผิดชอบ 
รายละเอียดข�อกฎหมายไมAครอบคลุมกับ
ผลิตภัณฑ�อาหารใหมAๆท่ีมกีารพัฒนาอยูA
ตลอดเวลา ทําให�การพจิารณาอาหารท่ีมีความ
คาบเกี่ยวหลายประเภทอาหาร หรือไมAมีข�อ
กฎหมายรองรับการใช�สารตAางๆ ในอาหารอยAาง
ชัดเจน สAงผลให�ไมAสามารถพิจารณาได�หรือทํา
ให�พิจารณาลAาช�า 

� การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและการใช�วัตถ ุ
   เจือปนอาหาร (P-F2-19) 
� การอนุญาตผลิตภัณฑ�อาหารและการแก�ไขรายการ 
    อนุญาต (P-F2-11) 

สํานักอาหาร 

กฎหมายระบวุAาคดีที่ไมAมีผู�ต�องหา ต�องจดัเก็บ
ของกลางจนส้ินอายุความ ทําให�ทาํลายของ
กลางได�น�อย 

� การทําลายยาเสพติดให�โทษของกลางและวัตถุออกฤทธิ ์
   ของกลาง (P-N6-43) 

กองควบคุมวัตถุเสพติด 
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ตารางที่ 4 รายละเอียดการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง  

1.  ความเสี่ยงดCานกลยุทธ( (STRATEGIC RISK : S) 

เหตุการณ(ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ก)อนการจัดการ 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ 

สถานะ
ความ
เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ปTญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห( ผูCรับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
ผู�รับบริการไมAให�ความสําคัญในการแสดง
ความพึงพอใจการรับบรกิาร ผAานเครื่อง
บันทึกข�อมูลความพึงพอใจ  

16 สูง 16 สูง  �  จัดทําปrายประชาสัมพันธ�ติดหน�าเคาเตอร�เพื่อ 
    แนะนําวิธกีารใช�เครือ่งบันทกึความพึงพอใจ 
�  กําชับให�เจ�าหน�าที่ทีเ่กี่ยวข�องแจ�ง และชี้แจง 
    ผู�ประกอบการให�ลงคะแนนความพึงพอใจทกุครั้ง 

ยังไมAมีการดําเนินการ
ใดๆ สAงผลให�ระดับ
ความรนุแรงของ
ความเสี่ยงยังคงเทAา
เดิมในระดับสูงที่ 16 

โครงการติดตั้งเครือ่งบันทึกความพึงพอใจ กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

ขาดการประเมินผลด�านยุทธศาสตร�  
ทําให�ข�อมลูการแปลงแผนไปสูAการปฏิบัติ
บางสAวนยังไมAเชื่อมโยงถึงเปrาหมาย
ยุทธศาสตร� 

16 สูง 6 ปาน
กลาง 

 สAงเสริมให�มกีารประเมินผลตัวชี้วัดยุทธศาสตร�และ
โครงการเชิงยุทธศาสตร�อยAางตAอเนื่อง เพื่อนําผลการ
ประเมนิมาใช�ประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร�
และขับเคลื่อนแผนไปสูAการปฏิบัต ิ

ไมAมี การจดัทําแผนยุทธศาสตร� (P-T2-1) กองแผนงานและ
วิชาการ 

งบประมาณไมAเพียงพอกับจํานวน
เครื่องมือแพทย�ที่จะต�องทําการเก็บ
ตัวอยAาง ทําให�การวางแผนลAาช�า 

15 สูง 9 ปาน
กลาง 

 ของบประมาณเพิ่มในป&งบประมาณถัดไป อาจไมAได�รับ
งบประมาณตามที่
ขอไว� 

การตรวจติดตามผล กรณีสุAมผลิตภัณฑ�ที่
ท�องตลาด (P-M3-27) 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย� 

มีข�อร�องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�ที ่
ผู�รับจ�างทํางานผิดพลาด 

15 สูง 4 ต่ํา  จัดให�มีการประชุมรAวมกนัทัง้สองฝwาย ไมAมี การจดัการข�อร�องเรียน กลุAมเงินทนุ
หมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-2) 

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 
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2.  ความเสี่ยงดCานการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL RISK : O) 

2.1  ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร (People Risk) 
 

เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ผู�ประเมนิภายในไมAมีความรู� 
ความสามารถและประสบการณ�เพียงพอ
ในการประเมินทะเบียนตํารับ ทําให�ไมAมี
ประสิทธภิาพในการประเมนิทะเบียน
ตํารับ 

25 สูง
มาก 

9 ปาน
กลาง 

 �  จัดทําโครงการจัดอบรมแกAบุคลากรเพื่อเพิ่ม 
     ความรู�ความสามารถ 
�  เพิ่มจํานวนผู�เชี่ยวชาญภายใน 
�  สAงบุคลากรไปเรียนตAอตามสาขาตAางๆ ที่จําเปTน 
�  แลกเปลี่ยนและรAวมมอืกับองค�กรควบคุมยา 
    ตAางประเทศในการประเมนิทะเบียน 

ไมAมี การพิจารณาคําขอขึน้ทะเบียนตํารับยา
โดยวิธีทางอิเล็กทรอนกิส� (P-Z3-1) 

กองสAงเสรมิการ
ประกอบการ
ผลิตภัณฑ�สุขภาพ 

เจ�าหน�าที่ฝwายที่เกี่ยวข�องจัดซื้อจัดจ�าง
ลAาช�าสAงผลให�สAงมอบลAาช�าทําให�เบิกเงิน
ไมAทันกําหนดเวลา 

20 สูง
มาก 

20 สูงมาก  กําหนดระยะเวลารับเอกสารจากฝwายจัดซื้อ  
ฝwายกฎหมาย และฝwายงบประมาณและตรวจสอบ
ใบสําคัญ ฝwายบริหารทั่วไป ภายใน 10 วัน 

ฝwายตAางๆที่เกี่ยวข�อง
ไมAได�รAวมรับผิดชอบ
ในตัวชี้วัดนี้ทําให�ไมA
เห็นความสําคัญใน
การดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดสAงผลให�ผล
การดําเนินการไมA
ตอบสนองตAอตัวชี้วัด 
 

การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ได�รับอนุมัต ิ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

เจ�าหน�าที่พัสดุดําเนนิการจัดซื้อจัดจ�าง
ลAาช�าสAงผลให�สAงมอบลAาช�าทําให�เบิกเงิน
ไมAทันกําหนดเวลา 

