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คำนำ 
  
 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เปนหนวยงานในกำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
จัดตั้งข้ึนโดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีวัตถุประสงคเพ่ือ ซ้ือ ขายยาเสพติด
ใหโทษ ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุออกฤทธิ์ 
ตอจิตและประสาทสำหรับเพ่ือใชในทางการแพทยและวิทยาศาสตรภายในราชอาณาจักร  

 ดวยภารกิจเก่ียวกับการจัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรม สำหรับการบริโภคในประเทศท่ีมีความสำคัญและมีผลกระทบอยางสูงตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ซ่ึงมีความเสี่ยงสูงในการดำเนินงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด จึงเห็นความสำคัญของการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือให
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของกลุมเงินทุนฯ เปนไปตามนโยบายท่ี อย. กำหนด รวมถึงเพ่ือใหสอดคลอง
กับกรอบหลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปของกรมบัญชีกลาง และมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 กลุมเงินทุนฯ มีการปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงใหสอดรับกับแนวปฏิบัติสากล 

โดยไดปรับปรุงคูมือบริหารความเสี่ยงมาอยางตอเนื่อง เพ่ือการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร 
รวมถึงการเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 ท้ังนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ เปนกลไกในการสรางความรูและแนว
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยสามารถนำไปปฏิบัติและประยุกตใชงานได จริง เพ่ือใหทุกหนวยงาน
สามารถวางกรอบนโยบายการดำเนินการดานบริหารความเสี่ยง และพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
ไดอยางยั่งยืนใหบังเกิดผลสำเร็จ ถือเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานตามภารกิจปกติจนเกิดเปนคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร ตอไป 

 

 

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด 
ธันวาคม 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 
 กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดมีการจัดวางระบบการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ใหสอดคลองตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองคกร (COSO-ERM) และระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานและ

ระเบียบหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ไดพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่องท้ังกระบวนการทำงาน แนวทางปฏิบัติและเครื่องมือบริหารความเสี่ยง เพ่ือมุงใหการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำ และมีความเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพขององคกร
ท้ังระบบ โดยใหทุกฝายรวมกันประเมินและวิเคราะหประเด็นความเสี่ยง โอกาสท่ีเกิดและระดับผลกระทบท่ีมีตอ
องคกร รวมถึงกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอการดำเนินงานของกลุมเงินทุนฯ โดยระบุ
ปจจัยความเสี่ยง การประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ดังกลาว รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพในการควบคุมและปองกันความเสี่ยงของหนวยงาน
ตางๆ อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยไดวิเคราะหและทบทวนความเสี่ยงจากโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร 10 โครงการ คูมือข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (SOP) 52 กระบวนงาน และภารกิจงาน 9 รายการ ซ่ึงผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร รวม
ท้ังสิ้น 224 เรื่อง ดังนี้ 

  

 
หนวยงาน 

ขอบเขตการวิเคราะห ระดับความเส่ียงท่ีพบ (เรื่อง) 

โครงการ (SOP) ภารกิจ
งาน 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ 

1. ฝายจัดซื้อ - 2 - 1 2 1 5 

2. ฝายขาย 1 1 - - 2 - 8 

3. ฝายการเงินและบัญชี - 8 - 1 1 4 16 

4. ฝายงบประมาณ  - 5  -  -  - 1 5 

5. ฝายบริหารท่ัวไป 2 18 3 1  - 14 84 

6. ฝายกฎหมาย - 3 2 - 2 5 8 

7. ฝายนโยบายและแผนงาน 7 14 2  1 11 49 

8. กลุมเงินทุนฯ   2 2 - - - 

รวมท้ังสิ้น 10 51 9 5 8 36 175 

 พบวามีความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได จำนวนท้ังสิ้น 13 เรื่อง แบงเปน 
ระดับสูง 8 เรื่อง และ ระดับสูงมาก 5 เรื่อง ซ่ึงเปนไปตามหลักเกณฑของ COSO และระบบบริหารงานคุณภาพ 
ISO 9001:2015 ประกอบดวย (รายละเอียดตามตามรางดานลางท่ีปรากฏ) 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ             มีความเสี่ยงระดับสูง  3 เรื่อง 
2) ความเสี่ยงดานปฏิบัติงาน       มีความเสี่ยงระดับสูง  2 เรื่อง  และสูงมาก 3 เรื่อง 
3) ความเสี่ยงดานการเงิน             มีความเสี่ยงระดับสูง  1 เรื่อง  และระดับสูงมาก 2  เรื่อง 
4) ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตางๆ    มีความเสี่ยงระดับสูง  2 เรื่อง 

     2 



คูมือบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

 

สาเหตุของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
 / คาดวานาจะเกิด 

ระดับ มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ผูรับผิดชอบ 

ดานกลยุทธ Strategic Risk : S  มี 3 เร่ือง  (ระดับสูง 3 เร่ือง) 

(P-NF1-5) การจัดซื้อวัตถุเสพติด   

S1. ยาบางชนิดมีสถานะขาดคราว 
และมีสถานะลน Stock เปนผลให
อัตราหมุนเวียนของสินคาคงคลังไม
เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด (S)  

10 
สูง 

 

1. ทำแผนจัดซื้อยารายตัว
ลวงหนา 

2. ตรวจนับสินคาคงคลัง 
เพ่ือดูปริมาณคงคลัง 
อยางสม่ำเสมอ 

ปรับแผนระยะการสงมอบ
ใหสอดคลองกับอัตราการใช
ในสถานการณท่ีเปน
ปจจุบัน 

ฝ.จัดซื้อฯ 

(P-NF1-1) การจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย  

S2. คุณภาพสินคาอยูในสภาพ 

ไมสมบูรณเสียหาย (S) 

12 
สูง 

 

1. ดำเนินการแกไขระบบ
ขนสง และแจงผูรับจาง
เพ่ือชำระคาเสียหาย  

2. มีวัสดุกันกระแทก 
3. แจงผูผลิตใหปรับปรุง

บรรจุภัณฑ 

เจาหนาท่ีคลังสินคาผูจัดสง
ตรวจสอบสินคากอนจัดสง
ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ 
ไมพบรองรอยของความ
เสียหาย 

ฝ.ขายฯ 

S3. สถานพยาบาลรับยาไมครบตาม
ใบแจงหนี้ หรือใบเสร็จโดยยาท่ีหายไป 
เปนยาในกลองบรรจุเต็มจากบริษัท 
(S) 

12 
สูง 

 

สำหรับการมารับยาเอง 

1. ขอความรวมมือสถาน 
พยาบาลเปดกลองบรรจุ 
และตรวจสอบยาภายใน
กลองกอนนำกลับ  

2. ปรับกลองวงจรปดในมุม
การจัดเตรียมยาใหชัดเจน 

3. ใหมีการเซ็นรับรองเมื่อ 
ไดยาครบเมื่อรับยา  

สำหรับการรับยา ปณ.จน 

จะเปดลัง และนับยาลงใน
กลองยาสำหรับสง ปณ.ทุกครั้ง 

แจงฝายท่ีเก่ียวของทราบ
ปญหาท่ีเกิดขึ้นเพ่ือดำเนิน 
การแกไขและปองกันมิให
เกิดขึ้นอีก 

ฝ.ขายฯ 

ดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)  มี 5 เร่ือง  (ระดับสูง 2 เร่ือง)  /  (ระดับสูงมาก 3 เร่ือง) 

(P-NF1-55) การบันทึกบัญชี  

O1. การบันทึกขอมูลและการนำสง
รายงานกลุมเงินทุนฯ ผานระบบ 
NBMS ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ี
กำหนด (O) 

25 

สูงมาก 

1. กำชับใหผูท่ีรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามท่ีกำหนด 

2. ผูบังคับบัญชาเรงรัด
ติดตาม ควบคุม กำกับให
รับผิดชอบปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

1. ปรับแกระบบท่ีมีอยูใหมี
การทำงานท่ีเร็วขึ้น 

2. มอบหมายเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบเปนการ
เฉพาะ 

ฝ.การเงิน
และบัญชี 

(P-NF1-15) การบริหารสัญญา-เบิกจายวัตถุเสพติด 

O2. การคืนหลักประกันสัญญา
ซ้ำซอน 

12 

สูง 

 

1. รับเรื่องจากฝายจัดซื้อฯ 
แลวดำเนินการจัดทำคืน
หลักประกันสัญญา 

2. ตรวจสอบขอมูลกับ
แฟมขอมูลของ
ผูรับผิดชอบ 

1. จัดทำทะเบียนคุมการรับ
หลักประกันสัญญา 

2. ประชุมรวม 3 ฝาย เพ่ือ
กำหนดมาตรการใหถูกตอง 

3. สอบทานขอมูลกับฝาย
การเงินและบัญชี 

ฝ.กฎหมาย 

   3 
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สาเหตุของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
 / คาดวานาจะเกิด 

ระดับ มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ผูรับผิดชอบ 

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิตอล (ระบบสารสนเทศเงินทุนฯ) 

O3. ระบบงานหลัก ยังพบ
ขอผิดพลาด การเรียงลำดับขอมูล 
ประมวลผลขอมูล และระบบการ
รายงานผลไมเปนไปตามท่ีกำหนด (O) 
(1) ระบบงานจัดซื้อจัดจาง 
(2) ระบบงานคลัง 
(3) ระบบงานขาย 
(4) ระบบงานการเงินและบัญชี 

25 

สูงมาก 

1. แจงแกไขปญหา และ
ทดสอบการใชงาน 

2. ใหทดสอบระบบโดย
ผูใชงาน 

3. ดำเนินงานตามสัญญา 

 

1. ฝายกฎหมายดำเนิน 
การทำขอตกลงรวม
กำหนดระยะเวลา 
แลวเสร็จ กับ บริษัท
คูสัญญา 

2. ใหศูนยขอมูลสารสนเทศ 
อย. มาชวย 

ภาพรวม 

O4. ระบบงานสนับสนุนยังพบ
ขอผิดพลาด วิเคราะห ประมวลผล 
การรายงานผลไมถูกตอง (O) 
(1) ระบบงานงบประมาณ 
(2) ระบบพัสดุ 
(3) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4) ระบบแผนงานและติดตาม    
     ประเมินผล 
(5) ระบบสารสนเทศ 

25 

สูงมาก 

1. แจงแกไขปญหา และ
ทดสอบการใชงาน 

2. ใหทดสอบระบบโดย
ผูใชงาน 

3. ดำเนินงานตามสัญญา 

 

1. ฝายกฎหมายดำเนิน 
การทำขอตกลงรวม
กำหนดระยะเวลา 
แลวเสร็จ กับ บริษัท
คูสัญญา 

2. ใหศูนยขอมูลสารสนเทศ 
อย. มาชวย 

ภาพรวม 

O5. การเชื่อมโยงขอมูลของระบบ
เงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติด กับ Smart Inventory 
และ Smart Tracking ยังไมสามารถ
คาดการณวาจะเชื่อมตอขอมูลและใช
งานจริงได (O) 

15 

สูง 

1. ประสานบริษัทคูสัญญา 
ของแตละระบบ  
เพ่ือหารือดานเทคนิค 

2. กำหนด TOR ใหบริษัท
คูสัญญาของแตละระบบ 
มีการเชื่อมโยงขอมูล 

1. มีการติดตามเปนราย
ไตรมาส 

2. มีการทดสอบระบบ 
เพ่ือแสดงใหเห็นวา 
มีการเชื่อมโยงไดถูกตอง 
และใชงานไดจริง 

ฝ.นโยบายฯ 

ดานการเงิน Financial Risk : F  มี 3 เร่ือง  (ระดับสูง 1 เร่ือง)  /  (ระดับสูงมาก 2 เร่ือง) 

(P-NF1-21) การทวงหนี้, การสงใบเสร็จรับเงิน และการสงเช็คคืน/ตั๋วแลกเงินธนาคาร  

1. การเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้คาง
ชำระ 6 เดือนขึ้นไปไมได (F)   

• ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ดิจิตอล (ระบบใหม) ไมสามารถ 
block ลูกหนี้คางชำระเกิน  
6 เดือนได 

• ไมสามารถตรวจสอบการชำระ
หนี้จากสถานพยาบาลท่ีจายผาน
ระบบ GFMIS ไดถาไมไดรับ
เอกสารยืนยันจากสถานพยาบาล 

16 

สูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ทำหนังสือแจงชำระหนี้ถึง
ผอ. รพ.หลังจำหนายยา
แลว 3 เดือนตอเนื่อง 

2. ประสานตนสังกัดสถาน 
พยาบาลเพ่ือขอขอมูลการ
ชำระผานระบบ GFMIS    

3. งดจำหนายวัตถุเสพติดเมื่อ
คางชำระเกิน 6 เดือน  

4. ทำหนังสือแจงปญหา
ตรวจสอบการชำระหนี้
ผานระบบ GFMIS ไป
กรมบัญชีกลาง และขอ
รายงานสำหรับการตรวจ 
สอบรายงานรับชำระหนี้ 

5. จับคูจากหลักฐานท่ีไดรับ
จากเงินรับรอตรวจสอบ
ทุกวัน 

1. ประสานโดยตรงไปยัง
ลูกหนี้เพ่ือใหรับทราบ
และชำระหนี ้

2. จัดทำหนังสือถึง 
ตนสังกัดของ
สถานพยาบาลนั้นๆ 
เพ่ือใหมีการชำระหนี ้               

ฝ.การเงิน
และบัญช ี

   4 
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สาเหตุของความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้น 
 / คาดวานาจะเกิด 

ระดับ มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ผูรับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามตัวชี้วัด เรื่อง การเบิกจายภาพรวมเปนไปตามแผนการเบิกจายภาพรวมท่ีไดรับอนุมัต ิ

F2. การสงเบิก - จาย ลาชา 
(คายา-โครงการขามป ) (F) 

20 

สูงมาก 

กำหนดระยะเวลาของการสง
เบิกหลังคณะกรรมการตรวจ
รับแลวเสร็จ 

1. จัดทำ Action Plan 
ควบคุมการเบิกจายยา 
เปนราย Item 

2. พิจารณาปรับปรุงและ
ลดขั้นตอน  
(Lean Process) 

ฝ.จัดซื้อฯ 

F3. การจัดซื้อจัดจางงบลงทุนไม
เปนไปตามแผนเบิกจายงบลงทุน (F) 
ลาชา 
 - ครุภัณฑสำนักงาน 
 - ครุภัณฑคอมพิวเตอร   
  - รถยก 
 - งานปรับปรุงชองเก็บเอกสาร 
 - งานติดตั้งราวเหล็กอาคารจอดรถ 
 - งานปรับปรุงคลังยาชั้น 1 

20 

สูงมาก 

1. จัดทำแผนการใชจาย 
งบลงทุน 

2. กำกับ ติดตามให
ดำเนินการตามแผน 
ท่ีกำหนด 

1. จัดทำ Action Plan 
ควบคุมการเบิกจายยา
เปนราย Item 

2. พิจารณาปรับปรุงและ
ลดขั้นตอน  
(Lean Process) 
  

ฝ.บริหาร
ท่ัวไป 

ดานการกฎระเบียบตางๆ Compliance Risk : C  มี 2 เร่ือง  (ระดับสูง 2 เร่ือง)  

(P-NF1-15) การบริหารสัญญา-เบิกจายวัตถุเสพติด 

C1. การคืนหลักประกันสัญญาเกิน
ระยะเวลาท่ีกำหนด (C) 

12 
สูง 
 

1. จัดทำ Checklist และ
จัดทำบันทึกกำหนดการ
คืนหลักประกันสัญญาเมื่อ
ส้ินสุดเง่ือนไขในสัญญา 

2. ไดมีการประสานกับ
เจาหนาท่ีพัสดุฝายจัดซื้อ
เพ่ือความถูกตองครบถวน 

1. ประชุมรวมกัน 3 ฝาย
เพ่ือกำหนดมาตรการ
การดำเนินงานใหถูกตอง 

2. จัดทำทะเบียนคุมการรับ
หลักประกันสัญญา 

3. สอบทานขอมูลกับฝาย
การเงินและบัญชี 

ฝ.กฎหมาย 

(P-NF1-5) การจัดซื้อวัตถุเสพติด   

C2. บริษัทคูสัญญามีการสงมอบวัตถุ
เสพติดทางการแพทยไมเปนตาม 
ขอกำหนดในสัญญา (C) 

12 
สูง 
 

กรณียาสำเร็จรูป 
1. เนนและกำชับ 

บริษัทฯ คูสัญญาใหสง
มอบวัตถุเสพติด 
ใหตรงตามเวลาท่ีกำหนด 

2. ทำหนังสือแจงเตือน  
บริษัทคูสัญญาหากสง
มอบเกินเวลามีผลทำให
วัตถุเสพติดขาดคราว 

กรณีวัตถุดิบ 
1. ประชุม คกก. เพ่ือหา

ขอสรุปแกไขปญหา 
2. ลดจำนวนการผลิตให

สอดคลองกับวัตถุดิบท่ีมีอยู 
3. ขอขยายระยะเวลากับผู

รับจางการผลิตออกไป 

1. แจงเตือนบริษัทคูสัญญา
รับทราบลวงหนากอน
การสงมอบ 1 เดือน 
ผานชองทาง E-mail 

2. กรณีวัตถุดิบ  
หาแนวทางใหผูผลิต 
ในประเทศจัดหาวัตถุดิบ
เอง 

ฝ.จัดซื้อ 
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บทที่ 1 บทนำ 
หลักการและเหตุผล  

  
 สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความสำคัญในการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิด
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการ
ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน การบริหารราชการและการ
ปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการนี้ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจำเปนและประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ำเสมอ โดยใหสวนราชการปฏิบัติหนาท่ีตามพันธ
กิจใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุงเนนผลการปฏิบัติงานเปนเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 การบริหารจัดการความเสี่ยง เปนกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีการวางแผนปองกันและรองรับ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีหนาท่ีกำกับติดตามและใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินงาน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ โดยไดเล็งเห็น
ความสำคัญของการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ เพ่ือใหกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาสเพติด สามารถดำเนินงานไดตามวัตถุประสงคและมีความพรอมรับตอสภาพแวดลอมท้ังภายใน 
และภายนอกท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  

 กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมาอยาง
ตอเนื่อง คูมือแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 ฉบับนี้ เปนการดำเนินงานอยางตอเนื่องและปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน 
ภายใตแนวความคิด การบริหารความเสี่ยงท่ีดี คือการท่ีทุกคนในองคกรท่ีเก่ียวของทุกฝายไดมีสวนรวมในการ
วิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกรอยูเสมอ รวมถึงมีการรวมกัน
วางแผน ปองกันและควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ ท่ีอาจสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายท้ังท่ีเปนตัวเงิน
และไมเปนตัวเงิน เพ่ือสามารถปองกันความเสี่ยงหรือลดระดับความเสี่ยงใหอยูในสภาวะท่ีควบคุมไดหรือหมดไป 
ลดผลกระทบตอความสำเร็จของการดำเนินงานและทำใหภารกิจของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดสามารถบรรลุ
เปาหมายตามท่ีกำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การกำหนดวัตถุประสงค 

 การกำหนดวัตถุประสงคท่ีชัดเจนจะชวยใหการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนสามารถ
ดำเนินการไดอยางครบถวนในทุกระดับกิจกรรม โดยควรจัดทำใหมีความสอดคลองกับเปาหมายของโครงการ /
กระบวนการ /งานหลักของหนวยงาน ซ่ึงการกำหนดวัตถุประสงคท่ีดีควรเปนไปตามหลักการท่ีเรียกวา “SMART” 
นั่นคือ 

• ควรมีความชัดเจน (Specific)  

• สามารถวัดผลได   (Measurable)  

• สามารถบรรลุได   (Achievable) 

• มีความเปนไปได   (Realistic)  

• มีการกำหนดระยะเวลา (Time bound) 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดกำหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากเปาหมายของแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำป ซ่ึงสอดคลอง
กับวิสัยทัศน พันธกิจและทิศทางการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตลอดจนมีความสอดคลอง
กันตั้งแตระดับองคกรหนวยงานกิจกรรมจนถึงระดับบุคคลเพ่ือใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคในระดับภาพรวม 
ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแตละระดับและสามารถวิเคราะหความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนไดครบถวน ดังนี้ 

วัตถุประสงค :- 

1) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกำหนดไวในแผนปฏิบัติการและกลยุทธขององคกร 

2) เพ่ือเปนเครื่องมือในการสื่อสารและสรางความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับเก่ียวกับ
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในขององคกร 

3) เพ่ือใหบุคลากรตระหนักวาคานิยมและวัฒนธรรมองคกรเปนองคประกอบสำคัญ
ตอความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง นอกเหนือจากการมีเครื่องมือและ
มาตรฐานในการบริหารงานท่ีดี 

ท้ังนี้ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดจะสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกำหนดไวได ตองมีการดำเนินงาน
ภายใตระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance) เพ่ือทำใหเกิดความม่ันใจไดวาการบริหารจัดการในการ
ดำเนินงานขององคกรอยูภายในเกณฑหรือประเภทของความเสี่ยงท่ียอมรับได 

ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง  

1) สามารถปรับเปลี่ยนการดำเนินงานขององคกรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมไดอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ  

2) ทำใหกระบวนการทำงานท่ีสำคัญ หรือโครงการท่ีสำคัญสามารถเชื่อมโยงกับกลยุทธ  
และเปาประสงคหลักขององคกร  

3) สามารถติดตามสถานะของการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังมีแนวทางพรอมรับกับเหตุการณ 
ท่ีเหนือความคาดหมายไดอยางทันทวงที  

4) ชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและสรางความยั่งยืนใหแกองคกร 
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ความหมายและคำจำกดัความ 

 1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณท่ีมีความไมแนนอนซ่ึงมีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคต
และมีผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ หากเปนทางลบจะกอใหเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย ความสูญเปลา
หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคทำใหการดำเนินงานขององคกรไมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 
จึงจำเปนตองพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณและผลกระทบ (Impact) ท่ีจะไดรับ 

 2. ปจจัยเส่ียง (Risk Factor) หมายถึง ตนเหตุหรือสาเหตุท่ีมาของความเสี่ยงท่ีจะทำให     
ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว ซ่ึงควรระบุสาเหตุท่ีแทจริง เพ่ือจะไดวิเคราะหและกำหนดมาตรการแนวทาง 
วิธีการ ในการลดความเสี่ยงไดอยางถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ โดยปจจัยหรือสาเหตุของความเสี่ยง แบง
ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

• ปจจัยภายในองคกร คือ ปัจจัยท่ีสามารถควบคุมได เชน นโยบาย กลยุทธ 
รูปแบบการบริหารจัดการ ระบบการทำงาน ความสามารถของบ ุคลากร       
ขนาดโครงสรางองคกร การบริหารดานงบประมาณและการเงิน 

• ปัจจัยภายนอกองคกร คือ ปัจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได เชน การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี กฎหมาย การแขงขัน ผูรับบริการ ผูสงมอบ
จากภายนอก เปนตน 

 3. การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยงและ
วิเคราะห ความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงท่ีจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยการ
ประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

• โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ี หรือจำนวนครั้ง หรือความนาจะ
เปนท่ีจะเกิดเหตุการณความเสี่ยง 

• ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน
หากเกิด เหตุการณความเสี่ยง โดยอาจสงผลมากกวาหนึ่งดานได ซ่ึงตอง
พิจารณาดานท่ีมีผลกระทบสูงสุด 

• ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเส่ียงท่ีไดจาก 
การประเมินโอกาส และผลกระทบของแตละปจจัย ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจเลือก 
จัดการกับความเสี่ยงท่ีมีระดับความสำคัญ แบงออกเปน 4 ระดับ คือ สูงมาก สูง 
ปานกลาง และ ต่ำ 

 4. การตอบสนองความเส่ียง (Risk Response) หมายถึง การนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพื่อ
ลดโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดดวย
วิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสุดและคุมคากับการลงทุน 

 5. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) หมายถึง การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติตางๆ 
เพื่อชวยลดหรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสรางความม่ันใจวาจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นไดอยางถูกตอง 
ทำใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ปองกันและลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ท่ีองคกรยอมรับ 
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บทที่ 2 ขอมูลพื้นฐานและยุทธศาสตร 
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด พ.ศ. 2517 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม กำหนดวัตถุประสงคของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไวดังนี้ “เพ่ือซ้ือ ขาย และผลิตยาเสพติดใหโทษ
ตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ และวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุท่ีออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาท อะซิติคแอนดไฮไดค และอะซิติคคลอไรด เพ่ือสำหรับใชในทางการแพทยและ
วิทยาศาสตรท่ัวไป” จากวัตถุประสงคขางตน จึงกำหนดพันธกิจหลัก 2 ประการคือ 

1) จัดหาวัต ถุ เสพติด ท่ี ใช ในทางการแพทย  วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ให กับ
สถานพยาบาลหรือผูไดรับอนุญาตท่ัวประเทศ 

2) จำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม ให กับ
สถานพยาบาลหรือผูไดรับอนุญาตท่ัวประเทศ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีคำสั่งใหกลุมเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติดเปนหนวยงานในสังกัดกองควบคุมวัตถุเสพติด และกำหนดโครงสรางการบริหารงานเปนตนไป 
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 470/2563 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 ซ่ึงโครงสราง
ดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2563 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 โดยผานการพิจารณาความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลางท่ี กค 0406.6/48680 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2563 ซ่ึงการดำเนินงานในปจจุบันอยูภายใต
แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 
 
 วิสัยทัศน (Vision : V)  

“องคกรสมรรถนะสูงดานการบริหารจัดการวัตถุเสพติดทางการแพทย  
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม” 

 
 พันธกิจ (Mission : M) 

 M1. จัดหาและจำหนายวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม  
       อยางเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

 M2. สนับสนุน การควบคุม กำกับ ติดตามการใชวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร 
      และอุตสาหกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

 
เปาหมาย (Target) 

“ระบบคุมครองมาตรฐาน บริการประทับใจ หวงใยประชาชน” 
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เปาประสงคขององคกร (Organization Goal : OG) 

 OG1. การบริหารจัดการวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 
        มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ 

 OG2. มุงสูองคกรท่ีเปนเลิศดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategy lssues : Sl) 

 เพ่ือใหการดำเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดบรรลุเปาประสงคขององคกร  
ตามแผนปฏิบัติการระยาว 6 ป (พ.ศ. 2565-2570) ไดกำหนดกรอบยุทธศาสตรประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรหลัก 

 
 
 
 
 
 
 

 
คานิยมหลัก (Core Value : CV) 

 
 
 
 

 

   “Nobleness -  Realize on standard -  Focus on people” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ประเด็นยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

ความม่ันคงและความปลอดภยัของวัตถุเสพติดทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม 

ความเขมแข็งทางการเงิน   

องคกรเปนเลิศ 

“NRF Core Value” 

ความมีคุณธรรม ตระหนักในมาตรฐาน  มุงผลประชาชน 
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วัฒนธรรมองคกร  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       หมายถึง 

บริการดวย
ความ   

ประทับใจ

บริหารตาม
หลักธรรมา

ภิบาล

ปฏิบัติงาน 
อยางมี
คุณภาพ

“ผูมีสวนไดสวนเสียไดรับบริการดานการบริหารวัตถุเสพติดทางการแพทย 

ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได โดยไมเลือกปฏิบตัิ ที่เปนไปตามขอกำหนด” 
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บทที่ 3 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

 
 กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดดำเนินการบริหารความเสี่ยงท่ัว
ท้ังองคกร ภายใตแนวทางการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซ่ึงประยุกตหลักการ
บริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management : ERM) เพ่ือกำหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตร รวมกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001:2015 ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงกับความเสี่ยงจากกระบวนงานท่ีเขาระบบคุณภาพ กระบวนงานสนับสนุน 

โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรและกิจกรรมท่ีทุกฝายรวมขับเคลื่อนพันธกิจของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน (Risk and Opportunities) รวมถึงกำหนดวิธีการตอบสนองหรือ
ควบคุมความเสี่ยงตามความเหมาะสมดวยการดำเนินการตามข้ันตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง ตั้งแตการ
กำหนดวัตถุประสงค การระบุความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการ
ทบทวนผลการบริหารความเสี่ยง ท้ังนี้ ดำเนินการภายใตขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
โดยการพิจารณาปจจัยท่ีมีความเสี่ยงสูงและสงูมาก ซ่ึงตองควบคุมมากข้ึนและเปนทางการมากกวาปจจัยท่ีมีความ
เส่ียงต่ำ สวนปจจัยท่ีมีความเสี่ยงปานกลางและต่ำก็ยังตองนำมาทบทวนอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือควบคุมความเสี่ยง
มิใหเคลื่อนยายไปยังระดับท่ียอมรับไมได เปนการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับองคกร 

นโยบายการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายในท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดกรอบโดยรวม โดยการบริหารปจจัยและ
ควบคุมโครงการ รวมท้ังกระบวนการดำเนินงานตางๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย
หรือขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนอยูในระดับ 
ท่ีองคกรยอมรับได โดยคำนึงถึงการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร และแนวทางในการบริหารของงอคกร 
ใหประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเปาหมายท่ีกำหนดไว และสงเสริมใหองคกรมีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
(Good Governance) ภายใตนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้ 
 1. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นการดำเนินงานท่ีสำคัญขององคกร โดยตอง
ดำเนินการใหครอบคลุมพันธกิจขององคกรทุกดาน 
 2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตองมีการดำเนินงานอยางเปนระบบตามมาตรฐาน    
ท่ีกำหนด มีการติดตามและประเมินผลดวยวิธีท่ีเหมาะสม และมีการดำเนินงานอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 
 3. การบริหารความเสี่ยงตองบูรณาการควบคูไปกับระบบการควบคุมภายใน เพ่ือปองกันความ
เสียหายในดานตางๆ 
 4. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับตองตระหนักใหความสำคัญและมีสวนรวมในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยใหถือเปนภารกิจท่ีตองปฏิบัติตามปกติ 
 5. ใหนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกตอผูบริหารและผูปฏิบัติงานในการรองรับการ
ตัดสินใจและแกไขปญหาไดอยางทันเหตุการณ 
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โครงสรางการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

 กองควบคุมวัตถุเสพติด ใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด โดยมุงใหมีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในและใชเปนกรอบแนวทางสำหรบักิจกรรมท่ีจะ
ดำเนินการในอนาคตใหสามารถควบคุมได เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมคาในเชิงภาครัฐ ดังนั้น 
เพ่ือใหการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีการกำกับดูแลอยางจริงจัง จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ตามคำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด      
ท่ี 8/2563 และมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงขององคกรตามแผนผังท่ีปรากฏดานลางนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝายกฎหมาย ฝายนโยบายและแผนงาน 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

ฝายขายและติดตามการกระจายวัตถุเสพติด 

 
ฝายจัดซ้ือและงานวิชาการดานวัตถุเสพติด 

ฝายการเงินและบัญช ี ฝายงบประมาณ ฝายบริหารท่ัวไป 
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สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กองควบคุมวัตถุเสพติด 

กลุมตรวจสอบภายใน คณะกรรมการและคณะทำงาน
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
และระบบคุณภาพของสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ฝายตรวจสอบภายใน ทว. 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมนุเวียนยาเสพติด 
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คำสั่งกองควบคุมวัตถุเสพติด 

ท่ี 8 / ๒๕63 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

............................................................. 
 เพ่ือใหการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนไปตามโครงสรางการบริหารงานและกรอบ
หลักเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนประจำปบัญชี 2564 ตลอดจนการบริหารงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยและม่ันใจวาการปฏิบัติงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีการบริหารความเสี่ยง         
ท่ีเหมาะสม สอดคลองกับขอกำหนดระบบคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ISO 9001:2015 

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการติดตามการดำเนินงานอยางเหมาะสม และมีการรายงานผลการ
ดำเนินงานตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ดังตอไปนี้ 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ประกอบดวย 

1) ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด                     ประธานกรรมการ 
2) ผูเชี่ยวชาญดานระบาดวิทยาของวัตถุเสพติด                 รองประธานกรรมการ 
3) หัวหนากลุมพัฒนาระบบ กรรมการ 
4) หัวหนาฝายจัดซ้ือ กรรมการ 
5) หัวหนาฝายขายฯ กรรมการ 
6) หัวหนาฝายการเงินและบัญชี          กรรมการ 
7) หัวหนาฝายงบประมาณ กรรมการ 
8) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป กรรมการ 
9) หัวหนาฝายกฎหมาย กรรมการ 

10) หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน                          กรรมการและเลขานุการ 
11) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (2 คน)                              ผูชวยเลขานุการ 

 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด        
มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้  

1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงรวมท้ังแผนดำเนินการบริหารความเสี่ยง 
2) สงเสริมสนับสนุน และใหคำปรึกษา แนะนำในเรื่องตางๆ ในการจัดทำบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน    
3) กำกับติดตาม และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  
4) อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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 3. ยกเลิกคำสั่งกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ท่ี 20/2560 เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี 18 พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕63 

 

                                                                         ขนิษฐา  ตันติศิรินทร 
            (นางขนิษฐา  ตันติศิรินทร) 
 ผูอำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3-4 



 
คูมือบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  

 

บทที่ 4 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
  

  

 กระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีใชในการระบุ ประเมิน 
วิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินภารกิจ และ
กระบวนการทำงาน โดยกำหนดแนวทางการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได    
ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนี้จะสำเร็จไดตองมีการสื่อสารใหคนในองคกรมีความรู ความเขาใจในทิศทางเดียวกัน 

 

แผนผังขัน้ตอนกระบวนการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
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4.1  การกำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

  การกำหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงท่ีชัดเจนจะชวยใหการระบุและประเมินความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนสามารถดำเนินการไดอยางครบถวนในทุกระดับกิจกรรม โดยกำหนดใหมีความสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุความสำเรจ็ตามประเด็นยุทธศาสตรและเปาหมายท่ีตั้งไว ดังนี้ 

 

การบรรลุเปาหมายการดำเนินงานในระดับภาพรวมขององคกร ดำเนินการใหทุกฝายในกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ตองพิจารณาความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด    
โดยใหทุกฝายนำโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ            
ทุกโครงการ รวมถึงกระบวนงานหลักตามคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ในระบบ
คุณภาพ มาวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินและจัดระดับความเสี่ยง เพ่ือรวบรวมขอมูลมาจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงท่ีหนวยงานไมสามารถจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับไดในปท่ีผานมา เพ่ือใหมี
ความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและทิศทางการดำเนินงานของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด 

 

 

การบรรลุเปาหมายการดำเนินงานในเปาหมายรองขององคกร ดำเนินการใหทุกฝายในกลุมเงินทุนหมุนเวียน        
ยาเสพติด ตองพิจารณาความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับ กิจกรรม/กระบวนงาน ท่ีรับผิดชอบหลักมาวิเคราะหความ
เสี่ยง ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงพ่ือรวบรวมขอมูลมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการรายงานตาม
ระบบการควบคุมภายในของปตอไป เพ่ือใหมีความสอดคลองกับภารกิจ ตลอดจนวัตถุประสงคของการ
ดำเนินงานในภาพรวมของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 

4.2 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 การระบุความเสี่ยง คือ การใหผูปฏิบัติงานระบุวากิจกรรมท่ีปฏิบัติอยูมีเหตุการณความเสี่ยง
อะไรบางท่ีไดเกิดข้ึนหรือมีโอกาสจะเกิดข้ึน และสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค/เปาหมายท่ีตั้งไว       
ซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดท้ังจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ท้ังเหตุการณท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวในอดีตและการ
คาดการณในอนาคต  

 วิธีดำเนินการ 
       ใหระบุเปนลักษณะความเสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญ (Significant Risk) ในแบบฟอรมการบริหาร
ความเสี่ยง “ชองท่ี 1 สาเหตุของความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน/คาดวาจะเกิดข้ึน” 

หมายเหตุ : ลักษณะความเสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญ ไดแก ความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสามารถกอใหเกิดผลกระทบ   
               ตอการดำเนินงานมีความสำคัญ เห็นผลอยางชัดเจน จำเปนตองสนใจ 

เปาหมายหลัก

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

เปาหมายรอง
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ตารางท่ี 4.1 ประเภทความเสีย่งขององคกร 

ป ร ะ เภ ท ค ว า ม เ ส ี่ย ง  ความหมาย 

S 
ดานกลยุทธ 

(Strategic Risks) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธและการปฏิบัติตามแผนกลยุทธอยางไมเหมาะสม ความไม
สอดคลองกันระหวางนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ โครงสรางองคกร สภาวการณแขงขัน ทรัพยากร
และสภาพแวดลอม อันสงผลกระทบตอวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร 

O 

ดานการปฏิบัติการ 

(Operational 
Risks) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ข้ันตอน อันเน่ืองมาจาก ระบบงานภายในองคกร
กระบวนการ อุปกรณ/เทคโนโลยีท่ีใช บุคลากรในการปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูล     
ความปลอดภัยของทรัพยสิน 

F 

ดานการเงิน 

(Financial Risks) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก การบริหารงบประมาณและการเงิน เชน การบริหารงบประมาณไมถูกตอง 
ไมเหมาะสม ทำใหขาดประสิทธิภาพ ไม ท ันตอสถานการณ  การเงินขององคกร เชน  
การประมาณการงบประมาณไมเพียงพอและไมสอดคลองกับข้ันตอนการด าเนินการ เน่ืองจาก
ขาดการจัดหาขอมูล การวิเคราะห การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงาน 
เพ่ือนำมาใชในการบริหารงบประมาณและการเงิน 

C 

ดานกฎระเบียบตางๆ 

Compliance Risks) 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจาก การดำเนินงานไมสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
ท้ังภายในและภายนอก อาจเกิดจากความไมชัดเจน ความไมทันสมัย หรือความไมครอบคลุม 
ของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ การทำนิติกรรมสัญญา การรางสัญญาท่ีไมครอบคลุมการ
ดำเนินงาน 

         ตารางท่ี 4.2 ตัวอยางประเภทความเสีย่ง ความเสีย่ง และปจจยัเสีย่ง 

ประเภทความเสี่ยง ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

ภายใน ภายนอก 

1.  ดานกลยุทธ - การดำเนนิงานไมสอดคลองกับเปาหมาย/ -  คานยิมขององคกร - การเปล่ียนคานยิมและ 

(Strategic Risks) วัตถปุระสงค -  การจัดการความรู ทัศนคติทางสังคม 
- ภาพลักษณของหนวยงาน -  ความทันสมัยของหลักสูตร - ความทันสมัยของ 
- การตอบสนองความตองการของ  เทคโนโลย ี

ผูรับบริการ/ผูมีสวนเกีย่วของ 
 2.  ดานการปฏิบัติงาน -  ขาดความรวมมอืจากหนวยงานที่เกีย่วของ -  การประสานงานและการ - ทัศนคติของหนวยงาน 

(Operational Risks) -  ขั้นตอนการดำเนินงานไมเหมาะสม ประชาสัมพนัธ ภายนอก 
-  ปฏบิัติงานผิดพลาด/ลาชา -  ขาดความเขาใจในระบบ - การประสานงานกบั 
-  ขาดขอมลูสนบัสนุน การดำเนินงาน หนวยงานภายนอก 
-  ขาดบุคลากรและเคร่ืองมอืทีจ่ำเปน -  ระบบการดำเนินงาน 

 -  ศักยภาพของบุคลากร 

3.  ดานการเงิน -  ต้ังวงเงินงบประมาณต่ำกวาที่ควรเปน -  ขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย - นโยบายรัฐบาล 

(Financial Risks) -  การเพิม่ขึ้นของราคาเคร่ืองมอื/วัสดุ -  การส่ือสารและความ - ภาวะเงินเฟอ 
-  การจัดสรรงบประมาณ/เคร่ืองมือ/ เขาใจในนโยบายดาน - ภาวะอัตราดอกเบีย้ 