20 สูง
มาก 

16 สูง  กําหนดระยะเวลารับเอกสารจากฝwายจัดซื้อ  
ฝwายกฎหมาย และฝwายงบประมาณและตรวจสอบ
ใบสําคัญ ฝwายบริหารทั่วไป ภายใน 10 วนั 

เจ� าหน� าที่ พัส ดุทํ า
การจัดซื้อจัดจ�างตาม
แ ผน แ ตA ไ มA คํ า นึ ง               
ถึงระยะเวลาในการ

การเบิกจAายงบลงทนุเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายงบลงทนุที่ได�รับอนมุัต ิ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 
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เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
เ บิ ก จA า ยสA ง ผล ให�
เบิกจAายไมAทันตาม
แผนเนื่องจากเข�าใจ
วAาจัดซื้อจัดจ�างได�
ตามแผนตรงตาม
ตัวชี้วัดแล�ว ซึ่งตาม
ตัวชี้วัดต�องรวมถึง
ขั้นตอนการเบิกจAาย
ด�วยไมAใชAแคAขั้นตอน
การจั ด ซื้อจั ดจ� า ง
เทAานั้น 

เจ�าหน�าที่ไมAสAงแผนการใช�เงินและสAง
ข�อมูลการปรับเปลี่ยนแผน 

16 สูง 16 สูง  ผอ.สั่งการเจ�าหน�าที่ทําแผนให�สAงปรับแผนภายใน
เวลาที่กําหนดไว� 

ฝwายตAางๆที่เกี่ยวข�อง
ไมAได�รAวมรับผิดชอบ
ในตัวชี้วัดนี้ทําให�ไมA
เห็นความ สําคัญใน
การดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดสAงผลให�ผล
การดําเนินการไมA
ตอบสนองตAอตัวชี้วัด
และในการใช�เทคโนโลยี
ในการทวงแผนต�อง
ร อ ร ะ บ บ เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนยาเสพติด
ดิจิตอลมาชA วยใน
การดําเนินการ 

การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ได�รับอนุมัต ิ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 
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เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

เจ�าหน�าที่ไมAสAงแผนการใช�เงินและสAงการ
ปรับเปลี่ยนแผน 

16 สูง 9 ปาน
กลาง 

 ผอ.สั่งการเจ�าหน�าที่ทําแผนให�สAงปรับแผนภายใน
เวลาทีก่ําหนดไว� 

ไมAมี การเบิกจAายงบลงทนุเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายงบลงทนุที่ได�รับอนมุัต ิ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

เจ�าหน�าที่งานพัสดุจัดทําแผนแตAไมAสAงให�
ตามที่ขอ 

16 สูง 9 ปาน
กลาง 

 กําหนดงานพัสดุจดัสAงแผนภายในวันที่ 12  
ของเดือนตุลาคม 

ไมAมี การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ได�รับอนุมัต ิ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

เจ�าหน�าที่พัสดุจดัทําใบสั่งซื้อสั่งจ�างหรอื
สัญญาแล�วไมAแจ�งผู�เกี่ยวข�องเพื่อปรับ
แผน 

15 สูง 15 สูง  กําหนดงานพัสดุจดัสAงแผนภายในวันที่ 12 ของ
เดือนตุลาคม 

เจ� าหน� าที่ พั ส ดุ ไมA
แจ�งวAาทําการปรับ
แผน หรือจัดซื้อจัด
จ�างไมAทันตามแผน 

การเบิกจAายงบลงทนุเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายงบลงทนุที่ได�รับอนมุัต ิ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

เจ�าหน�าที่ไมAแจ�งการปรับแผนให�
ครบถ�วน 

12 สูง 12 สูง  แจ�งหัวหน�าฝwายที่รับผิดชอบทราบ  
เพื่อดําเนนิการตAอ 

เจ� าหน� าที่ พั ส ดุ ไมA
แจ�งวAาทําการปรับ
แผน หรือจัดซื้อจัด
จ�างไมAทันตามแผน 

การเบิกจAายภาพรวมเปTนไปตามแผนการ
เบิกจAายภาพรวมที่ได�รับอนุมัต ิ

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

เจ�าหน�าที่ที่ปฏิบัติงานนําสAงเสนอเรื่องทํา
หน�าที่บกพรAอง 

10 สูง 4 ต่ํา  นิติกรทวงถามและติดตามงานอยAางตAอเนอืง ไมAมี การตรวจสอบรAางสัญญาและนิติกรรม
ใดๆ ทีเ่ปTนอํานาจของผู�ที่บังคับบัญชา 

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

ไมAสามารถแจ�งผลดําเนนิการได�ภายใน
เวลาทีก่ําหนด เนื่องจากปรมิาณ
เจ�าหน�าที่ทีแ่จ�งผลดําเนนิการ  
ไมAสอดคล�องกับปริมาณงาน 

10 สูง 8 ปาน
กลาง 

 วิเคราะห�กําลังคน และภาระงาน เพื่อทําแผนจัดจ�าง
เจ�าหน�าที่เพิ่ม 

อาจมเีรือ่งร�องเรียน
ที่มียุAงยาก ซ้ําซ�อน
มากขึน้ ทําให�แจ�ง
ผลดําเนนิการลAาช�า 

การรับและการจัดการเรื่องร�องเรียน  
(P-CE2-1) 

ศูนย�จัดการเรื่อง
ร�องเรียนและ
ปราบปรามการ
กระทําผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�
สุขภาพ 
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2.2  ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Process Risk) 

เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

กระบวนการพิจารณาเอกสารหลักฐาน
ตามข�อกําหนดมีความลAาช�า เนื่องจาก
เจ�าหน�าที่ผู�ประเมนิเข�ารับราชการใหมA 
ยังขาดความรู�ความชํานาญ 

25 สูง
มาก 

9 ปาน
กลาง 

 �  ปรึกษากับที่ปรึกษา หลังจากเจ�าหน�าทีผู่� 
    ประเมนิตรวจสอบคําขอเบื้องต�นเสรจ็ เพื่อ 
    ยืนยันความครบถ�วน ถูกต�องของเอกสารที ่
    ผู�ประกอบการยื่นมา 
�  จัดอบรม เพิ่มทักษะความรู�พื้นฐานแกAเจ�าหน�าที ่
     ผู�ประเมนิ 
�  สAงเจ�าหน�าทีผู่�ประเมินเข�ารAวมอบรม ศึกษาตAอ  
    เพื่อเพิ่มทกัษะความรู� ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ไมAมี การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน
ตํารับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนกิส�  
(P-Z3-2) 