ทรัพยากรที่จำเปนอยางไมเหมาะสม แผนงานและงบประมาณ 

4. ดานกฎระเบียบตางๆ -  การไมดำเนินงานใหเสร็จครบถวนตาม -  ความรูและความเขาใจใน - การเปล่ียนแปลงกฎหมาย 

(Compliance Risks) กำหนดสัญญา นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายภาครัฐ 
-  กระบวนการดำเนนิงานไมเปนไปตาม และขอบังคับ 

ขอบังคับ/ขอตกลง -  สัญญาและขอผูกมัดที ่
 -  บุคลากรไมยอมรับตอกฎระเบยีบที ่ ปฏิบัติตามเวลามกีาร 

เปล่ียนแปลงใหม ควบคุมเครงครัด 

 

4-3 



 
คูมือบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  

4.3 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง เพ่ือจัดลำดับความเสี่ยง
ท่ีจะมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร โดยการประเมินจากโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact) ซ่ึงกลุมเงินทุนฯ ไดดำเนินการประเมินความเสีย่งภายใตขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ซ่ึงกำหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงรวมกันท่ัวท้ังองคกร โดยพิจารณาเงื่อนไขในการกำหนด
เกณฑการประเมินความเสี่ยง 2 มิติ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่จะเกิดความ
เสียหาย (Impact) เพ่ือกำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risks) ของความเสี่ยงแตละเหตุการณตอไป 
 
 

 

 

โดยมีข้ันตอนดังนี้ ดงันี ้

 4.3.1 ประเมินโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) 

 วิธีดำเนินการ  
  ใหระบุตัวเลขระดับคะแนนในแบบฟอรมการบริหารความเสีย่ง “ชองท่ี 2 ผลกระทบ (I)” 
และ “ชองท่ี 3 โอกาส (L)” ตามเกณฑการประเมินท่ีกำหนด 

ตารางท่ี 4.3 เกณฑระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (L) 

ผลกระทบดาน 

ระดับคะแนน 
5 

บอยมาก 
4 

บอย 
3 

ไมบอย 
2 

นานๆ ครั้ง 
1 

แทบจะไมม ี
หรือไมมีเลย 

(L1.1) 

เชิงปริมาณ 

1 – 6 เดือนตอครั้ง 

หรือมากกวา 

1 – 6 เดือนตอครั้ง 

แตไมเกิน 5 ครั้ง 

1 ปตอครั้ง 2-3 ป ตอครั้ง 5 ป ตอครั้ง 

(L1.2) 
มีโอกาสเกิดมากกวา 

20 % 
มีโอกาสเกิด 

16 - 20 % 

มีโอกาสเกิด 

11 - 15 % 

มีโอกาสเกิด 

5 - 10 % 

มีโอกาสเกิด 

นอยกวา 5 % 

(L2) เชิงคุณภาพ 

มีโอกาสเกิดเกือบทุก
ครั้ง 

มีโอกาสเกิด คอนขาง
สูง หรือบอย 

มีโอกาสเกิด 
บางครัง้ 

อาจมีโอกาสเกิด 

แตนานๆ ครั้ง 

มีโอกาสเกิดนอย
มาก  

หรือไมนาเกิด 
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ตารางท่ี 4.4 เกณฑระดับผลกระทบท่ีจะเกิดความเสียหาย (I) 

ผลกระทบดาน ระดับคะแนน 

5 
สูงมาก 

4 
สูง 

3 
ปานกลาง 

2 
นอย 

1 
นอยมากหรอืไมมี

เลย 

(I1) กลยุทธ กระทบกับเปาหมาย 
ที่ตั้งไว 

มากกวา 20 % 

กระทบกับเปาหมาย 
ที่ตั้งไว 

16 - 20 % 

กระทบกับ
เปาหมาย 
ที่ตั้งไว 

11 - 15 % 

กระทบกับ
เปาหมาย 
ที่ตั้งไว 

5 - 10 % 

กระทบกับเปาหมาย 
ที่ตั้งไว 

นอยกวา  5 % 

(I2) การปฏิบตัิงาน ดำเนินงานสำเร็จ 
ตามแผนนอยกวา 

60 % 

ดำเนินงานสำเร็จ 
ตามแผน 

60 - 70 % 

ดำเนินงานสำเร็จ 
ตามแผน  

71 - 80 % 

ดำเนินงานสำเร็จ 
ตามแผน 

81 - 90 % 

ดำเนินงานสำเร็จ 
ตามแผนมากกวา 

90 % 

(I3) กระบวนการ มีผลกระทบมากไม
สามารถควบคุมได และ

ทำใหตองหยดุการ
ดำเนินงานถาวร 

มีผลกระทบมากไม
สามารถควบคุมได 
และทำใหตองหยดุ

การดำเนินงานชัว่คราว 

มีผลกระทบมาก 
ไมสามารถควบคุมได 

แตยงัสามารถ
ดำเนินงานได 

มีผลกระทบแต
สามารถควบคุมได 

 

ไมสงผลกระทบ
โดยตรง 

 

(I4) ผูรับบริการ มีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของหนวยงาน 

นอยกวา 20 % 

มีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ

หนวยงาน 
20 – 40  % 

มีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ

หนวยงาน 
41 – 60  % 

มีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ

หนวยงาน 
61 – 70  % 

มีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ

หนวยงาน 
มากกวา 70 % 

(I5) ความตองการ
ของผูมีสวนได  

สวนเสีย /
สังคม 

โดนฟองรองทางแพง 
หรืออาญา หรือทำให 
ผูบริโภค ทุพพลภาพ 

หรือเสียชวีิต 
 

 
 

โดนรองเรียนเปน
ลายลักษณอักษร 
หรือผานชองทาง
อ่ืนๆ หรือสงผลตอ
ผูบริโภค แตไมถึง
ขั้นทุพพลภาพ 
หรือเสียชวีิต 

 เกิดอารมณหงดุหงดิ 
รำคาญ ไมไดรับ
ความสะดวก 

(I6) ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบ IT ทีส่ำคัญ
ทั้งหมดเกิดความ

เสียหาย และทำใหการ
ดำเนินงาน หยุดชะงัก

นานเกิน 5 วัน 

ระบบ IT ทีส่ำคัญ
ทั้งหมดเกิดความ
เสียหาย และทำให

การดำเนินงาน 
หยุดชะงักนานเกิน  

2-5 วัน 

ระบบ IT มปีญหา
และความสูญเสีย
บางสวน ทำใหการ

ดำเนินงาน 
หยุดชะงักมากกวา 
4 ชัว่โมง แตไมเกิน 

24 ชั่วโมง 

ระบบ IT มปีญหา 
และมีความสญูเสยี
ไมมากทำใหการ

ดำเนินงาน 
หยุดชะงัก           

1 – 4 ชัว่โมง 

ระบบ IT มปีญหา 
และมีความสยูเสีย

เพียงเล็กนอย  
ทำใหการดำเนินงาน 

หยุดชะงัก              
5 – 10 นาท ี

(I7) กฎระเบียบ
ตางๆ/ 

การเงิน 

มูลคาความสูญเสีย/เสีย
คาปรับตั้งแต            

2 ลานบาทตอป 

มูลคาความสูญเสีย 
/เสียคาปรบัไมเกิน   
2 ลานบาทตอป 

มูลคาความ
สูญเสยี/ 

เสียคาปรับไมเกิน 
1 ลานบาทตอป 

มูลคาความสูญเสีย 
/เสียคาปรบัไมเกิน 
5 แสนบาทตอป 

มูลคาความสูญเสีย/ 
เสียคาปรับไมเกิน 
1 แสนบาทตอป 

(I8) เวลา ทำใหเกิดความลาชา
ของโครงการมากกวา 

6 เดือน 

ทำใหเกิดความลาชา
ของโครงการมากกวา 

4 - 6 เดือน 

ทำใหเกิดความ
ลาชาของโครงการ

มากกวา 
2 - 4 เดือน 

ทำใหเกิดความ
ลาชาของโครงการ

มากกวา 
1 - 2 เดือน 

ทำใหเกิดความลาชา
ของโครงการ

มากกวา 
ไมเกิน 1 เดือน 

หมายเหตุ : วิธีการระบุระดับผลกระทบ (I) ลงในแบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง  

 ความเสี่ยง 1 เรื่อง สามารถประเมินผลกระทบไดมากกวา 1 ดาน แตใหเลือกผลกระทบท่ีมีระดับคะแนน
มากท่ีสุด พรอมท้ังระบุดวยวาเปนผลกระทบดานใด หากกรณีท่ีคะแนนสูงสุดมีเทากันหลายดาน ตองระบุใหครบทุกดานวาเปน
ผลกระทบดานใดบาง 
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 4.3.2 วิเคราะหความเส่ียง  
 เม่ือพิจารณาโอกาสหรือความถ่ีท่ีจะเกิดเหตุการณและความรุนแรงของผลกระทบของแตละ
ปจจัยเสี่ยงแลว ใหนำผลท่ีไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของ
ความเสี่ยงวากอใหเกิดความเสี่ยงในระดับใด โดยระดับความเสี่ยงท่ีมีนัยสำคัญท่ีตองใหความสำคัญมากคือ 
ความเสี่ยงท่ีมีระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) เนื่องจากเปนความเสี่ยงท่ีองคกรไมสามารถยอมรับได 
เพราะจะทำใหการดำเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว และสงผลกระทบตอองคกร สำหรับความ
เสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) แมวาจะเปนความเสี่ยงท่ีพอยอมรับได แตก็ตองมีการควบคุมเพ่ือไมใหเกิด
ความเสี่ยงมากข้ึน สวนความเสี่ยงระดับต่ำ ถึงแมวาจะเปนความเสี่ยงท่ียอมรับไดแตก็ควรมีการดำเนินการเฝา
ระวังไวเทาท่ีจำเปนตามความเหมาะสม 

 วิธีดำเนินการ 
      นำผลท่ีไดจาก (I) X (L) มากรอกลงในแบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง “ชองท่ี 4 ระดับ
ความเสี่ยง (I X L)” 
 

 
 

ตารางท่ี 4.5 แผนผงั ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ผลกระทบ (I) โอกาส (L) 

1 2 3 4 5 

5 5 
(medium) 

10 
(high) 

15 
(high) 

20 
(extreme) 

25 
(extreme) 

4 4 
(low) 

8 
(medium) 

12 
(high) 

16 
(high) 

20 
(extreme) 

3 3 
(low) 

6 
(medium) 

9 
(medium) 

12 
(high) 

15 
(high) 

2 2 
(low) 

4 
(low) 

6 
(medium) 

8 
(medium) 

10 
(high) 

1 1 
(low) 

2 
(low) 

3 
(low) 

4 
(low) 

5 
(medium) 

 
ตารางท่ี 4.6 ตัวอยางการวิเคราะหความเสี่ยง 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-6) 

ระบุความเส่ียง 
(Risk Identification) 

ประเมินความเส่ียง 
(Risk Assessment) 

(1) 
สาเหตุของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น /คาดวานาจะเกิด 

 

(2) 
ระดับลกระทบ 

(I) 

(3) 
ระดับโอกาส 

(L) 

(4) 
ระดับความเส่ียง 

(I x L) 

1. ขอมูลท่ีไดไมเพียงพอในการดำเนินการ 2 (I3) 2 (L2) 4 

2. แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติ 5 (I1) 3 (L2) 15 

3. องคประกอบของรางแผนฯ ไมครบถวนตามขอกำหนด 2 (I1) 3 (L2) 6 

 

 

 

 

 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ (L) x ผลกระทบทีจ่ะเกดิความเสียหาย (I) 
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 4.3.3  การจัดระดับความเส่ียง  
 เม่ือสามารถกำหนดระดับความเสี่ยงไดแลว ใหนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงท่ีมีผล
ตอการปฏิบัติงาน / โครงการท่ีแตละฝายรับผิดชอบเพ่ือนำมาพิจารณากำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง         
และจัดระบบการควบคุมภายในใหอยูในระดับท่ียอมรับได โดยเกณฑการจัดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
แบงเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.7 ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
 

ร ะ ด ับ ค ว า ม
เส ี่ย ง  

 

ระดับ
คะแนน 

แ ท น ด ว ย  
แถบส ี

ความหมาย 

สูงมาก 
( Extreme) 

17 - 25 แดง ระดับท่ี ไม สามารถยอมรบัได                                          
จำเปนตองเรงจดัการความเสี่ยง ใหอยูในระดบัท่ียอมรับไดทันที 

สูง                 
(H i) 

10 - 16 สม ระดับท่ี ไม สามารถยอมรบัได                                                   
ตองจัดการความเสีย่งเพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ปานกลาง 
(Medium) 

5 - 9 เหลือง ระดับท่ี พอ ยอมรับได                                                               
แตตองมีการควบคมุเพ่ือปองกันมใิหความเสีย่งเคลื่อนยายไป 
ยังระดับท่ียอมรับไมได 

ต่ำ          
( Low) 

1 - 4 เขียว ระดับท่ียอม รับ ได                                                             
ไมจำเปนตองควบคุมหรือจัดการเพ่ิมเติมแตใหเฝาระวังไว 

 

4.4 การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response)  
 
 4.4.1 กำหนดวิธีการควบคุม  
 หลังจากประเมินความเสี่ยงแลว จะตองทำการวิเคราะหการควบคุมท่ีมีอยู เดิมกอนวา 
มาตรการ ควบคุมท่ีมีอยูแลวคืออะไร จากนั้นตองคัดเลือกความเสี่ยงมาพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมเติม เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบใหอยูในระดับที่ยอมรับ
ไดดวยวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยกรอกขอมูลในแบบฟอรมแผนบริหารความเสี่ยงใหครบถวน 

 วิธีดำเนินการ 
  ใหกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง “ชองท่ี 5 วิธีการควบคุมความเสี่ยง
ท่ีดำเนินการอยูในปจจุบัน” 

 4.4.2 จัดทำแผนบริหารความเส่ียง/รายงานการควบคุมภายใน 
 (1)  เม่ือพบความเสี่ยงในระดับสูง (High) และสูงมาก (Extreme) ตองจัดทำแผนบริหารความ
เสี่ยง เพ่ือระบุแนวทางหรือวิธีการท่ีจะจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได 

 วิธีดำเนินการ 
  ใหกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง “ชองท่ี 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง
เพ่ิมเติม” “ชองท่ี 7 กำหนดเสร็จ” และ “ชองท่ี 8 ผูรับผิดชอบ” 
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     ตารางท่ี 4.8  ตัวอยางการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) ชองท่ี 5 – 8 
      กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-6) 

(5) 
วิธีการควบคุมความเส่ียง 
ท่ีดำเนินการอยูในปจจุบัน 

 

(6) 
วิธีการจัดการ 

ความเส่ียงเพ่ิมเติม 

(7) 
กำหนด 
เสร็จ 

(8) 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

1. แจงเวียนใหผูท่ีเก่ียวของรับทราบ ประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางการ
การดำเนินงาน 

ไตรมาส 2 ฝ.นโยบายฯ 

2. ประชุมชี้แจงทำความเขาใจในกระบวนการ กำหนดใหมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานโดยใหจัดทำรายงานผล

   
  

ทุกไตรมาส  ฝ.นโยบายฯ 

3. ใหเจาหนาท่ีศึกษาขอมูลจากบันทึกขอตกลงฯ ตรวจสอบซ้ำอีกครั้งกอนนำเสนอ 
คกก.บริหารฯ 

ไตรมาส 2-3 ฝ.นโยบายฯ 

 

คะแนน  ระดับความเสี่ยง 

1-4 ต่ำ  /  ตองระบุ X  ไมจำเปน X  ไมจำเปน X  ไมจำเปน 
5-9 ปานกลาง  /  ตองระบุ X  ไมจำเปน X  ไมจำเปน X  ไมจำเปน 

10-16 สูง  /  ตองระบุ /  ตองระบุ /  ตองระบุ /  ตองระบุ 

17-25 สูงมาก  /  ตองระบุ /  ตองระบุ /  ตองระบุ /  ตองระบุ 

 
 (2) สำหรับขอมูลท่ีไดจากการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปงบประมาณปปจจุบัน 
ตามขอ 4.4.2 (1) จะนำไปจัดทำ รายงานการประเมินผลและการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังฯ ภายใน 90 วัน นับตั้งแตสิ้นปบัญชี 
 

4.5 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment / Risk Mitigation) 

 การจัดการความเสี่ยง คือ การดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
โดยใชวิธีการจัดการท่ีสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ประเมินไวและตนทุนคาใชจายท่ีเก่ียวของ ตามแนวทาง
ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.9 วิธีจดัการความเสี่ยง 

Take ยอมรับ 

(Risk 
Acceptance) 

ยอมรับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนภายใตระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได โดยใชวิธีการติดตาม
ระดับความเสี่ยงตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน หรือใชวิธีควบคุมปกติในข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากไมคุมคาในการจัดการ 

Treat ลด/ควบคุม 

(Risk Reduction) 

ลดโอกาสหรือผลกระทบจากความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได เพ่ือปองกันการ
เกิดข้ึนของความเสี่ยง เชน การปรับปรุงแกไขกระบวนงาน การจัดทำมาตรฐานความ
ปลอดภัย การจัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน 

Transfer ถายโอน 

(Risk Transfer) 

เปนวิธีการรวมหรือแบงความรับผิดชอบใหกับผูอ่ืนในการจัดการความเสี่ยง เชนการ
ทำประกันภัย และการจางบุคคลภายนอกท่ีมีความสามารถหรือผูมี 

ความชำนาญการในเรื่องตางๆ เหลาน้ัน ดำเนินการแทน (Outsource) เปนตน 

Terminate หลกีเลีย่ง 

(Risk Avoidance) 

ยุติการดำเนินกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีมีระดับความรุนแรงท่ีไมสามารถ
ยอมรับได เชน ยกเลิกข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีไมจำเปนและมีโอกาสเกิดความเสี่ยง 
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4.6 การวิเคราะห Cost-Benefit ในแตละทางเลือก 

 ในการจัดการความเสี่ยงระดับองคกร (ERM) เม่ือกำหนดมาตรการ/กิจกรรมท่ีใชในการจัดการ 
ความเสี่ยงแลว จะตองวิเคราะห Cost-Benefit โดยการวิเคราะหผลไดผลเสียของแตละทางเลือก มีสิ่งท่ีจะตอง
พิจารณาในการวิเคราะห คือ 

• ผลเสีย (Cost) ไดแก ตนทุน ท้ังทางตรงและทางออม จากเงินท่ีใชไปกับผลท่ีจะไดรับ
กลับคืน เวลาหรือความสะดวกท่ีมีโอกาสสูญเสียไปกับความเสี่ยง หรือความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดอีกในอนาคต เปนตน 

• ผลได (Benefit) ไดแก ผลลัพธในทางบวกท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีนำมาตรการนั้นไปลดความเสี่ยง 
หรือผลประโยชนในระยะยาว เชน การสรางโอกาสท่ีดี การสรางความม่ันคง ความพึงพอใจ  
การลดการเสียโอกาสบางอยาง การสรางความเชื่อม่ันใหแกประชาชน ผูใชบริการ  
การสรางเสริมชื่อเสียง  รวมไปถึงโอกาสดีๆ ในอนาคต เปนตน 

 1.  การวิเคราะห Cost-Benefit ของแนวทางการลด/ควบคุม (Treat)  

1) การวิเคราะหตนทุน (Cost) จะพิจารณาจากงบประมาณ และแรงงานท่ีตองใชในการ
ดำเนินงานตามมาตรการนั้นๆ (Man-month) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

• งบประมาณ แบงการพิจารณาเปน 3 ระดับ คือ Low, Medium และ High 
ซ่ึงแตละระดับมีคำอธิบาย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.10 การพิจารณางบประมาณ 3 ระดับ 

  ระดับ งบประมาณ 

  Low ใชงบประมาณบริหารจัดการปกติ ไมตองจัดหางบประมาณเพ่ิม 

  Medium ตองใชงบประมาณเพ่ือจดัการกับความเสีย่งเพ่ิมเติม < 10% ของงบประมาณท่ีตั้งไวเดิม 

  High ตองใชงบประมาณเพ่ือจดัการกับความเสีย่งเพ่ิมเติม > 10% ของงบประมาณท่ีตั้งไวเดิม 

• บุคลากร (Man-Power) แบงการพิจารณาเปน 3 ระดับ คือ Low, Medium 
และ High ซ่ึงแตละระดับ มีคำอธิบาย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.11 การพิจารณาบุคลากรท่ีตองใช (Man-Power) 3 ระดับ 

  ระดับ บุคลากร (Man-Power) 

  Low • ไมตองมีบุคลากรเพ่ิมเติม 

• เปนงานท่ีอยูในภาระหนาท่ีของหนวยงาน 

• มีการแตงตั้งคณะทำงานท่ีตองดูแลเรื่องการควบคุมหรือลดความเสีย่งในกิจกรรมน้ันๆ  

  Medium • มีการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติม หรอื มีการประสานงานกับหนวยงานภายในเพ่ือจัดใหมีบุคลากรเพ่ิม 

• มีการมอบหมายภารกิจเพ่ิม และกำหนดเปนภาระงานท่ีชัดเจนของหนวยงานเก่ียวของ 2 หนวยงาน 

• มีการแตงตั้งคณะทำงานท่ีตองดูแลเรื่องความเสี่ยงในกิจกรรมน้ันๆเปนตัวแทนรวมกัน 

  High • มีการสรรหาบุคลากรเพ่ิมเติมหรือมีการประสานงานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือจัดใหมีบุคลากรเพ่ิม 

• มีการมอบหมายภารกิจเพ่ิม และกำหนดเปนภาระงานท่ีชัดเจนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 3 หนวยงานข้ึนไป 

• มีการแตงตั้งคณะทำงานท่ีตองดูแลเรื่องความเสี่ยงในกิจกรรมน้ันๆ เปนตัวแทนรวมกัน และมี
ตัวแทนจากหนวยงานภายนอก รวมดวย 
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2) การวิเคราะหประโยชนท่ีไดรับ (Benefit) จะพิจารณาวามาตรการ/กิจกรรมจะชวย
ลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและ/หรือลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง
นั้นระดับใดโดยแบงการพิจารณาเปน 3 ระดับ เชนกัน คือ Low, Medium และ 
High โดยแตละระดับพิจารณาจากรายละเอียดท่ีระบุในตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.12 การวิเคราะหประโยชนท่ีไดรับ (Benefit Level) 3 ระดับ 

การวิเคราะหประโยชนท่ีไดรับ (Benefit Level) 

  ระดับ ลดระดับคะแนน Impact / Likelihood 

  Low เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจยัสำคญั (Critical Factor) ในการลดความเสีย่ง มาก 

  Medium เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจยัสำคญั (Critical Factor) ในการลดความเสีย่ง ปานกลาง 

  High เปนกิจกรรมท่ีเปนปจจยัสำคญั (Critical Factor) ในการลดความเสีย่ง นอย 

 2.  การวิเคราะห Cost-Benefit ของแนวทางการยอมรับความเส่ียง (Take) 

1) พิจารณา Cost จากระดับความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ำ) โดยถือเปนตนทุนทางดาน
ความเสี่ยงท่ีองคกรยอมรับวาอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรในอนาคตได 

2) พิจารณา Benefit เทากับ None หรือไมมี เนื่องจากองคกรไมไดดำเนินการใหเกิดการ
ลดความเสี่ยงแตอยางใด 

 3.  การวิเคราะห Cost-Benefit ของแนวทางการหลีกเล่ียงความเส่ียง (Terminate) 

1) พิจารณา Cost จากสิ่งท่ีองคกรตองดำเนินการเพ่ือ Terminate กิจกรรมท่ีกอใหเกิด
ความเสี่ยงดังกลาว หากกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงไมสามารถยกเลิกได ใหถือวา 
Cost ของ Terminate เปน Prohibitive หรือสูงจนไมยกเลิกได 

2) พิจารณา Benefit เทากับระดับความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ำ) ท่ีองคกรหลีกเลี่ยง
ไดจากการยกเลิกกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงดังกลาว 

 4.  การวิเคราะห Cost-Benefit ของแนวทางการถายโอนความเส่ียง (Transfer) 

1) พิจารณา Cost จากสิ่งท่ีองคกรตองดำเนินการเพ่ือ Transfer ความเสี่ยงออกไปใหบุคคล 
ท่ีสาม หากกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงไมสามารถถายโอนไปใหผูอ่ืนดำเนินการ
หรือไมสามารถ Transfer ความเสี่ยงได ใหถือวา Cost ของ Transfer เปน Prohibitive 
หรือสูงจนไมถายโอนได 

2) พิจารณา Benefit เทากับระดับความเสี่ยง (สูงมาก, สูง, กลาง, ต่ำ) ท่ีองคกรสามารถ
Transfe ไปใหบุคคลท่ีสามได โดยใหประเมินระดับความเสี่ยงท่ีคาดวาจะเหลืออยู 
เม่ือ Transfe กิจกรรมท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงดังกลาว หรือความเสี่ยงดังกลาวออกไปแลว 
ซ่ึง Benefit จะเทากับความเสี่ยงท่ีสามารถลดลงไปไดจากการถายโอน ท้ังนี้ ตองไมสูง
กวาระดับความเสี่ยงท่ีประเมินไดในครั้งแรก 
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4.7 การติดตามและประเมินผล 

 เปนการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือติดตามผลการจัดการความ
เสี่ยงท่ีไดดำเนินการไปแลวหรืออยูระหวางดำเนินการวาบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม สามารถลดโอกาส
หรือผลกระทบของเหตุการณความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม โดยจะมีการติดตามประเมินผลปละ 2 
ครั้ง ดังนี้ 

• ครั้งท่ี 1 ทบทวนขอมูลโครงการ/กระบวนการ/ภารกิจหลัก ตามแบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง 

• ครั้งท่ี 2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง  
ชองท่ี 9-14) 

 วิธีดำเนินงาน 

ตารางท่ี 4.13  กรอกขอมูลในแบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง  ชองท่ี 9-14 

ติดตามผลการจัดการความเส่ียง 
(Risk Monitoring) 

(9) 
รายละเอยีด 

ผลการดำเนนิการจัดการความเส่ียง  
 

(10) 
ระดับ

ผลกระทบ 
(I) 

(11) 
ระดับ 
โอกาส 

(L) 

(12) 
ระดับความ

เส่ียง 
(I x L) 

(13) 
ปญหา

อุปสรรค 

(14) 
แนวทาง 

การดำเนินการ
สำหรับปถัดไป 

 
เพ่ือติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงวามีความเหมาะสมกับ

สถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม รวมถึงการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุก
ข้ันตอนเพ่ือพัฒนาระบบใหดียิ่งข้ึน 

 

 

 

 

  

4.8 การรายงานผล (Reporting) 

  ฝายนโยบายและแผนงานสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอตอคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือพิจารณาความเสี่ยงท่ียังคงเหลืออยูวามีระดับความรุนแรงท่ีจะสงผลกระทบตอ
การบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางไร และพิจารณาทบทวนแผนจัดการกิจกรรมควบคุมเพ่ือใหความเสี่ยง    
ท่ียังคงเหลืออยูลดลงในระดับท่ียอมรับได และรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือทราบ 
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4.9 การทบทวนผล (Review) 

 เนื่องจากสภาพแวดลอมในการดำเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อาจสงผลใหความ
เสี่ยงของการดำเนินกิจกรรมและขนาดของความเสียหายเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงตองมีการทบทวนสถานะ 
ความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยง ตลอดจนนำผลและ
ขอเสนอแนะไปสูการตัดสินความเหมาะสมและความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมภายในและแผนบริหาร
ความเสี่ยง โดยจะมีการทบทวนกรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงท่ียังเหลืออยูในปท่ี
ผานมาหรือความเสี่ยงท่ีพบใหม เพ่ือนำไปประเมินความเสี่ยงใหมและจัดการความเสี่ยงในปตอไป 

4.10 การสื่อสารสรางความเขาใจ (Communication) 

 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดทำคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงานนำเขาสูระบบคุณภาพของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในใหบุคลากรท้ังองคกร
ไดรับทราบ มีการสื่อสารรวมกันเก่ียวกับข้ันตอนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงระหวางผูท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและทราบขอบเขตการดำเนินงาน ตลอดจน
แนวคิด หลักการ และวิธีปฏิบัติท่ีตรงกันในทุกข้ันตอน 

ปจจัยแหงความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง  

 ระบบการบริหารความเสี่ยงนอกจากจะชวยใหการบริหารงานในองคกรเกิดประสิทธิผล     
มากยิ่งข้ึนแลว ยังสามารถประยุกตใชกับงานทุกอยางได ตั้งแตโครงการใหญไปจนถึงงานขนาดเล็กและ         
ในชีวิตประจำวัน การตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรับกอนท่ีจะเกิดข้ึนยอมดีกวาการแกปญหา
ท่ีปลายเหตุ ซ่ึงอาจจะตัดสินใจผิดพลาดและไมทันตอเหตุการณ ทำใหประสบความลมเหลวหรืออาจทำใหเสีย
คาใชจายและทรัพยากรโดยไมจำเปน สำหรับปจจัยแหงความสำเร็จของการจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
นั้นประกอบดวย  

1. การสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหารระดับสูง  
2. เจาหนาท่ีท่ีเขาใจระบบและไมยอทอตออุปสรรคในการขับเคลื่อนระบบใหท่ัวท้ังเงินทุนฯ 
3. เจาหนาท่ีมีความตระหนักรูถึงคานิยม และวัฒนธรรมองคกร  
4. การเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงเขากับโครงสรางระบบงานเดิม 
5. แผนบริหารความเสี่ยงเปนแผนงานบริหารใหเห็นถึงโอกาสและการปรับปรุงระบบงาน  
6. สรางตัวชี้วัดท่ีชัดเจนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
7. การสื่อสารถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลใหท่ัวท้ังเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  

 ท้ังนี้ อาจมีขอจำกัดซ่ึงจะสงผลใหการดำเนินการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังเงินทุนฯ ไมบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค  
 1. การตัดสินใจของฝายบริหาร  
 2. การปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีไมปฏิบัติตามระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีกำหนด 
 3. เหตุการณท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก 
 4. ตนทุนคาใชจายเม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีไดผูบริหารตองยอมรับในความเสี่ยง    
                        ท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือพิจารณาเห็นวาตนทุนคาใชจายท่ีเสียไปในการปองกันความเสี่ยงมากกวา     
                        ผลตอบแทนท่ีได 
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บทที่ 5 ผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 แผนบริหารความเสี่ยงกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดดำเนินงานตามบันทึกขอตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปบัญชี 2564 
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 การบริหารคามเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตามเกณฑการประเมินการบริหารความเสี่ยง มีการ
ระบุความเสี่ยงระดับองคกร ประเมินระดับความรุนแรง กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค 
เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนท่ีจะทำใหผลการดำเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
เปาหมายและภารกิจของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีแผนในการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มีระบบในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและเฝาระวัง
ความเสี่ยงใหม ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีวางไว จึงไดนําหลักเกณฑของ COSO ERM มาใชในการบริหารจัดการความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ซ่ึงทำใหเกิดผลการปฏิบัติงานท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ เพ่ือการพัฒนางานท่ีมีประสิทธิภาพ ครบท้ัง 4 ดาน  

 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดไดดำเนินการ
วิเคราะหความเสี่ยงจากโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร 7 โครงการ คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน (SOP) ตาม
ระบบคุณภาพของ อย. 39 กระบวนงาน และภารกิจงาน 16 รายการ ซ่ึงผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ัวท้ัง
องคกร รวมท้ังสิ้น 403 (410*) เรื่อง พบวามีความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได จำนวนท้ังสิ้น 
17 เรื่อง แบงออกเปนความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูงมาก 2 เรื่อง และระดับสูง 15 (22*) เรื่อง ตามหลักเกณฑ
ของ COSO และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  มีความเสี่ยงระดับสูง 3 (4*)   เรื่อง 
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  มีความเสี่ยงระดับสูง 9 (13*) เรื่อง 
3) ความเสี่ยงดานการเงิน           มีความเสี่ยงระดับสูง 2 (3*)   เรื่อง และสูงมาก 2 เรื่อง 
4) ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตางๆ  มีความเสี่ยงระดับสูง 1 (2*)   เรื่อง 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับองคกรครบท้ัง 4 ดาน การจัดการความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก จำนวน 17 เรื่อง พบวาความเสี่ยง 
ระดับสูงมาก (Extreme Risk) จำนวน 2 เรื่อง ไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลงมาอยูในระดับท่ียอมรับได  
ท้ัง 2 เรื่อง ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk) จำนวน 15 เรื่อง สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงมาอยูในระดับ
ท่ียอมรับได ท้ังหมด จำนวน 15 เรื่อง ซ่ึงสามารถสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไดดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงท่ีสามารถจัดการใหลดลงมาอยูในระดับท่ียอมรับได มีจำนวน 15 เรื่อง คิดเปน 
รอยละ 88.24 ของจำนวนความเสี่ยงท้ังหมด ซ่ึงสามารถจัดการความเสี่ยงได อยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแต
ตองมีการควบคุมเพ่ือปองกันมิใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับท่ียอมรับไมได 
 2. ความเสี่ยงท่ีเหลือจากการจัดการความเสี่ยงคงอยูท่ีในระดับยอมรับไมได ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  มีจำนวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ 11.76 ของจำนวนความเสี่ยงท้ังหมด ซ่ึงตองนำความเสี่ยง
ดังกลาวไปทบทวนเพ่ือวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในปถัดไป 
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 จากการประเมินความเสี่ยงมาพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยง เพ่ือลดโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบใหอยูในระดับท่ียอมรับได ดวยวิธีจัดการความเสี่ยง 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแตละดานสามารถลดความเสี่ยงดานตางๆ ดังนี้  

1.  ดานกลยุทธ (Strategic Risk : S) 

• S1 ความถูกตองและครบถวนของขอมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ระยะยาว  
ท้ัง 3 แผนฯ ท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 60% คงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 

• S2 การดำเนินโครงการอาจไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนด   

:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 33% คงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 

• S3 การวิเคราะหความเสี่ยงผิดพลาดไมครบถวนทำใหมาตรการไมสามารถลดความ
รุนแรงของการจัดการความเสี่ยงไดจริง 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 50% คงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 

2. ดานการปฏิบัตงิาน (Operational Risk : O) 

• O1.1 การดำเนินโครงการลาชาไมเปนไปตามแผนงานท่ีกำหนด 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 33% คงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 

• O1.2 คณะกรรมการตรวจรับไมมีระบบติดตามรายงานความกาวหนาโครงการฯ เพ่ือใหได
ผลงานตามแผนท่ีกำหนด  
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 33% คงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 

• O2 การคืนหลักประกันสัญญาลาชา 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 33% คงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 

• O3.1 ข้ันตอนในการดำเนินการตามโครงการฯ ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 67% คงอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 

• O3.2 ความลาชาในการจัดสงขอมูลประกอบการจัดทำแผนฯ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 60% คงอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 

• O4.1 คณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจและงานประจำอยู ตจว. ทำใหไมสามารถใหเวลาใน
การดำเนินการไดอยางเต็มท่ีและตอเนื่อง   
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 92% คงอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 

• O4.2 บุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานท่ีสำนักงานและจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ  
ได เพราะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-2019   
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 75% คงอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 

• O5 เจาหนาท่ีขาดความเขาใจเกณฑการประเมินผลแผน (IDP) 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 67% คงอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 

• O6 การขาดแคลนบุคลากรผูปฏิบัติงาน  
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 67% คงอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 
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3. ดานการเงิน (Financial Risk : F) 

• F1 กรอบระยะเวลาของโครงการอาจสงผลกระทบกับประสิทธิภาพของผลงาน  
และการเบิกจายงบประมาณ 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 67% คงอยูในระดับท่ีสามารถยอมรับได 

• F2 การเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ คางชำระ 1 ปข้ึนไปไมได  
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 50% คงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 

• F3 จัดซ้ือจัดจางไมทันตามแผน และเบิกเงินไมทันตามแผนงบลงทุน 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 40% คงอยูในระดับท่ี ไม สามารถยอมรับได 

   ตองจัดการความเสี่ยงเพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

• F4 จัดซ้ือจัดจางไมทันตามแผน และเบิกเงินไมทันตามแผนเบิกจายภาพรวม 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 40% คงอยูในระดับท่ี ไม สามารถยอมรับได 

4. ดานกฎระเบียบตางๆ (Compliance Risk : C) 

• C1* กระบวนการดำเนินงานท่ีปรับเปลี่ยนตามระบบและเทคโนโลยีของโครงการไมสอดคลอง 
กับขอตกลง/ระเบียบปฏิบัติท่ีมีอยูเดิม 
:  ความเสี่ยงลดลงรอยละ 40% คงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 

รูปที่ 1 แสดงความระดบัความเสีย่งทีล่ดลง  

 

 

 

 

 

 ท้ังนี้ จากการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบวามีความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)  
จำนวน 3 เรื่อง ดานการปฏิบัติงาน จำนวน3 เรื่อง ดานการเงิน (Financial Risk : F) จำนวน 1 เรื่อง และ
ดานกฎระเบียบตางๆ จำนวน 1 เรื่อง เปนความเสี่ยงท่ีคงอยูในระดับท่ีพอยอมรับไดแตตองมีการควบคุม 
เพ่ือปองกันมิใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับท่ียอมรับไมได ดังนั้น ฝายท่ีเก่ียวของจึงควรเฝาระวังหรือ
กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติมใหมในแผนบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เพ่ือปองกันมิใหความเสี่ยงเคลื่อนยายไปยังระดับท่ียอมรับไมได ในลำดับตอไป 

 S1 S2 S3 O1.
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ปจจัยความสำเร็จของระบบบริหารความเสี่ยงกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

 ปจจัยที่ 1 : การสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเพสติด และผูบริหารระดับสูงขององคกรให
ความสำคัญและสนับสนุนใหทุกคนในองคกรเขาใจความสำคัญในคุณคาของการบริหารความเสี่ยงตอองคกร โดย
กำหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติ รวมถึงการกำหนดใหผูบริหารตองใชขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงในการตัดสินใจ
และบริหารงาน 

  ปจจัยที่ 2 : ความเขาใจความหมายความเสี่ยงตรงกัน 
 มีการกำหนดวัตถุประสงค นโยบาย กระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีมีความชัดเจน ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีทุกคนมีความเขาใจความหมายของความเสี่ยงในแนวทางเดียวกัน รวมถึงมีจุดหมายรวมกันในการ
บริหารความเสี่ยง  

 ปจจัยที่ 3 : กระบวนการบริหารความเสี่ยงดำเนินการอยางตอเนื่อง 
 มีการกำหนดรูปแบบการบริหารความเสี่ยงขององคกร นำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมา
ปฏิบัติ ไดอยางท่ัวถึงท้ังองคกร และไดมีการดำเนินการยางตอเนื่อง 

 ปจจัยที่ 4 : การสื่อสารที่มีคุณภาพ 
1) มีการสื่อสารรายงานใหผูบริหารไดรับขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยง มีการติดตามแผนการ

จัดการความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือนำมาใชปรับปรุงการบริหารองคกร และจัดการความ
เสี่ยงตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคไดมากท่ีสุด 

2) มีการสื่อสารเก่ียวกับวิธีการการบริหารความเสี่ยง และวิธีปฏิบัติผานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด และไดชี้แจงทำความเขาใจตอ
เจาหนาท่ีทุกคนถึงความรับผิดชอบตอกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

 ปจจัยที่ 5 : การวัดผลการบริหารความเสี่ยง  
• มีการวัดความเสี่ยงในรูปแบบของผลกระทบและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน และประเมินความ

เสี่ยงท่ีเกิดข้ึน และไดดำเนินการใหกระบวนการท้ังหมดลดความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนและองคกร
ยอมรับ 

• มีการวัดความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโดยวัดจากผลการดำเนินงาน ซ่ึงไดกำหนด
เปนระดับฝายงานท่ีรับผิดชอบ  

 ปจจัยที่ 6 : การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 มีการกำหนดใหมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยไดมีการรายงานและสอบทานข้ันตอน
ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑการประเมินผลการดำเนินงานท่ีกำหนด 
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ปญหาและอุปสรรค 