กองสAงเสรมิการ
ประกอบการ
ผลิตภัณฑ�สุขภาพ 

ผู�บริหารไมAเข�ารAวมการประชุม เนื่องจาก
ไมAเห็นความสําคัญ และมอีุปสรรคของ
การติดตAอสื่อสารและประสานงาน 

15 สูง 6 ปาน
กลาง 

 เข�าพบผู�บริหารที่มีความสําคัญตAอการประชุมในแตA
ละครั้งโดยเฉพาะ 

ผู�บริหารไมAสามารถ
มาประชุมได�
เนื่องจากติดงาน
ประชุมหลายงานใน
เวลาเดียวกัน 

โครงการ “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�
การจดัการการดื้อยาต�านจลุชีพประเทศไทย” 

สํานักยา 

กองแผนงานและวิชาการ สAงมอบ
แผนปฏิบัติการสํานกัยาประจําป&ลAาช�า 
ทําให�การจัดทําแผนการตรวจสอบเฝrา
ระวังสถานประกอบการด�านยาออก
ลAาช�าด�วย 

15 สูง 2 ต่ํา  ทําหนังสือแจ�งกองแผนฯ ให�ทราบถึงผลกระทบ ไมAมี การตรวจติดตามเฝrาระวังสถาน
ประกอบการด�านยา (P-D3-19) 

สํานักยา 

อัตราการใช�วัตถุเสพติดบางรายการ
เพิ่มขึน้จากการปwวยหรือลดลงจากความ
เจรญิทางการแพทย� ทําให�อัตราการปwวย
ของโรคน�อยลง 

10 สูง 3 ต่ํา  เก็บข�อมูลการใช�ยาย�อนหลังเชิงสถิตจิากสถานพยาบาล
ทั่วประเทศโดยดูจากอัตราการจําหนAาย 

ไมAมี โครงการจัดทําแผนการจัดหาวัตถเุสพติด
ประจําป& 

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 
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2.3  ความเสี่ยงที่เกิดจากการใชCเทคโนโลยี (Technology Risk) 

เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 
ความไมAเสถียรของระบบ ทาํให�ระบบ  
e-submission ไมAสามารถใช�งานได�  

12 สูง 12 สูง  ประชุมหารอืกับผอ.ศูนย� IT และโปรแกรมเมอร�เพื่อ
หาแนวทางพัฒนาระบบ e-submission ให�มีความ
เสถียรและใช�งานได�อยAางมีประสิทธิ์ภาพในระยะยาว 

ต�องให�โปรแกรมเมอร�
จากศูนย� IT เปTนผู�
แ ก� ไ ข เทA านั้ น  แตA
เนื่องจากโปรแกรมเมอร�
มีภาระงานมาก จึง
ไมAสามารถเข� ามา
แก�ไขป|ญหาที่เกิดขึ้น
ได�อยAางรวดเร็ว 

� การอนุญาตผลิตภัณฑ�อาหารและการ 
    แก�ไขรายการอนญุาต (P-F2-11) 
� การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและ 
    การใช�วัตถุเจอืปนอาหาร (P-F2-19) 
� การขอให�พิจารณาคุณภาพหรือ 
    มาตรฐานของผลิตภัณฑ� (เฉพาะวัตถ ุ
    ให�ความหวานแทนน้ําตาล) (P-F2-21) 
�  การอนุญาตโฆษณาอาหาร (P-F2-23) 

สํานักอาหาร 

ระบบ e-logistic ขดัข�อง ทําให�
เจ�าหน�าที่ไมAสามารถดําเนนิการพิจารณา 
เนื่องจาก e-logistic ไมAเสถียร หรือ
สืบค�นข�อมูลใน e-logistic ไมAได� หรือ
สืบค�นข�อมูลในe-logisticได�แตAข�อมูลไมA
ถูกต�อง 

12 สูง 12 สูง  พัฒนาระบบการยื่นคําขออนญุาตด�านอาหารผAาน
ระบบ e-submission ให�ครอบคลุมทกุคําขอ 

ต�องให�โปรแกรมเมอร�
จากศูนย� IT เปTนผู�
แ ก� ไ ข เทA านั้ น  แตA
เนื่องจากโปรแกรมเมอร�
มีภาระงานมาก จึง
ไมAสามารถเข� ามา
แก�ไขป|ญหาที่เกิดขึ้น
ได�อยAางรวดเร็ว 

การขอให�พิจารณาคุณภาพหรอืมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ�(เฉพาะวัตถุให�ความหวาน
แทนน้ําตาล) (P-F2-21) 

สํานักอาหาร 

ขาดโปรแกรมการวเิคราะห�ข�อมูลที่ใช�
งานได�งAาย ทําให�ข�อมูลที่ได�ไมAครบถ�วน 
ไมAสามารถนํามาวเิคราะห�ได� 

12 สูง 12 สูง  ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให�สามารถวิเคราะห�
รายงานอืน่ๆ เพิ่มเติมให�ครบถ�วน  

อยูAในชAวงระหวAาง
การ Test ตรวจสอบ
การใช�งาน 

การตรวจสอบรายงานของผู�รับอนุญาตที่
เกี่ยวกับวัตถุเสพติด (P-N3-55) 

กองควบคุมวัตถ ุ
เสพติด 

เครื่องปรับอากาศเสีย ทําให�ระบบ
สารสนเทศไมAพร�อมใช�งาน 

12 สูง 12 สูง  ติดตั้งเครือ่งวัดอุณหภูมิภายในห�อง งบประมาณในการ
ดําเนนิการไมA
เพียงพอ 

การบํารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร�  
(P-DI1-3) 

ศูนย�ข�อมูลและ
สารสนเทศ 
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เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ไฟฟrาดับ/ไฟตก ทําให�ระบบสารสนเทศ
ไมAพร�อมใช�งาน 

12 สูง 12 สูง  ติดตั้งอุปกรณ�ตรวจวัดกระแส Line in หากผิดปกติ
จะแจ�งเตือนทาง Line 

งบประมาณในการ
ดําเนนิการไมA
เพียงพอ 

การบํารุงรกัษาระบบคอมพิวเตอร�  
(P-DI1-3) 

ศูนย�ข�อมูลและ
สารสนเทศ 

ระบบนับวันทําการผิด ไมAถูกต�อง ทําให�
เอกสารไมAถูกต�องและพิจารณาเรื่องได�ไมA
ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด 