 1. ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการทำงาน โดยเฉพาะฐานขอมูลตาง ๆ ยังไมมี
การเชื่อมตอกันอยางเปนระบบ  
 2. จากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัส COVID–19 ทำใหการติดตามการดำเนินงานคอนขาง 

ลาชา เพราะมีเจาหนาท่ีเปนผูปวยรวมถึงมีการกักตัวผูท่ีมีความเสี่ยงสูง ซ่ึงกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
ไดปฏิบัติตามมาตรการท่ีหนวยงานตนสังกัดกำหนด รวมถึงไดเฝาระวังเพ่ือมิใหเจาหนาท่ีอยูในความเสี่ยง
ดังกลาวนั้นดวย  
 อยางไรก็ตาม แมจะมีแผนรับมือท่ีตอบสนองตอเหตุการณการแพรระบาดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
แตการคาดการณความรุนแรงของผลกระทบของการระบาดครั้งตอไปยังเปนไปไดยาก ซ่ึงเชื่อวาระยะเวลาของ
ผลกระทบอาจนอยลงจากการเรียนรูสิ่งท่ีเกิดข้ึน เม่ือเกิดโรคระบาดใหญซ่ึงอาจกลายเปนเรื่องปกติในอนาคต 
ซ่ึงการดำเนินการและมาตรการขององคกรจะมีการทบทวน พัฒนาและยกระดับข้ึน เพ่ือรองรับโอกาสและ
ความเสี่ยงจากโรคระบาดใหญท่ีเกิดบอยข้ึน 

ขอเสนอแนะ  

 เพ่ือใหเกิดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรอยางเปนระบบและตอเนื่อง ตลอดจนสามารถ
บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
จึงควรทบทวนการบริหารความเสี่ยงในปท่ีผานมา เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลอง 
กับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยมีขอเสนอแนะในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
สำหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
 1.  ตองนำความเสี่ยงท่ีมีการพบระหวางการปฏิบัติงาน มาวิเคราะหจัดการความเสี่ยงและ
กำหนดมาตราการ กิจกรรมเพ่ือลดปญหา หรืออุปสรรคระหวางการดำเนินการ 
 2.  ตองนำความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ท่ีสามารถบริหารจัดการใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
แตตองมีการควบคุม หรือกิจกรรมบางเรื่องท่ียังไมสามารถดำเนินการไดมาบริหารจัดการตอในป งบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยมีการทบทวนและปรับปรุงกิจกรรมจัดการความเสี่ยงใหมีความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติไดจริง
มากข้ึน รวมถึงตองนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด เพ่ือชวยหาแนวทาง/มาตรการ
สนับสนนุ และนำมาบริหารจัดการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดแก  

• ความเสี่ยงเก่ียวกับทางดานการเงิน กรณีจัดซ้ือจัดจางไมทันตามแผนและเบิกเงินไมทัน
ตามแผนงบลงทุน และเบิกเงินไมทันตามแผนเบิกจายภาพรวม : สงผลใหเกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานท่ีไมเปนไปตามตัวชี้วัดภาคบังคับของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

• การเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้ คางชำระ 1 ปไมได : สงผลใหเกิดรายรับจากการจำหนาย
วัตถุเสพติดฯ ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

 3. มีการสื่อสารเพ่ือบริหารความเสี่ยงใหมากข้ึน เพ่ือใหทุกฝายเขาใจและรับทราบหลักการ 
ข้ันตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบและตอเนื่องเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 4. การระบุเหตุการณความเสี่ยงยังไมมีความชัดเจน ทำใหไมสามารถวิเคราะหถึงผลกระทบ 
ท่ีไดรับจากความเสี่ยงนั้นได ควรระบุสาเหตุของความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และรายละเอียดของผลกระทบจาก
ความเสี่ยงนั้นใหชัดเจน เพ่ือวิเคราะหหาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 
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สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

 

ตารางการประเมินผลระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยูหลังจากไดกำหนดมาตรการควบคุม 
 

 

ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

ดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)  มีความเสี่ยงระดับสูง 3 เร่ือง (4* เร่ือง) 

S1 โครงการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตรระยะยาว 5 ป  และ  การจัดทำแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-6)  1 เร่ือง (2* เร่ือง) 

( โครงการนี ้กับ SOP นี้ มีปจจัยเสี่ยงท่ีซ้ำกันจึงนำมารวมในการจัดการความเสี่ยงพรอมกัน ) 

S1*  ความถูกตองและครบถวนของขอมูล
ประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรระยะยาว 
ทั้ง 3 แผนฯ ที่ไดรบัจากหนวยงานที่เก่ียวของ  

(แผนฯ 3 แผน ประกอบดวย 
แผนยุทธศาสตรฯ / 
แผนบริหารบุคคลฯ /  
แผนดิจิทัลฯ)  

 

 (สูง) 
15 

ใหเจาหนาที่ศึกษาขอมูล
จากบันทึกขอตกลงฯ 
และตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง
กอนนำเสนอ คกก.
บริหารฯ 

1. จัดตั้งคณะทำงานฯ 
ใหมีบุคลากรของแตละ
ฝายเขารวม 
2. สรางความรูความ
เขาใจในการดำเนินงาน
ใหคณะทำงานรับรูและ
เขาใจ 
3. จัดประชุมหารือรวม  
กับหนวยงานที่เก่ียวของ 
เพ่ือรับฟงขอเท็จจริง 
ความคิดเห็น และความรู
ที่จำเปนในการจดัทำแผน
ระยะยาวทั้ง 3 แผนฯ 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส  
ที่ 2-3 

 

1. ไดกำหนดใหหัวหนาทุกฝาย       
เขารวมในการประชุมจดัทำแผนฯ 
รวมถึงทุกฝายสงผูที่เก่ียวของเขารวม
ดวย  (แทนการจดัตั้งคณะทำงาน) 

2. ไดประชุมเพ่ือสรางการรบัรูและ
เขาใจรวมกัน 

3. ไดประสานและหารือ กยผ. เพ่ือรับ
ฟงความคิดเห็นในการจัดทำแผนฯ  

4. ไดระบรุายละเอียดและความ
ตองการของขอมูลเพ่ิมขึ้นจากฝาย
ตางๆ รวมทัง้กำหนดระยะเวลาในการ
สงกลับขอมูล 

3 
(I1) 

2 
(L2) 

6  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

--- 

5-6 



คูมือบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 
 

ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

S2 โครงการสงเสริม สนับสนุนเครือขายทางการแพทย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเร่ืองของ Palliatives Care  (1 เร่ือง) 

S2 การดำเนินโครงการอาจไมเปนไปตาม
แผนที่กำหนด   

 

สูง 

12 

ปฏิบตัิตามขั้นตอนและ
แนวทางการดำเนิน
โครงการตามแผนงาน
ที่กำหนด 

1. จัดทำตารางเวลา
หรือ (Action Plan)   
ใหชัดเจนเพ่ือใชติดตาม
การดำเนินงานและ
รายงานผูบังคับบญัชา  
2. จัดตั้งคณะทำงานฯ 
ใหมีบุคลากรของแตละ
ฝายเขารวม 
3. ขออนุมัติปรบัแผน
จาก คกก.บริหารฯ 
4. เปลีย่นวิธีการ
ดำเนินงานเปนรปูแบบ 
Online 
 
 

ไตร
มาส  ที่ 

2-3 

 

1. ไดมีการประชุมผูที่เก่ียวของเพ่ือ
หารือแนวทางการดำเนินงานให
เหมาะสม 

2. ไดประสานกับบุคลากรภายนอกที่มี
ความเชีย่วชาญดาน Palliatives 
Care   

3. ไดปรบัเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน
และรูปแบบโครงการฯ 

4. ไดจัดทำตารางเวลาหรือ (Action 
Plan) เพ่ือใชติดตามการดำเนินงาน
และรายงานผูบังคับบัญชา 

 

4 
(I1) 

 2    
(L2) 

8  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

ไดปรับมาตรการ
เพ่ิมเติม         
ใหสามารถ
ดำเนินการได
ตามสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลง 

S3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกลุมเงินทุนฯ  (P-NF1-34) (1 เร่ือง) 

S3 การวิเคราะหความเสีย่งผิดพลาด             
ไมครบถวนทำใหมาตรการไมสามารถ       
ลดความรนุแรงของการจดัการความเสี่ยง    
ไดจริง 

 

 

สูง 

12 

ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 
หรือผูเก่ียวของในการ
วิเคราะห หรือหา
มาตรการ และ / หรือ
จัดการระดมสมองใน
สวนที่เก่ียวของ 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

ไตร
มาสที่ 
1-2 

 

1. ไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญและจดัให         
มีการระดมสมองในสวนที่เก่ียวของ 

2. ไดจัดประชมุคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 2 ครั้ง 

3. ไดขอความเห็นชอบตอ คกก.บรหิาร
เงินทุนฯ และนำขอเสนอแนะมา
ปรับปรุง 

 

 

 

3 
(I1) 

2 
(L2) 

6  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

---- 
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ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

ดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O) มีความเสี่ยงระดับสูง 9 เร่ือง (13* เร่ือง) 

O1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินคาวัตถุเสพติดแบบครบวงจร (Smart Inventory) / โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามการสั่งซ้ือและจดัสงวัตถุเสพติดอัจฉริยะ  (Smart Tracking)    
( 2 โครงการนี้มีปจจัยเสี่ยงท่ีซ้ำกันจึงนำมารวมในการจัดการความเสี่ยงพรอมกัน )  2 เร่ือง (4* เร่ือง) 

O1.1* การดำเนินโครงการลาชาไมเปนไป
ตามแผนงานที่กำหนด 

สูง 
12 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับตามงวดงานที่
กำหนด 

1. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
กำกับตดิตามใหเปนไป
ตามแผนงานที่กำหนด 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการฯ 
ติดตามเชิงรุก กับ บ.
คูสัญญา เพ่ือใหทราบ
ความคืบหนาของการ
ดำเนินงานเปนระยะ  
3. ขอขยายระยะเวลาการ
ดำเนินงานออกไป 

ตค.
2564-

มิย.
2565 

1. หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการฯ 
และ นวก.คอมพิวเตอร ไดกำกับ
ติดตามใหเปนไปตามแผนงานที่
กำหนด 
2. ขอความเห็นชอบจาก คกก.บริหาร
เงินทุนฯ เพ่ือขยายเวลาดำเนินงาน
ออกไปถึง มิ.ย.2565 
3. ดำเนินการจัดทำตารางระยะเวลา
ขั้นตอนการดำเนินงานจดัซ้ือจัดจาง
ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
4. ดำเนินการตามขอ 3) ซ่ึงเปนไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

4 
(I1) 

2 
(L2) 

8  ฝายจัดซ้ือฯ 
/ฝายขายฯ  

 - ผูรับผิดชอบ 
ขาดทักษะ  
 
 - มีการเปลี่ยน
ประธานในการ
ดำเนินงาน  
 

O1.2*  คณะกรรมการตรวจรับไมมีระบบ
ติดตามรายงานความ กาวหนาโครงการฯ 
เพ่ือใหไดผลงานตามแผนที่กำหนด 

สูง 
12 

จัดประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับตามงวดงาน   
ที่กำหนด 

1. กำหนดแผนการกำกับ
ติดตาม ใหรายงาน คกก.
ตรวจรับฯ ตามที่กำหนด 
2. ตดิตามการทำงานของ
บริษัทคูสัญญารวมกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
อยางใกลชดิ 
3. ตรวจสอบรายงาน    
ผลการดำเนินการใหแต  
ละงวดงานใหสอดคลอง
กับผลการดำเนินงานจรงิ 

ตค.
2564-

มิย.
2565 

1. ไดประชุมผูที่เก่ียวของเพ่ือกำหนด
แผนการกำกับตดิตาม โดยรายงาน
ความกาวหนาฯ ตอผูบริหารผานการ
ประชุม และหนวยงานทราบ 
2. ขอความเห็นชอบจาก คกก.บริหาร
เงินทุนฯ เพ่ือขยายเวลาดำเนินงาน
ออกไปถึง มิ.ย.2565 
3. อยูระหวางการดำเนินการของ 
ผูรับจางลงนามสัญญา ซ่ึงเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดตามแผนฯ 

4 
(I1) 

2 
(L2) 

8  ฝายจัดซ้ือฯ 
/ฝายขายฯ  

ยังไมถึงขั้นตอน
ของ คกก.ตรวจ
รับ 
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ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

O2  การบริหารสัญญา-เบิกจายวัตถุเสพติด  (P-NF1-15)  (1 เร่ือง) 

O2. การคืนหลักประกันสญัญาลาชา สูง   

12 

มีรายการบันทึกกำหนด 
การคืนหลักประกัน
สัญญาเมื่อสิ้นสุดเงื่อนไช     
ในสัญญา 

1. จัดทำ Chcklist    

2. ประสานงานกับ
เจาหนาที่พัสดเุมื่อสิ้นสุด
เงื่อนไขในสัญญา 

ตลอดป 
งบ  

ประมาณ     
2564 

1. จัดทำ Chcklist และบันทึก
กำหนดการคืนหลักประกันสัญญา  
เมื่อสิ้นสุดเงื่อนไชในสัญญา 

2. ไดประสานกับเจาหนาที่พัสด ุ
ฝายจัดซ้ือเพ่ือความถูกตองครบถวน 

4 
(l2) 

2 
(L1.2) 

8  ฝายกฎหมาย --- 

O3 โครงการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตรระยะยาว 5 ป และ การจัดทำแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-6)  2 เร่ือง (4* เร่ือง) 

( โครงการนี ้กับ SOP นี้ มีปจจัยเสี่ยงท่ีซ้ำกันจึงนำมารวมในการจัดการความเสี่ยงพรอมกัน ) 

O3.1* ขั้นตอนในการดำเนินการ            
ตามโครงการฯ ไมเปนไปตามระยะเวลา        
ที่กำหนด 

สูง  
12 

ประชุมชี้แจงทำความ
เขาใจการดำเนินงาน
ตามขั้นตอน 

1. จัดทำตารางเวลา
หรือแผนปฏบิตัิการ  
(Action Plan) ให
ชัดเจนเพ่ือใชติดตาม
การดำเนินงาน 

2. ตดิตามผลการปฏิบตัิ 
งาน และรายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชาอยาง
สม่ำเสมอ 

ไตร
มาสที่ 
2-3 

 

1. ไดประชุมชี้แจงทำความเขาใจการ
ดำเนินงานตามขั้นตอน 
2. ไดจัดทำ (Action Plan) 
เพ่ือใชติดตามการดำเนินงาน 
3. ไดรายงานผลตอผูบังคับบัญชา 
และ คกก.บริหารเงินทุนฯ 
4. ไดกำหนดเจาหนาที่รับผิดชอบ
ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตาม   
ที่กำหนด 

4 
(I8) 

1 
(L2) 

4  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

--- 

O3.2* ความลาชาในการจัดสงขอมูล
ประกอบการจัดทำแผนฯ จากแตละหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

สูง  
10 

จัดทำบันทึกแจงให
ทราบกำหนด
ระยะเวลาในการจดัสง 

1. ตดิตาม / 
ประสานงาน อยาง
ใกลชิดกับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบของแตละ
ฝายเพ่ือใหจัดสงขอมูล
ตามระยะเวลาที่กำหนด  
2. รายงานผูบังคับ 
บัญชาหรือหัวหนางาน
อยางตอเน่ือง 

ไตร
มาสที่ 
2-3 

 

1. ไดจัดทำบันทึกแจงใหทราบกำหนด
ระยะเวลาในการจดัสง 
2. ไดตดิตามและประสานงานกับ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพ่ือใหจัดสง
ขอมูลตามระยะเวลาที่กำหนด  
3. ไดรายงานผูบังคับบญัชา/  
หัวหนางานเพ่ือการตดิตาม 
4. ไดดำเนินการทวงถามทุกฝาย 
เพ่ือใหจัดสงตามที่กำหนด 

2 
(I8) 

2 
(L2) 

4  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

--- 
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ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

O4 โครงการสงเสริม สนับสนุนเครือขายทางการแพทย  ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเร่ืองของ Palliatives Care  (2 เร่ือง) 

O4.1 คณะอนุกรรมการฯ มภีารกิจและงาน
ประจำอยู ตจว. ทำใหไมสามารถใหเวลา   
ในการดำเนินการไดอยางเต็มทีแ่ละตอเน่ือง   

สูง  
12 

จัดทำหนังสือเชิญ
ประชุม และ
ประสานงานอยาง
ตอเน่ือง 

1. จัดทำ Action Plan 
ใหชัดเจนเพ่ือใชในการ
บริหารโครงการ  
2. สงใหคณะอนุฯ ทราบ  
3. ประชุม Online 

ไตร
มาสที่ 
2-3 

 

มีการปรบัเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน
และรูปแบบโครงการฯ  

 

1 
(I3) 

1 
(L2) 

1  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

--- 

O4.2 บุคลากรไมสามารถปฏบิัติงาน           
ที่สำนักงาน และจัดประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ได เพราะการระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-2019   

สูง  
12 

ดำเนินงานตามแผน      
ที่กำหนด 

1. จัดใหมีการทำงาน
เหลื่อมเวลา 
2. ปฏิบตัิงานจากทีบ่าน 
3. จัดสงเอกสารผาน
ทาง (e-mail) พรอมกับ
การจัดสงฉบบัจริงมา
ตามระบบ 
4. ประชุม online 

ไตร
มาสที่ 
2-3 

 

1. จัดใหมีการทำงานเหลื่อมเวลา 

2. ปฏิบตัิงานจากทีบ่าน (Wfh) 

3. มีการปรับเปลีย่นวิธีการดำเนินงาน
และรูปแบบโครงการฯ 

 

3 
(I3) 

1 
(L2) 

3  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

--- 

O5 การจัดทำแผนพัฒนาราย บุคคล (IDP) กลุมเงินทุนฯ   (P-NF1-33) (1 เร่ือง) 

O5. เจาหนาที่ขาดความเขาใจเกณฑการ
ประเมินผลแผน (IDP) 

สูง  
12 

ชี้แจงเกณฑการ
ประเมินผล โดยผาน
ชองทางสื่อสาร เชน 
Line เพ่ือสรางความ
เขาใจระหวางผูปฏิบตั ิ

1. จัดใหมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู KM ของกลุม
เงินทุนฯ 

2. จัดใหมีวิทยากรเปนที่
ปรึกษาในกระบวนการ
จัดทำ KM 

ปงบ 
ประมาณ 
2564 

1. มีการประชมุแลกเปลี่ยนเรยีนรู     
ในกระบวนการจัดทำ KM ฯ โดยมี
วิทยากรใหคำปรึกษาในเรื่องดังกลาว 
2. ประชุมระดมสมองเพ่ือแจงและ
ทบทวนเกณฑการประเมินผลรวมกัน  
3. รวบรวมและจดัการความรูใหเปน
ระบบการโดยจดัทำเปนคูมือ ดังน้ี 

• คูมือพจนานุกรมฯ 

• คูมือการจัดทำแผน IDP 
4. ดำเนินการแจงเวยีนคูมือฯ โดย
ผานชองทางสื่อสาร คือ หนังสือเวยีน 
Line  และเวบ็ไซตกลุมเงินทุนฯ 

2 
(I2) 

2 
(L2) 

4  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

--- 
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ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

O6 คูมือการจัดทำการแกไขขอมูลระบบสารสนเทศ    (P-NF1-37) (1 เร่ือง) 

O6. การขาดแคลนบุคลากรผูปฏิบตัิงาน  สูง   
12 

ประสานงานรวมกับ 
ศูนย IT ของ อย. 

1. ขอตำแหนง นวก.
คอมพิวเตอร 1 อัตรา 
2. สรรหาบุคลากรตาม    
ที่ไดรับอนุมัต ิ

ไตร
มาสที่ 
2-3 

 

1. ดำเนินงานรวมกับ ศูนย IT อย. 
2. บุคลากรเริ่มปฎิบตัิงานทีเ่งินทุนฯ  
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2564 

2 
(I2) 

2 
(L2) 

4  ฝ.นโยบาย
และแผนงาน 

ปรับเปลี่ยน
โครงสรางบริหาร 
งานภายใน ทำให
ดำเนินการลาชา 

ดานการเงิน (Financial Risk : F)  มีความเสี่ยงระดับสูงมาก จำนวน 2 เร่ือง และระดับสูง จำนวน 2 (3*) เร่ือง 

F1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินคาวัตถุเสพติดแบบครบวงจร (Smart Inventory) / โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามการสั่งซ้ือและจัดสงวัตถุเสพติดอัจฉริยะ  (Smart Tracking)      
( 2 โครงการนี้มีปจจัยเสี่ยงท่ีซ้ำกันจึงนำมารวมในการจัดการความเสี่ยงพรอมกัน )  1 เร่ือง (2* เร่ือง) 

F1* กรอบระยะเวลาของโครงการอาจสงผล
กระทบกับประสิทธภิาพของผลงานและการ
เบิกจายงบประมาณ 

สูง     
12 

ดำเนินงานตามแผน    
ที่กำหนด 

1. วางแผนดำเนินการ
รวมกับผูรับผิดชอบ          
ใหรอบคอบและปฏิบตัิได 

2. คกก. ที่เก่ียวของ      
ติดตามการทำงานของ 
บ.คูสัญญา 

ตค.2564-
มิย. 

2565 

1. กำหนดกรอบเวลา รวมกับ
ผูรับผิดชอบ และ ศูนย IT 
2. ขอความเห็นชอบจาก คกก.บริหาร
เงินทุนฯ เพ่ือขยายเวลาดำเนินงาน
ออกไปจนถึง มิ.ย. 2565 
3. อย.อนุมัติใหใชกรอบระยเวลาใหม
เพ่ือการดำเนินการ 

4 
(I1) 

1 
(L2) 

4  ฝายจัดซ้ือฯ 
/ฝายขายฯ  

การกำหนดระยะ 
เวลาไมหมาะสม 
ตอการดำเนิน
โครงการใหแลว
เสร็จ 

F2 การทวงหนี,้ การสงใบเสร็จรับเงิน และการสงเช็คคืน/ต๋ัวแลกเงินธนาคาร (P-NF1-21)  (1 เร่ือง) 

F2. การเรยีกชำระหน้ีจากลูกหน้ีคางชำระ  
1 ปขึ้นไปไมได 

สูง     
10 

1. ทำหนังสือแจงให
ชำระหน้ีถึง ผอ. รพ. 
ตอเน่ืองทุกเดือน  
2. ใหเครดติ รพ.ที่ซ้ือยา
เปนเงินเชื่อ 90 วัน 
3. งดจำหนายวตัถุ  
เสพติดเมื่อคางชำระ
เกิน 6 เดือน ไมใหออก
ใบแจงหน้ีครั้งตอไป 

ติดตามการชำระหน้ี 
จากสถานพยาบาลที่
เปลูกหน้ี ดงัน้ี 

1. โทรฯ ประสานเพ่ือให
รับทราบและชำระหน้ี 

2. จัดทำหนังสือถึงตน
สังกัดของสถานพยาบาล
น้ันๆ เพ่ือใหมีการชำระ
หน้ี                

ตลอด     
ปงบ 

ประมาณ 

ไดดำเนินการติดตามหน้ีคางชำระตาม
แนวทางที่วางไว 

5 
(I7) 

1 
(L1.2) 

5  ฝ.การเงิน
และบญัช ี

1. สถานพยาบาล
ชำระหนี้โดยหักภาษี 
ณ ท่ีจายทำใหชำระ
ไมครบจำนวนหนี ้         

2. มีสถาน 
พยาบาลขอผอนผัน
การชำระหนี้
เนื่องจากเกิดการ
ทุจริตภายใน 
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ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

F3  การเบิกจายงบลงทุนเปนไปตามแผนการเบิกจายงบลงทุนท่ีไดรับอนุมัติ  (1 เร่ือง) 

F3 จัดซ้ือจัดจางไมทันตามแผนและเบกิ
จายเงินไมทันตามแผนงบลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูงมาก    
20 

1. เจาหนาที่ตองปฏิบตัิ
ตามระเบียบและใหทัน
ตามระยะเวลา           
ที่กำหนดในแผน 

2. จัดทำแผนการใชเงิน
และตดิตามการใชเงิน  

3. กำหนดเวลารบั
เอกสารจากฝาย          
ที่เก่ียวของภายใน      
10 วันทำการ (*ดำเนิน 
การแบบปกต*ิ) ดังน้ี 
2.1 งานพัสดุสงเอกสาร  
ให ฝ.งบประมาณภายใน 
3 วันทำการหลังจาก
ตรวจรับพัสดุแลว 
2.2  ฝ.งบประมาณ      
สงเอกสารใหผูมีอำนาจ     
ลงนามภายใน 7 วัน     
ทำการ หลังจากตรวจรับ
พัสดุแลว 

2.3 เอกสารที่ไดอนุมัติ
ภายใน 10 วันทำการ
หลังจากตรวจรับพัสดุ
แลวถึง ฝ.การเงินและ
บัญชี 

 

1. เรงรดัใหเกิดสัญญา
ของโครงการภายในสิ้น
ปงบประมาณ 2564 

2. ปรบัแผนระยะเวลา
การเบิกจายเสนอ
กรมบัญชีกลาง 

3. เรงรดัใหเจาหนาที่
ดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 
2564 

4. มอบหมายเจาหนาที ่
ที่รับผิดชอบติดตามการ
ดำเนินงานตามมาตรการ
ที่กำหนด 

 

ตลอด     
ปงบ 

ประมาณ      

1. ไดดำเนินการประสานฝายที่
เก่ียวของ โดยแจงมาตรการเพ่ิมเตมิ
ผานการประชุมกอง ฯ และการ
ประชุมบริหารความเสีย่งฯ 

2. จัดทำ TOR ในโครงการ (Smart 
Logistic / Smart Inventory) 
เพ่ือใหเกิดสัญญาตามมาตราการที่
กำหนด 

3. คกก. บริหารฯ เห็นชอบใหขยาย
ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ 
ออกไปถึงเดือนมิถุนายน 2565 

4. ไดเรงรดั และกำชับใหเจาหนาที่
ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให
แลวเสรจ็ 

5. ตดิตามใหดำเนินงานตามที่กำหนด 

3 
(I2) 

4 
(L2) 

12  ฝ.การเงิน
และบญัช ี

1.การกำหนด
ระยะเวลา
ไมหมาะสม  
ตอการดำเนิน
โครงการใหแลว
เสร็จ ( 

2. ไดมีการ
ปรับแก โดยได
ขยายระยะเวลา
การดำเนินงาน
แลวจนถึง มิ.ย. 
2565 

3. โครงการ 
Smart Inventory 
จัดทำสญัญาณ 
30 ก.ย. 2564  

ทำใหไมสามารถ 
ทำหนังสือถึง 
กรมบัญชกีลาง 
เพ่ือขอปรบัแผน 
การใชเงินใน
ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
ไดทัน 
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ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

F4  การเบิกจายภาพรวมเปนไปตามแผนการเบิกจายภาพรวมท่ีไดรับอนุมัติ (1 เร่ือง) 

F4 จัดซ้ือจัดจางไมทันตามแผน และเบิกเงิน
ไมทันตามแผนเบิกจายภาพรวม 

สูงมาก    
20 

1. เจาหนาที่ตองปฏิบตัิ
ตามระเบียบและทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
2. จัดทำแผนการใชเงิน
และตดิตามการใชเงิน
อยางสม่ำเสมอ 
3. กำหนดเวลารบั
เอกสารจากฝายตางๆ
ภายใน 10  วันทำการ 
(ดำเนินการปกติ*) ดังน้ี 

 จัดซ้ือจัดจางวัตถุเสพติด 
2.1 ตรวจรับเอกสารให  
ฝ.กฎหมายภายใน  2     
วันทำการหลังจากตรวจ
รับพัสดุแลว 
2.2 ฝ.กฎหมายสง
เอกสารใหงานตรวจสอบ
ภายใน 1 วนั ทำการ
หลังจากตรวจรับพัสดุว 
2.3 งานตรวจสอบตอง
สงเอกสารให ผูมีอำนาจ
ลงนามภายใน 4 วันทำ
การ หลังจากตรวจรับว 
2.4 เอกสารที่ไดรับการ
อนุมัติภายใน 3 วัน            
ทำการหลังจากตรวจรับ
พัสดุแลวถึง ฝ.การเงิน
และบัญช ี

1. จัดทำใบปะหนากำกับ
ระยะเวลาการดำเนินงาน
ของทุกขั้นตอน 

2. กำชบัใหเจาหนาที่ให
ตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง ของเอกสาร 
ขอมูล ประกอบการ
เบิกจายอยางถ่ีถวนกอน
การเบิกจาย 

3. กำชบับริษัทคูสัญญา
ใหตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง       
ของเอกสาร ขอมูล 
ประกอบการเบิกจาย  
กอนนำสงใหเงินทุนฯ 

4. เรงรดัเจาหนาที่      
ทุกสวนที่เก่ียวของ      
ใหดำเนินการเบิกจายตาม
สัญญาที่กำหนดใหแลว
เสร็จภายในสิ้น
ปงบประมาณ 2564 

ตลอด     
ปงบ 

ประมาณ      

1. ไดดำเนินการประสานฝาย             
ที่เก่ียวของ โดยแจงมาตรการเพ่ิมเติม
ผานการประชุมกอง ฯ และการ
ประชุมบริหารความเสีย่งฯ 

2. ไดจัดทำใบปะหนาเพ่ือดำเนินการ
ดังกลาว 

3. ไดกำชับใหเจาหนาที่ทุกสวน 
ที่เก่ียวของตรวจสอบเอกสารพรอม
ขอมูลใหถูกตองกอนดำเนินการทุกครั้ง 

4. ไดแจงใหบริษัทคูสัญญาตรวจสอบ
เอกสารขอมูล ใหครบถวน ถูกตอง
กอนนำสงใหกลุมงินทุนฯ รวมถึง 
ใหเจาหนาทีต่รวจสอบอีกครั้ง  

5. ไดแจงใหหัวหนาฝายทุกฝาย 
เรงรัดใหเจาหนาทีใ่นสังกัดดำเนินการ
ใหแลวเสร็จตามสัญญาที่กำหนด
ภายในสิ้นปงบประมาณ 2564 

3 
(I2) 

4 
(L2) 

12  ฝ.การเงิน
และบญัช ี

เปนผลสืบเน่ือง
จาก F3. 
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ความเสี่ยง ระดับ  รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง ระยะ 
เวลา 

ผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงคงเหลือ สถานะ
ความเสี่ยง 

ผูรับ         
ผิดชอบ 

หมายเหตุ  
ปญหา /อุปสรรค 

มาตรการท่ีมีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม  (I) (L) ระดับ 

- ตอ- 

F4. จัดซ้ือจัดจางไมทันตามแผน และเบิก
เงินไมทันตามแผนเบิกจายภาพรวม 

 จัดซ้ือจัดจางทั่วไป 
2.1 งานพัสดุสงเอกสาร
ให ฝ.งบประมาณภายใน 
3 วันทำการหลังจาก
ตรวจรับพัสดุแลว 
2.2  ฝ.งบประมาณสง
เอกสารใหผูมีอำนาจลง
นามภายใน 7 วันทำการ 
หลังจากตรวจรับพัสดุ 

2.3 เอกสารที่ไดรับการ
อนุมัติภายใน 10 วัน     
ทำการหลังจากตรวจรับ
พัสดุแลวถึง ฝ.การเงิน
และบัญช ี

      
 

  

ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ( Compliance Risk : C )  มีความเสี่ยงระดับสูง จำนวน 1 (2*) เร่ือง 

C1  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินคาวัตถุเสพติดแบบครบวงจร (Smart Inventory) / โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามการสั่งซ้ือและจดัสงวัตถุเสพติดอัจฉริยะ  (Smart Tracking)    
( 2 โครงการนี้มีปจจัยเสี่ยงท่ีซ้ำกันจึงนำมารวมในการจัดการความเสี่ยงพรอมกัน )  1 เร่ือง (2* เร่ือง) 

C1* กระบวนการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยน
ตามระบบและเทคโนโลยีของโครงการ        
ไมสอดคลองกับขอตกลง / ระเบียบปฏิบตั ิ     
ที่มีอยูเดิม  

สูง     
10 

ใหผูปฏิบตัิงาน           
ที่เก่ียวของวิเคราะห
กระบวนงานใหม         
ที่อาจกระทบตอ
ขอตกลง/ระเบียบ   
ปฏิบตัิเดมิ 

1. จัดประชุมใหผูปฏบิัต ิ
งานรวมรับฟง 
2. ปรบัปรุงขั้นตอน/
แนวทางปฏบิัติงานใหม 
ใหสอดรับกับระบบ IT 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
เสนอปรบักฎ ระเบยีบที่
เก่ียวของใหสอดคลองและ
สามารถปฏบิัติงานไดจริง 

ตค.
2564 
- มิย.
2565 

1. จัดประชุมนำเสนอความกาวหนา
โดยใหผูปฏิบตัิงามสีวนรวมรับฟง 
2. ขออความเห็นชอบจาก คกก.
บริหารเงินทุนฯ เพ่ือขยายเวลาการ
ดำเนินงานออกไปจนถึง มิ.ย.2565  
3. ดำเนินการตามขั้นตอนตามกำหนด
ระยะเวลาทีม่ีการปรับเปลี่ยนแกไข 
รวมถึงตามหลักเกณฑและระเบียบ 
ที่เก่ียวขอตามที่กำหนด 

3 
(I7) 

2 
(L2) 

6  ฝายจัดซ้ือฯ 
/ฝายขายฯ  

--- 
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บทที่ 6 แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

6.1 ผลการประเมินความเสี่ยงและโอกาสระดับองคกร  

 กองควบคุมวัตถุเสพติด โดยกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดจัดใหมีการวิเคราะหความ
เสี่ยงภายใตกระบวนการมีสวนรวมระดมสมองรวมกันคิดวิเคราะห และทบทวนความเสี่ยงประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากทุกโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร คูมือการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพ (SOP) รวมถึง
กิจกรรมในหนาท่ีรับผิดชอบของฝายหลักและฝายสนันสนุน เพ่ือวิเคราะหประเมินความเสี่ยงควบคูกับการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงไดจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงระดับโอกาสและผลกระทบเปนราย
ความเสี่ยง ดังปรากฏตามเอกสารภาคผนวกท่ี 2 เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรมีประสิทธิภาพ
สูงขึ ้น มีความมั่นใจตอการบรรลุเปาหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงท่ีกำหนด จึงไดสรุปผลและจัดทำ
แผนภาพความเสี่ยงระดับองคกร (Risk Profile) ท่ีแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงโดยรวม 
ดังนี้ 

แผนภาพความเสี่ยงระดับองคกร (Risk Profile) ท่ีแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงโดยรวม 

ผลกระทบ (I) 
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ (L) 

1 2 3 4 5 

5 5 (medium) 10 (high) 15 (high) 20 (extreme) 25 (extreme) 

จำนวนผลกระทบ O = 3 S = 1 O = 1 ----- O = 3 

4 4 (low) 8 (medium) 12 (high) 16 (high) 20 (extreme) 

จำนวนผลกระทบ 
 
 
 
 

 ----- O = 4 C = 2 F = 1 F = 2 

3 3 (low) 6 (medium) 9 (medium) 12 (high) 15 (high) 

จำนวนผลกระทบ S = 1 
O = 8  
C = 2 

S = 2 
O = 13  

 

O = 1 S = 2 
O = 1 

----- 

2 2 (low) 4 (low) 6 (medium) 8 (medium) 10 (high) 

จำนวนผลกระทบ O = 1 S = 6 
O = 145 

F = 1 
        C = 4 

O = 8 
C = 1 

O = 3 ----- 

1 1 (low) 2 (low) 3 (low) 4 (low) 5 (medium) 

จำนวนผลกระทบ O = 3 
F = 1 

O = 2 ----- O = 1 C = 1 

หมายเหต ุ1 : ประเภทความเสี่ยง ไดแก  1. ดานกลยุทธ (Strategic Risk : S)  /  2. ดานการดำเนินงาน (Operational Risk : O)                        
3. ดานการเงิน (Financial Risk : F) /  4. ดานการปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Compliance Risk : C) 

หมายเหต ุ2 : ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 
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แผนภาพระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

ร ะ ด ับ ค ว า ม
เส ี่ย ง  

 

ระดับ
คะแนน 

แ ท น ด ว ย  
แถบส ี

ความหมาย 

สูงมาก 
(Extreme) 

17 - 25 แดง ระดับท่ี ไม สามารถยอมรบัได                                          
จำเปนตองเรงจดัการความเสี่ยง ใหอยูในระดบัท่ียอมรับไดทันที 

สูง                 
(Hi) 

10 - 16 สม ระดับท่ี ไม สามารถยอมรบัได                                                   
ตองจัดการความเสีย่งเพ่ือใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

ปานกลาง 
(Medium) 

5 - 9 เหลือง ระดับท่ี พอ ยอมรับได                                                               
แตตองมีการควบคมุเพ่ือปองกันมใิหความเสีย่งเคลื่อนยายไปยังระดบั       
ท่ียอมรับไมได 

ต่ำ          
(Low) 

1 - 4 เขียว ระดับท่ียอม รับ ได                                                             
ไมจำเปนตองควบคุมหรือจัดการเพ่ิมเติมแตใหเฝาระวังไว 

 

6.2 แผนบริหารความเสี่ยงกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากการวิเคราะหและทบทวนความเสี่ยงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติดไดสรุปผลและจัดทำแผนภาพความเสี่ยงระดับองคกร (Risk Profile) ตามแผนภาพขางตน      
ท่ีแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปจจัยเสี่ยงโดยรวม และไดจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกร      
ซ่ึงมีองคประกอบในลักษณะเดียวกับแผนปฏิบัติการ (Action plan) คือ มีกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง/
มาตรการ การกำหนดระยะเวลาดำเนินการของกิจกรรมและผูรับผิดชอบ โดยพิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด
จาก 4 วิธีการ คือ ควบคุม, หลีกเลี่ยง, ยอมรับและถายโอน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือดำเนินการจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยงระดับองคการเรียบรอยแลว จะมีการสื่อสารใหบุคลากรท้ังหมดทราบ เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจท่ีสอดคลองกันในหลักการของการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร รวมท้ังสนับสนุนรวมดำเนินกิจกรรม
ตางๆ ท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามท่ีตองการ 

 กลุ มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดดำเนินงานทั้งดานการบริหารความเสี ่ยงและการ
ควบคุมภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค/เปาหมายรวมกันคือ ควบคุมและลดความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
โดยการควบคุมภายในเปนกระบวนการและมาตรการตางๆ ท่ีมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล         
ท่ีหนวยงานกำหนดข้ึน เพื่อสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลในดานการดำเนินงาน การรายงานและการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารความเสี ่ยงเปนกระบวนการท ี่ได ร ับการออกแบบใหสามารถบงชี ้
เหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอองคกร เพื่อสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

 เมื่อบริหารความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับไดแลว ความเสี่ยงนั้นจะถูกสงตอไป
กระบวนการควบคุมภายใน ในทางกลับกันความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมไดดวยกระบวนการควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงนั้นจะถูกสงตอไปสูกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือหามาตรการจัดการตอไป ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ไดดำเนินการวิเคราะหความเสี่ยงจากโครงการภายใตแผนยุทธศาสตร 10 โครงการ คูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงาน (SOP) ตามระบบคุณภาพของ อย. 51 กระบวนงาน และภารกิจงาน 9 รายการ ซ่ึงผลการ
วิเคราะหความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร รวมท้ังสิ้น 224 เรื่อง ราบละเอียดตามตารางท่ีปรากฏดานลางนี้ 
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ตารางวิเคราะหความเสี่ยงระดับองคกร 

หนวยงาน 

ขอบเขตการวิเคราะห ระดับความเสี่ยงท่ีพบ (เร่ือง) 

โครงการ
ภายใตแผน
ยุทธศาสตร 

คูมือขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงาน 

(SOP) 