12 สูง 9 ปาน
กลาง 

 เนื่องจากเปTนเรือ่งระบบสารสนเทศจึงต�องให�ศูนย� 
IT เปTนผู�ดําเนินการ 

เนื่องโปรแกรมยังไมA
สมบูรณ� ระบบยัง
นับวันผิดอยูA 

การออกหนังสือรับรองเพื่อการสAงออก 
(P-F2-22) 

สํานักอาหาร 

เครื่องพิมพ� error บAอย เนื่องจากใช�งาน
มากและไมAมีประสิทธิภาพ ทําให�เอกสาร
ไมAถูกต�องและพิจารณาเรื่องได�ไมAตรง
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

12 สูง 9 ปาน
กลาง 

 จัดหาเครือ่งพิมพ�ใหมAที่มีประสิทธิภาพสามารถ
รองรับปริมาณงานมากๆ ได� 

ประสิทธภิาพ
เครื่องพิมพ�ยังไมA
สามารถรองรับ
ปริมาณงานมากๆได� 

การออกหนังสือรับรองเพื่อการสAงออก 
(P-F2-22) 

สํานักอาหาร 

 ระบบ e-logistic ขัดข�อง/ไมAเสถียร/
สืบค�นไมAได� ทําให�เจ�าหน�าที่ไมAสามารถ
ดําเนินการออกเลขสารบบอาหารได� 

12 สูง 1 ต่ํา  พัฒนาระบบการยื่นคําขออนญุาตด�านอาหารผAาน
ระบบ e - submission ให�ครอบคลุมทุกคําขอ 

ไมAมี � การอนุญาตผลิตภัณฑ�อาหารและการ 
    แก�ไขรายการอนญุาต (P-F2-11) 
� การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหารและ 
    การใช�วัตถุเจอืปนอาหาร (P-F2-19) 

สํานักอาหาร 
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2.4  ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ(ภายนอก (External Risk) 

เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

กรณีที่สถานทีผ่ลิตอยูAตAางจงัหวัดต�องขอ
ความรAวมมอืกับ สสจ. ในการตรวจสอบ
ฐานข�อมูลการอนุญาตของจังหวัดนัน้ ๆ 
กAอน ทําให�ไมAสามารถออกหนังสือรับรอง
ให�ผู�ประกอบการใช�ยื่นตAอกรมการค�า
ภายในได�ทันตามกําหนด 

15 สูง 15 สูง  �  ขอความรAวมมือกับ สสจ. ในการลงข�อมลูใน 
    ระบบ e-logistic 
�  ขอความรAวมมือกับ สสจ. ในการลงข�อมลูใน 
    ระบบ e-submission 

การลงข�อมลูใน
ระบบ e-logistic
และ e-submission 
ของบางจังหวัดไมA
ครบถ�วน 

การขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการ
อนุญาตเกี่ยวกับสารคาเฟอนีสําหรับการ
ผลิตเครือ่งดื่มผสมคาเฟอีน (P-F2-26) 

สํานักอาหาร 

หนAวยวิเคราะห�สAงข�อมูลมายังสํานักดAาน
อาหารและยาช�า เนื่องจากจํานวน
ปริมาณตัวอยAางที่ต�องวิเคราะห�ที่มี
จํานวนมาก และหรอืกระบวนการจัดสAง
ข�อมูลตามขัน้ตอนผAานหลายหนAวยงาน 
ทําให�ใช�ระยะเวลาในการจัดสAงเอกสาร 

15 สูง 6 ปาน
กลาง 

 จัดหาหนAวยวิเคราะห�เพิ่มเติม ไมAมี การเรียกเก็บผลิตภัณฑ�สุขภาพคืน  
(P-I5-1) 

สํานักดAานอาหาร
และยา 

ผู�ใช�อาคารจอดรถไมAปฏิบัติตามระเบียบ
ที่กําหนด 

15 สูง 5 ต่ํา  �  จํากัดความเรว็รถยนต� จกัรยานยนต�  
�  รณรงค�ปฏิบัติตามกฎ วนิัย จราจร 

ไมAมี งานดูแลอาคารจอดรถสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

กระทรวงการคลังอนุมตัิงบประมาณไมA
ครบจํานวนตามคําขอ 

15 สูง 2 ต่ํา  ทบทวนประมาณการรายจAายให�ละเอียดรอบคอบ 
พร�อมเตรียมเอกสารให�ครบถ�วน และจัดทําคําขอ
ประมาณการรายจAายเพิ่มเติม 

ไมAมี โครงการจัดทําแผนการจัดหาวัตถเุสพติด
ประจําป& 

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

ผู�เชี่ยวชาญสAงผลประเมินคําขออนุญาต
ผลิต หรือนําเข�าเครื่องมอืแพทย�ช�า ทํา
ให�ไมAได�ผลอนุญาตภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

12 สูง 9 ปาน
กลาง 

 �  เพิ่มรายชื่อผู�เชี่ยวชาญ 
�  เพิ่มอัตราคAาตอบแทนผู�เชี่ยวชาญ 
�  เพิ่ม Internal Reviewer  

�  มีผู�เชี่ยวชาญ
จํานวนไมAเพียงพอ
และไมAครอบคลุม
ทุกสาขาทีเ่กี่ยวข�อง 
 

การออกใบอนญุาต ผลิต นําเข�า 
เครื่องมือแพทย� (P-M2-6) 

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย� 
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เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

�  Internal 
Reviewer อาจไมA
สามารถประเมินคํา
ขอได�ด�วยตนเอง 

ผู�ประกอบการสAงเอกสารไมAครบตาม
ข�อกาํหนด 

12 สูง 6 ปาน
กลาง 

 �  เพิ่มชAองทางการเข�าถึงข�อมูลในเรือ่งของ 
    กฎหมาย กฎระเบียบ หรือประกาศฯ ทีเ่กี่ยวข�อง  
    เพื่อให�ผู�ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสาร 
    ได�ถกูต�อง ครบถ�วนตามข�อกําหนด 
�  มีชAองทางให�คําปรกึษาแนะนําผู�ประกอบการ 
     ในการจัดเตรียมเอกสารกAอนยื่นคําขอ 

ไมAมี การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียน
ตํารับยาโดยวิธีทางอิเล็กทรอนกิส�  
(P-Z3-2) 

กองสAงเสรมิการ
ประกอบการ
ผลิตภัณฑ�สุขภาพ 

ผู�รับจ�างไมAดําเนินการตามสัญญาฯ 
(เครื่องถAายเอกสาร) 