ภารกิจงาน สูงมาก สูง ปาน
กลาง 

ต่ำ 

1. ฝายจัดซื้อ - 2 - 1 2 1 5 

2. ฝายขาย 1 1 - - 2 - 8 

3. ฝายการเงินและบัญชี - 8 - 1 1 4 16 

4. ฝายงบประมาณ  - 5  -  -  - 1 5 

5. ฝายบริหารท่ัวไป 2 18 3 1  - 14 84 

6. ฝายกฎหมาย - 3 2 - 2 5 8 

7. ฝายนโยบายและแผนงาน 7 14 2 1 11 49 

8. กลุมเงินทุนฯ 2 2 - - - 

รวมท้ังสิ้น 10 51 9 5 8 36 175 

พบวามีความเสี่ยงท่ีอยูในระดับท่ีไมสามารถยอมรับได และตองนำมาบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวนท้ังสิ้น 
13 เรื่อง แบงออกเปนความเสี่ยงท่ีอยูในระดับสูง 8 เรื่อง และระดับสูงมาก 5 เรื่อง ตามหลักเกณฑของ 
COSO และระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ดังนี้ 

1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ       มีความเสี่ยงระดับสูง  3 เรื่อง 
2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน    มีความเสี่ยงระดับสูง  2 เรื่อง และระดับสูงมาก  3  เรื่อง
3) ความเสี่ยงดานการเงิน มีความเสี่ยงระดับสูง  1 เรื่อง และระดับสูงมาก  2  เรื่อง 
4) ความเสี่ยงดานกฎระเบียบตางๆ   มีความเสี่ยงระดับสูง  2 เรื่อง

แผนภูมิแสดงความเสี่ยงตามหลกัเกณฑ COSO 

แ 
10%

50%

30%

10%

ความเสี่ยงท่ีตองบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑของ COSO

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ 

2. ความเส่ียงดานการ
ปฏิบัติงาน 

3. ความเส่ียงดานการเงิน

4. ความเส่ียงดานกฎระเบียบ
ตางๆ 
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ตารางแบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

ดานกลยุทธ Strategic Risk : S  มี 3 เรื่อง   (ระดับสูง 3 เรื่อง)   

(P-NF1-5) การจัดซ้ือวัตถุเสพติด (1 เร่ือง) 

S1. ยาบางชนิดมีสถานะ 

ขาดคราว และมีสถานะลน 

Stock เปนผลใหอัตรา

หมุนเวียนของสินคาคงคลัง ไม

เปนไปตามเกณฑที่กำหนด (S)  

สูง 10    

 

 1. จัดทำแผนจัดซ้ือยาราย

ตัวลวงหนา 

2. ตรวจนับสินคาคงคลัง

เพ่ือดูปริมาณคงคลังอยาง

สม่ำเสมอ 

ปรับแผนระยะการ 

สงมอบใหสอดคลอง 

กับอัตราการใชใน

สถานการณที่เปนปจจุบัน 

ไมมีตนทุนเพ่ิมในการ

ดำเนินงานจาก

มาตรการที่กำหนด 

เน่ืองจากเปนหนาที่

ของหนวยงาน 

 

1. มีแผนการ 

สงมอบที่สอดคลอง

กับอัตราการใชจริง  

2. ลดโอกาสเกิดความ

เสียหายกับองคกร 

3. ผูรับบริการมีความ

พึงพอใจ 

4. ผลการดำเนินงาน

เปนไปตามเปาหมาย

ที่กำหนด 

ควบคุม ตลอดป 

งบประมาณ  

2565 

ฝายจัดซ้ือ 

  ไมสามารถยกเลิกกระบวนการ

งานน้ีไดเพราะเปนภารกิจขององคกร 

- - - - - - - 

   ไมสามารถยอมรับ

ความเสี่ยงได เพราะทำ

ใหเกิดความเสยีหายแก

องคกร 

- - - - - - - 

    - 

 

 

จัดจางหนวยงาน

ภายนอกมาดำเนินการ 

สูญเสียงบประมาณ  

ในการดำเนินการสูง 

ลดอัตราการเกิด 

ยาขาด และยาลน 

Stock 

- - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

(P-NF1-1) การจำหนายวัตถุเสพติดท่ีใชในทางการแพทย (2 เร่ือง) 

S2. คุณภาพสินคาอยูในสภาพ

ไมสมบูรณเสียหาย (S) 
สูง 12    

 

 1. ดำเนินการแกไขระบบ

ขนสง และแจงผูรับจาง

เพ่ือชำระคาเสียหาย  

2. มีวัสดุกันกระแทก 

3. แจงผูผลิตใหปรบัปรงุ

บรรจุภณัฑ 

เจาหนาที่คลังสินคาผู

จัดสงตรวจสอบสินคา

กอนจัดสงใหอยูในสภาพ

ที่สมบูรณ ไมพบรองรอย

ของความเสียหาย 

1. เปนงานหลัก 

2. เพ่ิมภาระงานของ

บุคลากร 

ไดสินคาที่มีคุณภาพใน

สภาพที่สมบูรณ และ

ภาพลักษณทีด่ีตอ

องคกร 

ควบคุม ตลอดป 

งบประมาณ  

2565 

ฝายขาย 

    - - ไมเพ่ิมภาระงานของ

บุคลากร 

คุณภาพสินคาอยูใน

สภาพไมสมบูรณ

เสียหาย   

- - - 

       

- 

- 

 

ไมเพ่ิมภาระงานของ

บุคลากร 

มีขอรองเรียนเพ่ิมมาก

ขึ้นสงผลตอภาพลักษณ

ขององคกร 

- - - 

    - จางหนวยงานภายนอก

มาดำเนินการทั้งระบบ 

สูญเสียงบประมาณ

สูงมากในการ

ดำเนินการ 

ไดภาพลักษณทีด่ีของ

องคกร และอาจเสี่ยง

ตอการทำผิดตอ

ระเบียบที่เก่ียวของ  

- - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

S3. สถานพยาบาลรับยาไมครบ

ตามใบแจงหน้ี หรือใบเสร็จ 

โดยยาที่หายไป เปนยาในกลอง

บรรจุเตม็จากบริษัท (S) 

สูง 12    

 

 สำหรับการมารบัยาเอง 

1. ขอความรวมมือ 

ใหสถานพยาบาล 

เปดกลองบรรจุ และ

ตรวจสอบยาภายใน

กลองกอนนำกลับ  

2. ปรับกลองวงจรปดใน

มุมของการจดัเตรียมยา

สงสถานพยาบาลให

ชัดเจน 

3. ใหมีการเซ็นรับรองเมื่อ

ไดยาครบเมื่อรับยา  

สำหรับการรับยา ปณ. 

เจาหนาที่จะเปดลงั และนับ

ยาลงในกลองยาสำหรบัสง 

ปณ.ทุกครัง้ 

แจงฝายที่เก่ียวของ

ทราบปญหาที่เกิดขึ้น

เพ่ือดำเนิน การแกไข

และปองกันมิใหเกิด 

ขึ้นอีก 

ไมมีคาใชจายในการ

ดำเนินการใดๆ 

1. สถานพยาบาลไดรบั

ยาครบตามจำนวนเต็ม

ตามบรรจุภณัฑ 

2. ภาพลักษณที่ดตีอ

องคกร 

3. ผูรับบริการมีความ

พึงพอใจ 

ควบคุม ตลอดป 

งบประมาณ  

2565 

ฝายขาย 

      - - ไมเพ่ิมภาระงานของ

บุคลากร 

มีขอรองเรียนเพ่ิมมาก

ขึ้นสงผลตอภาพลักษณ

ขององคกร 

- - - 

        - - 

 

ไมเพ่ิมภาระงานของ

บุคลากร 

มีขอรองเรียนเพ่ิมมาก

ขึ้นสงผลตอภาพลักษณ

ขององคกร 

- - - 

      - จางหนวยงานภายนอก

มาดำเนินการทั้งระบบ 

สูญเสียงบประมาณ

ในการดำเนินการ 

ไดภาพลักษณทีด่ีของ

องคกร   

- - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

ดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)  มี 5 เรื่อง  (ระดับสูง 2 เรื่อง)  /  (ระดับสูงมาก 3 เรื่อง) 

(P-NF1-55) การบันทึกบัญชี (1 เร่ือง) 

O1. การบันทึกขอมูลและการ

นำสงรายงานกลุมเงินทุนฯ ผาน

ระบบ NBMS ไมเปนไปตาม

ระยะเวลาที่กำหนด (O) 

สูง

มาก 

25 

   

 

 

 กำชับใหผูที่รับผิดชอบ

ปฏิบตัิงานตามที่กำหนด 

ผูบังคับบัญชาเรงรัดติดตาม 

ควบคุม กำกับใหรับผิดชอบ

ปฏิบตัิงานตามระยะเวลาที่

กำหนด 

1. ปรับแกระบบที่มีอยู 

ใหมีการทำงานที่เร็วขึ้น 

2. มอบหมายเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบเปนการ

เฉพาะ 

ไมสูญเสียงบประมาณ

ในการดำเนินการ 

และการเพ่ิมบุคลากร 

1. การบันทึกขอมูล

และการนำสง

รายงานกลุมเงินทุนฯ 

ผานระบบ NBMS 

ถูกตอง ครบถวน 

อยูในเวลาที่กำหนด 

2. ผลการดำเนินงาน

เปนไปตามลักเกณฑ

การประเมินผลการ

ดำเนินงานประจำป 

ควบคุม ตลอด

ปงบประมาณ 

2565 

ฝายการเงิน

และบญัช ี

 ไมสามารถยกเลิกกระบวนการ

งานน้ีได 

- - - - - - - 

 ไมสามารถยอมรบั

ความเสี่ยงไดเน่ืองจาก

เปน ขอกำหนดตามกรอบ

หลักเกณฑการระเมินผล

การดำเนินงานประจำป 

- - - - - - - 

ไมสามารถถายโอนไดเพราะเปน

ภารกิจของหนวยงาน  

- - - - - - - 
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คูมือบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

(P-NF1-15) การบริหารสัญญา-เบิกจายวัตถุเสพติด  (1 เร่ือง) 

O2. การคืนหลักประกัน

สัญญาซ้ำซอน 

สูง 

12 

   

 

 1. รับเรื่องจากฝายจัดซ้ือฯ 

แลวดำเนินการจัดทำคืน

หลักประกันสัญญ 

2. ตรวจสอบขอมูลกับ

แฟมขอมูลของผูรับผิดชอบ 

1. จัดทำทะเบยีนคุมการ

รับหลักประกันสญัญา 

2. ประชมุรวมกัน 3 ฝาย 

เพ่ือกำหนดมาตรการให

ถูกตอง 

3. สอบทานขอมูลกับ

ฝายการเงินและบัญช ี

1. ไมมีคาใชจายเพ่ิม

ในการดำเนินการ 

2. เพ่ิมภาระงานกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 

1. ไมเกิดขอผิดพลาด 

ในการดำเนิงาน 

2. การดำเนินงานมี

ประสิทธภิาพมากขึ้น 

ควบคุม ตลอดป 

 งบประมาณ 

2565 

ฝายกฎหมาย 

    - - ไมเพ่ิมภาระงาน และ

งบประมาณในการ

ดำเนินการ 

อาจเกิดขอรองเรียน

และสรางความไมพึง

พอใจตอการบริการ

ของกลุมเงินทุนฯ 

- - - 

    - - ไมเพ่ิมภาระงาน และ

งบประมาณในการ

ดำเนินการ 

อาจเกิดขอรองเรียน

และสรางความไมพึง

พอใจตอการบริการ

ของกลุมเงินทุนฯ 

- - - 

    - 
จางหนวยงานภายนอก

มาดำเนินการทั้งระบบ 
สูญเสียงบประมาณ

สูงมากในการ

ดำเนินการ 

1. ไมเกิดขอผิดพลาด 

ในการดำเนิงาน 

2. การดำเนินงานมี

ประสิทธภิาพมากขึ้น 

- - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิตอล (ระบบสารสนเทศเงินทุนฯ) (3 เร่ือง) 

O3. ระบบงานหลักยังพบ 

ขอผิดพลาด การเรียงลำดับ

ขอมูล ประมวลผลขอมูล และ

ระบบการรายงานผล  

ไมเปนไปตามที่กำหนด (O) 

(1) ระบบงานจดัซ้ือจัดจาง 

(2) ระบบงานคลัง 

(3) ระบบงานขาย 

(4) ระบบงานการเงินและบัญช ี

สูง

มาก 

25 

    1. แจงแกไขปญหา และ

ทดสอบการใชงาน 

2. ใหทดสอบระบบโดย

ผูใชงาน 

3. ดำเนินงานตามสญัญา 

 

1. ฝายกฎหมายดำเนิน 

การทำขอตกลงรวม

กำหนดระยะเวลา 

แลวเสร็จ กับ บริษัท

คูสัญญา 

2. ใหศูนยขอมูลสาร 

สนเทศ อย. มาชวย 

1. ไมมีงบประมาณ

เพ่ิมเติม  

2. มีหนวยงานที่

เก่ียวของรับผิดชอบ 

1. การดำเนินงาน

เปนไปตามเงื่อนไข

สัญญา 
2. ระบบสามารถใช

งานไดตอเน่ือง 

3. เปนองคกรดิจิทัล

ทั่วทั้งองคกร 

ควบคุม ไตรมาสที ่1 ภาพรวม 

 เปนกิจกรรมที่ไมสามารถ

หลีกเลี่ยงไดเน่ืองจากเปนระบบ

สารสนเทศแลดิจิทัลของระบบงาน

หลัก 

- - - - - - - 

 
ยอมรับความเสี่ยง 

โดยตดิตาม/ตรวจสอบ 

การดำเนินการเปนระยะๆ 

- - - - - - - 

    - 

 

 

 

 

 

 

จางหนวยงานภายนอก

มาดแูลทั้งระบบ 

 

สูญเสียงบประมาณที่

สูงมาก 

1. ระบบสามารถใช

งานไดตอเน่ือง 

2. เปนองคกรดิจิทัล

ทั่วทั้งองคกร 

- - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

O4. ระบบงานสนับสนุนยังพบ

ขอผิดพลาด วเิคราะห 

ประมวลผล การรายงานผล  

ไมถูกตอง (O) 

(1) ระบบงานงบประมาณ 

(2) ระบบพัสด ุ

(3) ระบบบรหิารทรัพยากร   

     บุคคล 

(4) ระบบแผนงานและตดิตาม    

     ประเมินผล 

(5) ระบบสารสนเทศ 

สูง

มาก 

25 

   

 

 แจงแกไขปญหา และ

ทดสอบการใชงาน 

1. ใหทดสอบระบบโดย

ผูใชงาน 

2. ดำเนินงานตามสญัญา 

1. ไมมีงบประมาณ

เพ่ิมเติม  

2. มีหนวยงานที่

เก่ียวของรับผิดชอบ 

1. การดำเนินงาน

เปนไปตามขอกำหนด

ในสัญญา 
2. ระบบสามารถใช

งานไดปกตติอเน่ือง 

3. เปนองคกรดิจิทัล

ทั่วทั้งองคกร 

ควบคุม ไตรมาสที ่1 ภาพรวม 

  เปนกิจกรรมที่ไมสามารถ

หลีกเลี่ยงไดเน่ืองจากเปนระบบ

สารสนเทศแลดิจิทัลของระบบงาน

หลัก 

- - - - - - - 

  ยอมรบัความเสีย่ง 

โดยตดิตาม/ตรวจสอบ 

การดำเนินการเปนระยะๆ 

- - - - - - - 

    - จางหนวยงานภายนอก

มาดแูลทั้งระบบ 

 

 

สูญเสียงบประมาณ

ที่สูงมาก 

1. ระบบสามารถใช

งานไดตอเน่ือง 

2. เปนองคกรดิจิทัล 

ทั่วทั้งองคกร 

- - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

O5. การเชื่อมโยงขอมูลของ

ระบบเงินทุนหมุนเวียน 

ยาเสพตดิ กับ Smart 

Inventory และ Smart 

Tracking ยังไมสามารถ

คาดการณวาจะเชื่อมตอขอมูล

และใชงานจริงได (O) 

 

 

 

 

สูง  

15 

   

 

 1. ประสานบริษัทคูสัญญา 

ของแตละระบบ  

เพ่ือหารือดานเทคนิค 

2. กำหนด TOR ใหบริษัท

คูสัญญาของแตละระบบ 

มีการเชื่อมโยงขอมูล 

1. มีการติดตามเปนราย

ไตรมาส 

2. มีการทดสอบระบบ 

เพ่ือแสดงใหเห็นวา 

มีการเชื่อมโยงไดถูกตอง 

และใชงานไดจริง 

ไมมีคาใชจาย 1. การทำงานของ 

ทุกระบบเชื่อมโยง 

และใชงานไดอยาง 

มีประสิทธภิาพ  

2. สามารถตดิตาม

การกระจายวตัถุ 

เสพติดไดทนักาล 

3. คลังสินคาวัตถุ 

เสพติดฯ มีคุณภาพ 

และมาตรฐาน 

4. สามารถยืนยัน

ตัวตนของผูรับ

อนุญาตได  

5. ผูรับบริการมีความ

พึงพอใจ 

6. เปนองคกรดิจิทัล 

ทั่วทั้งองคกร 

ควบคุม ไตรมาสที ่3 ฝายนโยบาย

และแผนงาน 

    - - - - - - - 

    - - - - - - - 

    - วาจางผูเชีย่วชาญ

ดำเนินการใหครบถวน 

และถูกตองตามที่กำหนด 

มีคาใชจายในการ

ดำเนินการสูง 

ทุกระบบเชื่อมโยง  

และใชงานไดจริง 

- - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

ดานการเงิน Financial Risk : F  มี 3 เร่ือง  (ระดับสูง 1 เร่ือง)  /  (ระดับสูงมาก 2 เร่ือง) 

(P-NF1-21) การทวงหนี,้ การสงใบเสร็จรับเงิน และการสงเช็คคืน/ต๋ัวแลกเงินธนาคาร (1 เร่ือง) 

F1. การเรยีกชำระหน้ีจาก

ลูกหน้ีคางชำระ 6 เดือนขึ้นไป

ไมได (F)   

1) ระบบเงินทุนหมุนเวียน 

ยาเสพตดิดิจติอล 

(ระบบใหม) ยังไมสามารถ 

block ลูกหน้ีคางชำระ

เกิน 6 เดือนได 

2) ไมสามารถตรวจสอบ 

การชำระหน้ีจาก

สถานพยาบาลที่จาย 

ผานระบบ GFMIS ได 

ถาไมไดรับเอกสารยืนยัน

จากสถานพยาบาล  

 

สูง  

16 

    1. ทำหนังสือแจงชำระหน้ีถึง

ผอ. รพ.หลังจำหนายยาแลว 

3 เดือนตอเน่ือง 

2. ประสานตนสังกัดสถาน 

พยาบาลเพ่ือขอขอมูลการ

ชำระผานระบบ GFMIS    

3. งดจำหนายวัตถุเสพตดิเมื่อ

คางชำระเกิน 6 เดือน  

4. ทำหนังสือแจงปญหา

ตรวจสอบการชำระหน้ีผาน

ระบบ GFMIS ถึงกรมบญัชีกลาง 

และขอรายงานสำหรับการ

ตรวจสอบรายงานรับชำระหน้ี 

5. จับคูจากหลักฐานที่ไดรับ

จากเงินรับรอตรวจสอบทุกวัน 

1. โทรฯ ประสานเพ่ือให

รับทราบและชำระหนี 

2. จัดทำหนังสือถึงตน

สังกัดของสถานพยาบาล

น้ันๆ เพ่ือใหมีการ 

ชำระหน้ี                

1. ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น

2. ไมเพ่ิมงบประมาณ 

 

1. สามารถตดิตาม

หน้ีคางชชำระได 
2. จำนวนมูลคาหน้ี 

ที่คางชำระลดลง 

ควบคุม ตลอด

ปงบประมาณ     

2565 

ฝายการเงิน

และบญัช ี

    - - - - - - - 

    - - - - - - - 

    - จัดจางหนวยงาน

ภายนอกมาดำเนินการ 

สูญเสียงบประมาณ

สูง 

อาจเกิดปญหา เพราะ

ลูกหน้ีเปนหนวยงาน

ภาครัฐเชนกัน 

- - - 

  6-12 



คูมือบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามตัวชี้วัด เร่ือง การเบิกจายภาพรวมเปนไปตามแผนการเบิกจายภาพรวมท่ีไดรับอนุมัติ (2 เร่ือง) 