12 สูง 4 ต่ํา  สรรหาผู�รับจ�างรายใหมA (เครื่องถAายเอกสาร) ไมAมี การจดัซื้อจัดจ�าง กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

ผู�เชี่ยวชาญมจีํานวนน�อย/เอกสารที่
ผู�ประกอบการยื่นมามขี�อบกพรAอง
จํานวนมากทําให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณา
ลAาช�า 

10 สูง 8 ปาน
กลาง 

 �  ตั้งองค�กรผู�เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มจํานวนผู�เชี่ยวชาญ 

�  ฝ~กอบรมผู�ประกอบการให�สามารถจัดเตรียม 
    เอกสารทีม่ีคุณภาพได� 

�  ประเมินผู�เชี่ยวชาญทกุ 6 เดือนเพื่อดูวAา 
    ผู�เชี่ยวชาญทAานใดไมAสามารถประเมินตาม  
    Timeline ได� 
 

�  เบิกจAายเงินลAาช�า 

�  ผู�เชี่ยวชาญม ี
    ภาระงานประจํา 
    มาก 

�  การตรวจประเมนิเพื่อการออก 
     ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนและการตAอ 
     อายุวัตถุเสพติด กรณีที่มิใชAยาใหมA  
     (P-N2-2) 
�  การตรวจประเมนิเพื่อการออก 
     ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวตัถุเสพติด  
     และการตAออายุกรณียาใหมA (P-N2-8) 
�  การแก�ไขเปลี่ยนแปลงรายการใน 
     เอกสารตํารับที่ได�รับใบสําคัญการขึ้น 
     ทะเบียนยาเสพติดให�โทษในประเภท  
     3 หรอืใบสําคัญการขึน้ทะเบียนวตัถ ุ
     ตํารับ (กรณีสAงผู�ตรวจประเมนิ  
     ภายนอกพิจารณา) (P-N2-20) 

กองควบคุมวัตถ ุ
เสพติด 
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เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความเสี่ยง

คงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

ผู�รับจ�างดําเนินการพัฒนาระบบไมA
ครอบคลุมตาม TOR 

10 สูง 10 สูง  �  ทดสอบการ ใช�งาน Application ระบบเงินทนุ
หมุนเวียนยาเสพติดดิจติอล 
�  จัดประชุมหารอืกับผู�ที่เกี่ยวข�องเพื่อติดตามการ
ดําเนนิงานของผู�รับจ�าง       

ไมAมีบริษัทมายื่นซอง
ประกวดราคา จึงทํา
ให�ต�องดําเนนิการ
ใหมAในครั้งที ่2 
สAงผลให�ระดับความ
รุนแรงของความ
เสี่ยงยังคงเทAาเดิมใน
ระดับสูงที ่10 

โครงการจัดทําระบบเงินทุนหมุนเวียนยา
เสพติดดิจิตอล 

กลุAมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

 

3. ความเสี่ยงดCานการเงิน (FINANCIAL RISKS) 
 - ไมAมี –  
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4. ความเสี่ยงดCานกฎระเบียบต)างๆ (COMPLIANCE RISKS) 

เหตุการณ	ความเสี่ยง 

ระดับความ

เสี่ยง 

ก�อนการจัดการ 

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ 
สถานะ

ความ

เสี่ยง 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ป!ญหาอุปสรรค กิจกรรมที่วิเคราะห	 ผู&รับผิดชอบ 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

รายละเอียดข�อกฎหมายไมAครอบคลุมกับ
ผลิตภัณฑ�อาหารใหมAๆ ทีม่ีการพัฒนาอยูA
ตลอดเวลา ทาํให�การพิจารณาอาหารที่มี
ความคาบเกี่ยวหลายประเภทอาหาร 
หรือไมAมขี�อกฎหมายรองรับการใช�สาร
ตAางๆในอาหารอยAางชัดเจน สAงผลให�ไมA
สามารถพิจารณาได�หรือทําให�พิจารณา
ลAาช�า 

12 สูง 12 สูง  รวบรวมข�อมูลจากคณะทํางานพิจารณาระบบการขอ
อนุญาตสถานที่ผลิต/นําเข�า ผลิตภัณฑ� และโฆษณา
อาหารหรอืคณะทํางานอื่นที่เกี่ยวข�องแล�วสAงตAอไปที่
กลุAมกําหนดมาตรฐานเพื่อปรับปรงุข�อกฎหมาย  

กฎหมายไมAทนัสมัย การพิจารณาอนมุัติสูตรอาหารและการใช�
วัตถุเจือปนอาหาร  
(P-F2-19) 

สํานักอาหาร 

รายละเอียดข�อกฎหมายไมAครอบคลุมกับ
ผลิตภัณฑ�อาหารใหมAๆ ทีม่ีการพัฒนาอยูA
ตลอดเวลา ทาํให�การพิจารณาอาหารที่มี
ความคาบเกี่ยวหลายประเภทหรือไมAมีข�อ
กฎหมายรองรับอยAางชัดเจน สAงผลให�ไมA
สามารถพิจารณาอนญุาตได�หรอืทําให�
อนุญาตลAาช�า 

12 สูง 12 สูง  �  รวบรวมข�อมลูจากคณะทํางานพิจารณาระบบ 
    การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นําเข�า ผลิตภัณฑ�  
    และโฆษณาอาหารหรือคณะทํางานอื่นทีเ่กี่ยวข�อง 
    แล�วสAงตAอไปทีก่ลุAมกําหนดมาตรฐานเพื่อปรับปรุง 
    ข�อกฎหมาย 
�  จัดอบรมให�ความรู�กับผู�ประกอบการหรอื 
    เจ�าหน�าที่ อย./สสจ. 

ผลิตภัณฑ�อาหารมี
การพัฒนาอยAาง
รวดเร็ว แตAกฎหมาย
ยังไมAทันสมัย
เพียงพอ 

การอนญุาตผลิตภัณฑ�อาหารและการ
แก�ไขรายการอนญุาต (P-F2-11) 

สํานักอาหาร 

กฎหมายระบุคดีที่ไมAมีผู�ต�องหาต�อง
จัดเก็บจนสิ้นอายุความ ทําให�ทําลายของ
กลางได�น�อย 

12 สูง 12 สูง  แก�กฎหมาย เปTนชAวงเปลี่ยน
รัฐบาล จงึต�องรอ
รัฐบาลใหมA 

การทําลายยาเสพติดให�โทษของกลางและ
วัตถุออกฤทธิ์ของกลาง (P-N6-43) 

กองควบคุมวัตถ ุ
เสพติด 
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คําอธิบายเพิ่มเติม 

ตารางที่ 5 ประเภทความเสี่ยงขององค(กร  

ประเภท ความหมาย แหล)งที่มา 

1. ดCานกลยุทธ(  
(Strategic Risk: S) 

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับนโยบายและแผน
กลยุทธ�ของหนAวยงาน รวมถึงการ
ตัดสินใจด�านการบริหารที่สAงผลตAอทิศ
ทางการดําเนินงาน ซึ่งสAงผลกระทบตAอ
วัตถุประสงค�หรือเปrาหมายขององค�กร 

1.1 Organizational Structure Risk – ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากโครงสร�างองค�กรไมAเหมาะสม 
ซ้ําซ�อน หรือระบุขอบเขตหน�าที่ความรับผิดชอบไมAชัดเจน 

1.2 Operational Strategic Risk – ความเสี่ยงจากการวางกลยุทธ� ได�แกA 
- Business Risk การวางกลยุทธ�ที่สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมขององค�กรในขณะนั้น แตAมีป|จจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลง 

ทําให�กลยุทธ�ดังกลAาวไมAเหมาะสม 
- Strategic Risk การวางกลยุทธ�ผิดพลาด ไมAเหมาะสมกับป|จจัยภายนอกที่ใช�พิจารณากําหนดกลยุทธ� 

2. ดCานการปฏิบัติงาน 
(Operational Risk: O) 

ความเสี่ยงที่เ กิดจากกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายใน และสAงผลกระทบ
ตAอความสําเร็จในการดําเนินงาน 

2.1 People Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากร ได�แกA 
- Incompetence การขาดความรู�ความชํานาญในงานที่รับผิดชอบ ขาดความสามารถในการทํางานเปTนทีม การละเลย

ไมAให�ความสําคัญกับผู�รับบริการ การขาดการทํางานแบบมืออาชีพ การขาดความสามารถในการวิเคราะห�หรือใช�
วิจารณญาณในการตัดสินใจ การตีความข�อมูลที่ใช�ในการปฏิบัติงานผิดพลาด 

- Fraud การทุจริตหรือกระทําผิดจรรยาบรรณ การใช�ตําแหนAงหน�าที่ของตนเพื่อประโยชน�สAวนตัว 
- HR Management การบริหารทรัพยากรไมAเหมาะสม เชAน การมีบุคลากรมากหรือน�อยเกินไป การด�อยประสิทธิภาพ

ในการสรรหา การมอบหมายไมAตรงความสามารถ การขาดการอบรมให�บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหรือเพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การขาดเครื่องมือในการสร�างแรงจูงใจให�บุคลากรที่มีความสามารถคงอยูAกับองค�กร 
การประเมินผลงานที่ไมAยุติธรรม คAาตอบแทนที่ไมAเหมาะสม การพึ่งพิงกับบุคลากรหลักมากเกินไป 
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  - Human Error ความผิดพลาดของเจ�าหน�าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมิได�มีเจตนาจะกระทําผิดหรือทุจริต ความประมาท
เลินเลAอหรือไมAรอบคอบ 

- Resource Management การบริหารทรัพยากรขององค�กรไมAเหมาะสม เชAน ไมAมีอุปกรณ�ที่ให�ความสะดวกหรือ  
มีไมAเพียงพอตAอความจําเปTนในการปฏิบัติงาน อุปกรณ�ไมAอยูAในสภาพที่ดีตAอการใช�งาน การมีโครงสร�างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีที่ไมAเหมาะสมกับงานหรือล�าสมัย 

2.2 Process Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได�แกA 
- Model/Methodology Error ข�อบกพรAองของวิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งทําให�การปฏิบัติงานไมAมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ การรายงานผลตAางๆ ไมAถูกต�องและขาดการติดตาม ความผิดพลาดในการกําหนดสูตรการคํานวณตAางๆ 
การกําหนดน้ําหนักของกลยุทธ� พันธกิจ แผนงาน โครงการตAางๆ ขององค�กรในการก�าวสูAวิสัยทัศน�ที่กําหนด 

- Products/Services การออกแบบ/พัฒนาและสAงเสริมผลผลิตและบริการไมAสอดคล�องกับทิศทางของพันธกิจและ
วิสัยทัศน� ผลผลิต/บริการมีความซับซ�อนหรือมีข�อบกพรAอง หรือไมAอาจวัดผลความสําเร็จที่ชัดเจนเปTนรูปธรรม ทําให�
ผู�รับบริการไมAพึงพอใจ 

- Legal/Regulatory เกิดจากการกํากับดูแลและกฎระเบียบที่องค�กรเผชิญอยูA หากองค�กรวางแผนการปฏิบัติงาน
ตAางๆ ไมAสอดคล�องกับข�อกําหนดของทางการหรือหนAวยงานที่กํากับดูแล ความเสี่ยงจากการตีความข�อกฎหมาย 
และมี/ไมAมีกฎหมายที่เอื้ออํานวยตAอการดําเนินงานขององค�กร 

- Communication การเข�าใจไมAตรงกันในการสื่อข�อความทําให�ตีความผิดพลาด การสื่อสารที่ไมAทั่วถึงทุกกลุAมงานที่
เกี่ยวข�อง การขาดการประสานงาน/รAวมมือที่ดีระหวAางกลุAมงาน ข�อมูลที่เผยแพรAภายนอกองค�กรไมAถูกต�อง ไมA
สอดคล�องกัน กAอให�เกิดความไมAนAาเชื่อถือ โดยเฉพาะกรณีที่มีการนําข�อมูลไปใช�อ�างอิง 

- Inadequate System & Control การขาดมาตรฐาน/คูAมือ/รายละเอียดในการปฏิบัติงาน การขาดระบบการ
ตรวจสอบ/การควบคุม/การรักษาความปลอดภัยที่ดีหรือมีแตAไมAเพียงพอ 
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  2.3 Technology Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการใช�เทคโนโลยี ได�แกA 
- Security การขาดระบบรักษาความปลอดภัยของข�อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร� ตลอดจนการสํารองข�อมูล หรือมีแตA

ด�อยประสิทธิภาพ การขาดมาตรฐานการควบคุมและตรวจสอบระบบอยAางสม่ําเสมอ การขาดแผนสํารองฉุกเฉิน 
- System Error/Failure ความผิดพลาด/ความสูญเสียของระบบ เนื่องจากอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ ป|ญหาด�านเทคนิค 

กระแสไฟฟrาขัดข�อง ระบบสูญเสียความสามารถบางสAวน/ทั้งหมด จากการทําลายของไวรัสคอมพิวเตอร� 
- Programming Error ความผิดพลาด/ไมAสมบูรณ�ของโปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่ใช� 
- Telecommunication Error การขัดข�องของระบบการสื่อสาร เชAน Computer Network โทรศัพท� โทรสาร 
- Information ข�อมูลสําหรับการปฏิบัติงานมีไมAเพียงพอ ไมAสมบูรณ� ไมAถูกต�อง ระบบข�อมูลไมAถูกต�อง ทําให�ไมA

สามารถนําข�อมูลไปใช�งานได� การมีหลายระบบที่แสดงข�อมูลในลักษณะเดียวกัน แตAแสดงข�อมูลไมAสอดคล�อง/ไมA
ตรงกัน 

2.4 External Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ�ภายนอก ได�แกA 
- ความไมAแนAนอนของนโยบายของรัฐและหนAวยงานที่เกี่ยวข�อง การสูญเสียที่เกิดกับทรัพย�สินหรือรายได�อัน

เนื่องมาจากอุบัติภัยตAางๆ ที่ไมAคาดคิด เชAน ไฟไหม� น้ําทAวม แผAนดินไหว ความเสียหายจากการที่คูAค�าหรือคูAสัญญา
ขององค�กรไมAสามารถปฏิบัติตามข�อตกลงหรือปฏิบัติตามสัญญาที่ให�ไว�กับองค�กรได� หรือใช�องค�กรเปTนเครื่องมือใน
การกระทําผิดกฎหมาย การขาดแผนรองรับเหตุการณ�ฉุกเฉินตAางๆ  
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3. ดCานการเงิน  
(Financial Risk: F) 

ความ เสี่ ย ง ที่ เ กิดจากการบริหาร
งบประมาณที่ไมAมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ทําให�ไมAสามารถดําเนินงานได�อยAาง
ตAอเนื่องหรือสําเร็จลุลAวงได� 

3.1 Budgeting Risk – ความเสี่ยงจากความไมAเพียงพอของเงินงบประมาณ 
3.2 Credit Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คูAสัญญาไมAสามารถทําตามข�อตกลงที่ได�ทําไว�กับองค�กร เนื่องจากขาด

ความสามารถทางด�านการเงิน 
3.3 Liquidity Risk – ความเสี่ยงที่เปTนผลมาจากการที่องค�กรไมAสามารถเปลี่ยนสินทรัพย�เปTนเงินสดได�ในราคาที่เหมาะสม

ตามเวลาที่ต�องการ อาจเนื่องจากมีตลาดรองรับสินทรัพย�นั้นไมAเพียงพอ หรือตลาดกําลังถูกแทรกแซงจากป|จจัยอื่น 
รวมถึงการที่องค�กรขาดความสามารถชั่วคราวในการจัดหาเงินทุนมาชําระให�แกAคูAสัญญาในวันครบกําหนด 

3.4 Market Risk – ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคAาหลัดทรัพย�หรือพันธะสัญญาที่องค�กรทําไว� สAงผลให�ทรัพย�สิน 
หนี้สิน หรือสัญญา มีมูลคAาสุทธิลดลง หรือสAงผลกระทบตAอการลงทุนขององค�กร ซึ่งป|จจัยที่สAงผลกระทบตAอความเสี่ยง
ดังกลAาวนี้ ประกอบด�วย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตAางประเทศ 
ความผันผวนของราคาหลักทรัพย� ความผันผวนของอันดับความนAาเชื่อถือของผู�ออกหลักทรัพย� อันสAงผลกระทบตAอ
ราคาหลักทรัพย�ที่ลงทุน 

4. ดCานกฎระเบียบต)างๆ 
(Compliance Risk: C) 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมAปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือการดําเนินงานไมA
สอดคล�องกับกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ข�อบังคับที่เ กี่ยวข�อง อาจเ กิดจาก
ความไมAชัดเจน ความไมAทันสมัย หรือ
ความไมAครอบคลุมของกฎหมาย 
ระเบียบ ข�อบังคับตAางๆ 

4.1 Legal/Regulatory – ความเสี่ยงที่เกิดจากการกํากับดูแลและกฎระเบียบที่องค�กรเผชิญอยูA หากองค�กรวางแผนการ
ปฏิบัติงานตAางๆ ไมAสอดคล�องกับข�อกําหนดของทางการหรือหนAวยงานที่กํากับดูแล ความเสี่ยงจากการตีความข�อกฎหมาย 
และมี/ไมAมีกฎหมายที่เอื้ออํานวยตAอการดําเนินงานขององค�กร 
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ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยง   

จากภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของ อย. สามารถประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ป งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ได�ดังนี้ 

ด�านความครบถ�วนขององค�ประกอบหลักของการบริหารความเสี่ยง 
1. การกําหนดโครงสร�างการบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน โดยอยู-ในรูปของคณะกรรมการระบบ

คุณภาพและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อย. ในการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุกหน-วยงาน ให�เป3นไปตาม
หลักเกณฑ5กระทรวงการคลังว-าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ5ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน-วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ และรายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในต-อผู�บริหาร 

2. กระบวนการในการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค5 การกําหนดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงแนวทาง/วิธีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให�บรรลุเป@าหมายการดําเนินงานของ อย. มีความชัดเจน ซ่ึงระบุ
อยู-ใน คู-มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสเอกสาร 
P-FDA-T-10 

3. ทุกหน-วยงานได�วิเคราะห5ความเสี่ยงในกิจกรรมท่ีหน-วยงานรับผิดชอบ โดยวิเคราะห5ความเสี่ยง
ตามหลักการของ COSO และเป3นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ISO 31000, Risk Management-
Guidelines ตลอดจนระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

4. มีการสื่อสารการบริหารความเสี่ยง โดยการจัดประชุม การแจ�งเวียนบันทึก และการนําลงเว็บไซต5 
อย-างไรก็ตาม ยังไม-เพียงพอท่ีจะผลักดันให�เกิดการรับรู�และเข�าใจการบริหารความเสี่ยงได�ท่ัวท้ังองค5กร 

5. มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยงประจําป เสนอผู�บริหาร โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือเป3นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในป งบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

 
ด�านประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง 

1. การบริหารความเสี่ยงในป  2562 มีหลักเกณฑ5การกําหนดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ท่ีชัดเจน ครอบคลุมทุกกิจกรรมสําคัญในองค5กร 

2. คู-มือข้ันตอนการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได�ให�คําจํากัดความของ              
การบริหารความเสี่ยง กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค5ของการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความชัดเจน กําหนดหลักเกณฑ5
การประเมินความเสี่ยงท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จัดประเภทของความเสี่ยงตามเกณฑ5ท้ัง 4 ด�าน คือ         
ด�านกลยุทธ5 ด�านการดําเนินงาน ด�านการเงิน และด�านกฎระเบียบต-างๆ รวมท้ังกําหนดเกณฑ5การประเมินโอกาส
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และผลกระทบของความเสี่ยง และการกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได�ไว�อย-างชัดเจน เพ่ือเป3นกรอบในการ
วิเคราะห5และประเมินความเสี่ยงของ อย. 

3. ทุกหน-วยงานได�มีการวิเคราะห5ความเสี่ยง ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง กําหนดแนวทาง
การตอบสนองความเสี่ยง รวมท้ังกําหนดกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

4. หน-วยงานท่ีรับผิดชอบได�ดําเนินการตามกิจกรรมท่ีระบุในแผนบริหารความเสี่ยงแล�วโดยส-วนใหญ- 
สําหรับบางกิจกรรมท่ีอยู-ระหว-างดําเนินการ ได�มีการเตรียมการหรือมีแผนการดําเนินงานในป งบประมาณ 2563 
โดยในบางกิจกรรมหน-วยงานได�พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการให�มีความเหมาะสมมากข้ึน 

ด�านประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
1. จากการพิจารณาผลการบริหารความเสี่ยงด�วยวิธีประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีลดลง

อยู-ในระดับท่ียอมรับได� ภายหลังจากการจัดการความเสี่ยงตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงท่ีกําหนด พบว-า 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) และสูงมาก (Extreme Risk) สามารถลดลงอยู-ในระดับท่ียอมรับได� จํานวน 25 เรื่อง 
จากความเสี่ยงท้ังหมด 44 เรื่อง คิดเป3นร�อยละ 56.82 ซ่ึงต�องนําไปทบทวนเพ่ือวิเคราะห5และประเมินความ
เสี่ยงใหม-ในป ต-อไป 

2. ความเสี่ยงคงเหลือจากการจัดการความเสี่ยง ซ่ึงยังคงอยู-ในระดับท่ียอมรับไม-ได� มีจํานวน 19 เรื่อง 
คิดเป3นร�อยละ 43.18 ของจํานวนความเสี่ยงท้ังหมด ต�องนําไปหาวิธีการจัดการเพ่ิมเติมในป ต-อไป นอกเหนือจากท่ี
เคยดําเนินการมาแล�ว เพ่ือจัดการความเสี่ยงให�ลดลงมาอยู-ในระดับท่ียอมรับได� 

จากระดับความเสี่ยงท่ีลดลง แสดงให�เห็นว-าผลการบริหารความเสี่ยงโดยดําเนินการตามกิจกรรม  
การจัดการความเสี่ยงท่ีกําหนด ทําให�ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีอาจส-งผลกระทบต-อเป@าหมายของ
กิจกรรมต-างๆ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลดลงอยู-ในระดับท่ียอมรับได�โดยส-วนใหญ- และสอดคล�องกับ
ผลการดําเนินงานของกิจกรรมต-างๆ ท่ีมีการบริหารความเสี่ยงดังกล-าว 

ป!ญหาและอุปสรรค 
จากการบริหารความเสี่ยงของ อย. ในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปปoญหาและอุปสรรคท่ีพบ

จากการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. เจ�าหน�าท่ีผู�ทําการวิเคราะห5และประเมินความเสี่ยงมักประเมินว-ากิจกรรมท่ีตนรับผิดชอบไม-มี

ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงน�อย ซ่ึงถ�าหากความเสี่ยงท่ีมีต-อกิจกรรมนั้นไม-ได�ถูกระบุไว�แต-เกิดผลกระทบข้ึนมา 
อาจส-งผลต-อการดําเนินงานในภารกิจนั้นๆ และส-งผลต-อการดําเนินงานในภาพรวมของ อย. ได� 

2. การสร�างความรู�ความเข�าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงยังไม-แพร-หลาย ถึงแม�ในการดําเนินการ 
บริหารความเสี่ยงในป  2562  จะมีการแต-งต้ังคณะทํางานจากทุกหน-วยงานเพ่ือดําเนินการด�านบริหารความเสี่ยง
แล�วก็ตาม ดังนั้น จึงต�องเพ่ิมเติมแนวทาง/ช-องทางในการสื่อสารและเผยแพร-การบริหารความเสี่ยงให�มากข้ึน 

3. การเปลี่ยนแปลงโครงการยุทธศาสตร5ระหว-างป งบประมาณ ทําให�มีผลต-อการวิเคราะห5และ
ประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของ อย. 
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ข�อเสนอแนะ 
เพ่ือให�เกิดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค5กรอย-างเป3นระบบและต-อเนื่อง ตลอดจนสามารถบริหาร

จัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต อย. จึงต�องทบทวนการบริหารความเสี่ยงในป ท่ีผ-านมา เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองค5กร โดยมี
ข�อเสนอแนะในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. ต�องนําความเสี่ยงท่ียังไม-สามารถบริหารจัดการให�อยู-ในระดับท่ียอมรับได�หรือกิจกรรมจัดการ
ความเสี่ยงท่ียังไม-สามารถดําเนินการได� มาบริหารจัดการต-อในป  2562 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรม
จัดการความเสี่ยงให�มีความคุ�มค-ากับงบประมาณท่ีใช� มีความเหมาะสม และมีความเป3นไปได�ในทางปฏิบัติมากข้ึน 

2. ควรพิจารณากําหนดแนวทาง/วิธีการและช-องทางการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงให�มากข้ึน เพ่ือให�
ฝrายบริหารและฝrายปฏิบัติการเข�าใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง อีกท้ังผู�ปฏิบัติงานได�รับทราบ
ข้ันตอนและกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือให�มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง
อย-างเป3นระบบและต-อเนื่อง 

3. ผลักดันให�มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช� เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การบริหารความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน 
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ผู�เขียน/เรียบเรียง/รูปเล%ม 
นายเจษฎาพร  โชติรัตน�  หัวหน�ากลุ%มติดตามและประเมินผล 
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