F2. การสงเบิก - จาย ลาชา 

(คายา-โครงการขามป) (F) 
สูง

มาก  

20 

    กำหนดระยะเวลาของการ

สงเบิก หลังคณะกรรมการ

ตรวจรับแลวเสร็จ 

1. จัดทำ Action Plan 

ควบคุมการเบิกจายยา

เปนราย Item 

2. พิจารณาปรบัปรุงและ

ลดขั้นตอน  

(Lean Process) 
  

1. ใชงบประมาณ

บริหารจดัการปกต ิ

2. ไมตองมบีุคลากร

เพ่ิมเติม 

3. เปนงานที่อยูใน

ภาระหนาทีข่อง

หนวยงาน 

1. ผูปฏิบตัิงาน

สามารถดำเนินการ 

ไดอยางถูกตองเปนไป

ตามระเบียบ 

2. กำหนดแนวปฏบิัต ิ

ครบถวนทุกระบบ 

งานที่เก่ียวกับการ

เบิก-จาย 

3. ระบบการบรหิาร

การเบิก-จาย 

มีประสิทธภิาพ  

ควบคุม ไตรมาสที ่1 ฝายจัดซ้ือ 

    ดำเนินตามแผนที่กำหนด - ไมสูญเสียงบประมาณ ไมบรรลุตามตัวชี้วดั

ขององคกร 

- - - 

    - - ไมสูญเสียงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางไม

ทันตามแผน 

- - - 

    
ไม

เหมาะ 

สม 

- - - - - - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

F3. การจัดซ้ือจัดจางงบลงทุน

ไมเปนไปตามแผนเบิกจายงบ

ลงทุน (F) ลาชา 

 - ครุภณัฑสำนักงาน 

 - ครุภณัฑคอมพิวเตอร 

 - รถยก 

 - งานปรบัปรุงชองเก็บเอกสาร 

 - งานติดตั้งราวเหล็กอาคาร    

   จอดรถ 

 - งานปรบัปรุงคลังยาชั้น 1 

สูง

มาก 

20 

    กำหนดระยะเวลาของการ

สงเบิก หลังคณะกรรมการ

ตรวจรับแลวเสร็จ 

1. จัดทำ Action Plan 

ควบคุมการเบิกจายยา

เปนราย Item 

2. พิจารณาปรบัปรุงและ

ลดขั้นตอน  

(Lean Process) 
  

1. ใชงบประมาณ

บริหารจดัการปกต ิ

2. ไมตองมบีุคลากร

เพ่ิมเติม 

3. เปนงานที่อยูใน

ภาระหนาทีข่อง

หนวยงาน 

1. ผูปฏิบตัิงาน

สามารถดำเนินการ 

ไดอยางถูกตองเปนไป

ตามระเบียบ 

2. กำหนดแนวปฏบิัต ิ

ครบถวนทุกระบบ 

งานที่เก่ียวกับการ

เบิก-จาย 

3. ระบบการบรหิาร

การเบิก-จาย 

มีประสิทธภิาพ  

ควบคุม ไตรมาสที ่1 ฝายบริหาร

ทั่วไป 

    ดำเนินตามแผนที่กำหนด - ไมสูญเสียงบประมาณ ไมบรรลุตามตัวชี้วดั

ขององคกร 

- - - 

    - - ไมสูญเสียงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางไม

ทันตามแผน 

- - - 

    
ไม

เหมาะ 

สม 

- - - - - - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

ดานกฎระเบียบตางๆ Compliance Risk : C  มี 2 เร่ือง  (ระดับสูง 2 เร่ือง) 

(P-NF1-16) การบริหารคลังสินคา  (1 เร่ือง) 

C1. การคืนหลักประกันสัญญา

เกินระยะเวลาที่กำหนด (C) 

สูง  

12 

   

 

 1. จัดทำ Checklist และ

จัดทำบันทึกกำหนดการคืน

หลักประกันสัญญาเมื่อสิ้นสุด

เงื่อนไขในสัญญา 

2. ไดมีการประสานกับ

เจาหนาที่พัสดุฝายจัดซ้ือเพ่ือ

ความถูกตองครบถวน 

1. ประชมุหารือรวมกัน 

3 ฝายเพ่ือกำหนด

มาตรการการดำเนินงาน

ใหถูกตอง 

2. จัดทำทะเบยีนคุมการ

รับหลักประกันสญัญา 

3. สอบทานขอมูลกับ

ฝายการเงินและบัญช ี

1. ไมมีคาใชจายเพ่ิม

ในการดำเนินการ 

2. เพ่ิมภาระงานกับ

หนวยงานที่เก่ียวของ 

 

1. ไมเกิดขอผิดพลาด 

ในการดำเนิงาน 

2. การดำเนินงานมี

ประสิทธภิาพมากขึ้น 

ควบคุม ตลอด

ปงบประมาณ 

2565 

ฝายกฎหมาย 

 

 

   - - ไมเพ่ิมภาระงาน และ

งบประมาณในการ

ดำเนินการ 

1. ผิดระเบยีบ 

2. ไมพึงพอใจตอการ

ดำเนินงานเงินทุนฯ 

- - - 

  

 

  - - ไมเพ่ิมภาระงาน และ

งบประมาณในการ

ดำเนินการ 

1. ผิดระเบยีบ 

2. ผูปฏิบตัิอาจไดรบั

โทษตามที่กำหนด 

- - - 

    
ไม 

เหมาะ 

สม 

- - - - - - - 
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ความเสี่ยง 
ระดับ 

(L*I) 

กลยุทธ (วิธจีัดการความเสี่ยง) รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห Cost Benefit ทางเลือก    

ท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลีกเลี่ยง ยอมรับ ควบคุม ถายโอน มาตรการที่มีอยูเดิม มาตรการเพ่ิมเติม ตนทุน ผลประโยชน 

(P-NF1-5) การจัดซ้ือวัตถุเสพติด   (1 เร่ือง) 

C2. บริษัทคูสัญญามีการสงมอบ 

วัตถุเสพตดิทางการแพทยไมเปน

ตามขอกำหนดในสัญญา (C) 

สูง  

12 

   

 

 กรณียาสำเร็จรปู 

1. เนนกำชับบริษัทคูสัญญา

ใหสงมอบวตัถุเสพตดิใหตรง

ตามเวลาที่กำหนด 

2. ทำหนังสือแจงเตือน  

บริษัทคูสัญญาหากสงมอบ

เกินเวลา  

กรณีวัตถุดบิ 

1. ประชมุ คกก. เพ่ือหา

ขอสรุปแกไขปญหา 

ลดจำนวนการผลิตให

สอดคลองกับวัตถุดบิที่ม ี

2. ขอขยายระยะเวลา 

กับผูรับจางการผลิตออกไป 

1. แจงเตือนบริษัท

คูสัญญารบัทราบ

ลวงหนากอนการสงมอบ 

1 เดือน ผานชองทาง E-

mail 

2. กรณีวัตถุดิบ  

หาแนวทางใหผูผลิต 

ในประเทศจัดหาวัตถุดิบ

เอง 

1. ไมมีคาใชจาย

เพ่ิมเติมในการ

ดำเนินงาน 

2. เพ่ิมภาระงาน

ใหกับเจาหนาที ่

ที่รับผิดชอบ 

1. การดำเนินงาน

เปนไปตามสัญญาที่

กำหนด 

2. เงินทุนฯ มีวตัถุ

เสพติดสำหรับ

จำหนายเพียงพอกับ

ความตองการของ

สถานพยาบาล 

ควบคุม ตลอดป 

งบประมาณ 

2565 

ฝายจัดซ้ือ 

    - - ไมมีคาใชจายและ

ภาระงาน 

ผิดระเบียบ และอาจ

เกิดการฟองรอง 

- - - 

    - - ไมมีคาใชจายและ

ภาระงาน 

ผูปฏิบตัิอาจไดรับโทษ

ตามที่กำหนด 

- - - 

    
ไม 

เหมาะ 

สม 

- - - - - - - 
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บทที่ 7 แผนการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 จากขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงของทุกฝายในกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ไดประเมินความเสี่ยงท่ีมีระดับคะแนนสูง-สูงมาก ตั้งแตระดับ 10-25 มาจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง แตยังคงมีประเด็นความเสี่ยงท่ียังคงหลงเหลืออยู เพ่ือจัดการควบคุมปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายในอยางเปนระบบ จึงนำความเสี่ยงท่ีมีระดับคะแนน
ปานกลาง ตั้งแตระดับ 5-9 มาดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

  ตารางแผนการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมท่ีประเมิน 

 

วัตถุประสงค เหตุการณความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดซ้ือวัตถุเสพติด   
(P-NF1-5) 

1. เพ่ือใหมีวัตถุเสพติดเพียงพอ
ในการจำหนายใหกับ
สถานพยาบาลตางๆ ท่ัว
ประเทศ 

2. เพ่ือใหอัตราการหมุนเวียน 
ของสินคาคงเหลือเปนไปตาม
ตัวช้ีวัด 

• ผูปวยมคีวามตองการใชวัตถุเสพตดิ 
มากข้ึนหรือลดลง โดยไมสามารถ 
อางอิงขอมูลเดิมได 

จัดทำแผนจดัซื้อ และเก็บขอมูลการใชยา
ยอนหลังเชิงสถิติจาก สถาพยาบาลท่ัว
ประเทศโดยดจูากอัตราการจำหนาย 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายจัดซื้อ 

 

• หาแหลงผลิตในการจัดซื้อไมได และ 
ไมมผีูเขารวมประมูล (O) 

ใชยารายการอ่ืนแทนประสานผูเก่ียวของ 

เพ่ือสืบคนขอมูลเพ่ิมเติม 

• ไมสามารถสงวัตถุเสพติดไดตามระยะ 
เวลาท่ีกำหนดการ (C) 

กำชับและเรงรัดบริษัทคูสัญญาใหสงมอบ 

วัตถุเสพตดิใหทันเวลา 

• บริษัทคูสัญญาไมสามารถสงมอบยา 
ไดตามท่ีกำหนด (C) 

1. เนนและกำชับบริษัทฯ คูสญัญา 
ใหสงมอบวัตถุเสพติดใหตรงตามเวลา 
ท่ีกำหนด 

2. ทำหนังสือแจงเตือนบริษัทคูสัญญา 

• วัตถุเสพตดิท่ีทำการตรวจรับไมตรงตาม 
คุณสมบัติท่ีจดัซื้อ (C) 

 
 

ใหบริษัทฯ คูสัญญาสงมอบเอกสารตางๆ 

ท่ีใชในวันตรวจรับวัตถุเสพติดมาให คกก.
ตรวจรับฯ ตรวจสอบเบ้ืองตนกอนทำ
หนังสือแจงเตือนบริษัทคูสัญญา 
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กิจกรรมท่ีประเมิน 

 

วัตถุประสงค เหตุการณความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

2. บริหารคลังสินคา   
(P-NF1-16) 

เพ่ือควบคุมการบริหารคลังสินคา
ใหมีระบบ 
ใหเกิดความถูกตองและ 
มีประสิทธิภาพ 

• ไมสามารถควบคุมสภาวะการจัดเก็บ
วัตถุเสพติดไดตามอุณหภูมิ 
ท่ีเหมาะสม (O) 

ใหเจาหนาท่ีท่ีดูแลและรับผดิชอบคลังเก็บ
รักษาวัตถุเสพติด แจงทันท่ีท่ีพบวา
อุปกรณชำรดุเสยีหาย 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายจัดซื้อ 

 

• บันทึกรับปริมาณวัตถุเสพตดิในระบบ
คอมพิวเตอรและระบบ Stock Card 
ไมครบถวน (O) 

ตรวจสอบฐานขอมูลบันทึกรับ ปรมิาณ
วัตถุเสพตดิในระบบคอมพิวเตอรและ
ระบบ Stock Card ซ้ำอีกครั้ง 

• ตัดจายปริมาณวัตถุเสพตดิคลังในตาม
ใบเบิกไมถูกตอง (O) 

ตรวจสอบขอมลูตามใบเบิกเทียบกับใน
ระบบสารสนเทศกอนการเบิกทุกครั้ง 

• ตรวจสอบปริมาณวัตถุเสพตดิ ตามใบ
เบิกเพ่ือจัดเตรียมสงมอบใหคลังนอกไม
ครบถวน (O) 

ตรวจสอบและนับจำนวนวัตถุเสพติดกอน
เบิกใหคลังนอกทุกครั้ง 

• ไมไดตดิตามตรวจสอบปรมิาณ 
วัตถุเสพตดิประจำเดือนและประจำป 
รายงานตอผูบริหาร (O) 

ดำเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณวัตถุ
เสพติดประจำเดือนและประจำป และ
รายงานตอผูบริหาร 

3. โครงการสำรวจความ 
พึงพอใจของผูรับบริการ 
และรับฟงความคิดเห็น 
ของผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผูใชบริการกลุมเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ 

• แบบสอบถามไมนาเช่ือถือและเท่ียงตรง 
(O) 

1. ตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสอบถาม 

2. แจงเวียนฝายเก่ียวของแกไข/ปรับปรุง 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายขาย 

• แบบสอบถามไมชัดเจน ขอมลูไม
ครบถวน  (O) 

ทบทวนรายละเอียด เน้ือหาใหครบถวน 

• กลุมเปาหมายสงขอมูลกลับมาลาชา 
(O) 

ติดตามขอมูลจากกลุมเปาหมายใหไดตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

• ผูรับจางจดัทำรายงานไมครอบคลมุ
ตามสญัญาจาง (O) 

1. ประสานงานกับผูรับ จางอยางตอเน่ือง 
2. กำชับใหผูรับจางปฏิบัติตามสญัญาจาง

อยางเครงครัด 
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ผูรับผิดชอบ 

4. การจำหนายวัตถุเสพติด
ท่ีใชในทางการแพทย  
(P-NF1-1) 

เพ่ือจำหนายวัตถุเสพตดิ 
ท่ีใชในทางการแพทย 
วิทยาศาสตร และอุตสาหกรรม 
ใหกับสถานพยาบาลท่ัวประเทศ 

• สถานพยาบาลบางแหงไมไดรับการ
อนุมัติยา เน่ืองจากปรมิาณคงเหลอื
มากกวา 3 เดือน (C) 

1. สง SMS แจงรายการยาไมอนุมตัิจำหนาย 
ท่ีมีปรมิาณคงเหลือมากกวา 3 เดือน  

2. จัดเตรียมเอกสารแจงสถานพยาบาล
เฉพาะราย สงไปพรอมใบเสร็จและใบ
แจงหน้ี 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายขาย 

• แจง SMS ผลอนุมัตผิิด (O) 1. ดำเนินการทวนสอบขอมูลกอนสงผล
อนุมัติผานทาง SMS 

2. แจงบริษัทท่ีดูแลระบบตรวจสอบแกไข 

• มีการคำนวณราคายาผดิเน่ืองจาก 
มีความผดิพลาดของขอมูลจากการ 
ทำผลการอนุมัติในระบบ (O) 

1. ทวนสอบขอมูลกอนการออกใบเสรจ็           

2. สรางระบบโปรแกรมการสั่งซื้อวัตถุเสพตดิ 
online โดยอนุมัติในระบบ และจองยา
เมื่อออกใบแจงหน้ี (สำหรับรัฐบาล) และ
เมื่ออนุมัติ (สำหรับเอกชน) 

• สถานพยาบาลรับยาไมครบตาม 
ใบแจงหน้ี หรือใบเสร็จโดยยาท่ีหายไป 
เปนยาในกลองบรรจุเตม็จากบริษัท (S) 

สำหรับการมารับยาเอง 

1. ขอความรวมมือใหสถานพยาบาล 
เปดกลองบรรจุ และตรวจสอบยาภายใน 

กลองกอนรับยานำกลับ  

2. ปรับกลองวงจรปดในมุมของการ
จัดเตรียมยาสงสถานพยาบาลใหเห็นชัดเจน  

3. ใหเซ็นรับรองไดรับยาครบ เมื่อรับยาแลว 
สำหรับการรับยาทาง ปณ.  
จนท. เงินทุนฯ จะเปดลังยา และนับยา
บรรจลุงในกลองยาใหม สำหรับสงทาง 
ปณ. ทุกครั้ง 
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กิจกรรมท่ีประเมิน 

 

วัตถุประสงค เหตุการณความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

5. การรับเงิน (P-NF1-9) เพ่ือใหการรับชำระเงินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน 
ถูกตองตามระเบียบท่ีกำหนด 

• รายละเอียดในเอกสารไมครบถวน 
ถูกตอง (O) 

กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหรอบคอบ ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 

 
• ลงรายละเอียดและจำนวนเงิน 

ไมถูกตอง (O) 

เจาหนาท่ีตรวจสอบรายละเอียดและ
จำนวนเงินซ้ำพรอมบันทึกลงนามการ
ตรวจสอบ 

• นำสงจำนวนเงินผดิพลาด (O) เจาหนาท่ีตรวจสอบจำนวนเงินซ้ำพรอม
บันทึกลงนามการตรวจสอบ 

6. การยืมเงินและคืนเงิน
ของกลุมเงินทุนหมนุเวียน 
ยาเสพติด (P-NF1-11) 

เพ่ือใหเกิดความคลองตัว 
ในการใชเงินของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

• ขอมูลไมครบถวน สมบูรณโดยท่ีเรื่องไดรับ
การอนุมัติกอนตรวจสอบ (O) 

กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหรอบคอบ
และไมขามข้ันตอน 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 

 • เอกสารไมถูกตอง เอกสารแนบไมครบ 
(O) 

เจาหนาท่ีตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร
แนบพรอมบันทึกลงนามการตรวจสอบ 

• ไมไดกันเงินเพ่ือวางฎีกา เช็คไมถูกตอง 
(O) 

กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหรอบคอบ 

• ใบสำคัญชดใชเงินยืมไมครบถวน 
ถูกตอง (O) 

กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหรอบคอบ 

• เบิกเงินชดใชเงินยืมลาชา (O) กำชับใหเจาหนาท่ีติดตามเรื่องชดใชเงินยืม 

7. การจายเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (P-NF1-17) 

เพ่ือใหการจายเงินผานระบบ 
อิเล็กทรอนิกส เปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพครบถวน ถูกตอง
ตามระเบียบท่ีกำหนดและเปนไป
ตามแผนวงเงินท่ีไดรับการอนุมัต ิ

• บันทึกสั่งจายกับฎีกาไมตรงกัน (O) ทวนสอบโดยผูปฏิบัติงาน ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 

 • ระบบธนาคารมีปญหา เน็ตใชงานไมได 
(O) 

 

ดำเนินการลวงหนาจากเดิม 3-4 วัน 
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ผูรับผิดชอบ 

8. การนำสงเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (P-NF1-18) 

เพ่ือจัดสงรายไดของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ฝากไวท่ี
กระทรวงการคลงั 

• ขอมูลผดิพลาด เน็ตชาใชงานไมได  
ไมบันทึกขอมูลให (O) 

ดำเนินการลวงหนาจากเดิม 1-2 วัน ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 

 • ลงรายละเอียดขอมูลผิดพลาดหรือ
ขอมูลไมครบ (O) 

ทวนสอบโดยผูปฏิบัติงาน 

9. การรับเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (P-NF1-19) 

เพ่ือใหการรับเงินรายไดทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตอง
ตามระเบียบท่ีกำหนด 

• ลงรายการในระบบบัญชีผิด(ขอมลูไม
ถูกตอง) (O) 

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอน
บันทึกขอมูล 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 

 • ลงรายละเอียดขอมูลผิดพลาดหรือ
ขอมูลไมครบถวน (O) 

ทวนสอบโดยผูปฏิบัติงาน 

10. การวางฎีกาเบิกจาย 
(P-NF1-20) 

เพ่ือเปนหลักฐานการเบิกจาย
คาใชจายของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

• เรื่องท่ีสงมาไมไดรับการอนุมัติ (O) เจาหนาท่ีตองตรวจสอบการลงนามอนุมัติ
เอกสารเบิกจาย อีก 1 ครั้ง พรอมบันทึก
ลงนามตรวจสอบ 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 

 

• ระบบท่ีใชงานเกิดการขัดของ (O) ดำเนินการลวงหนาจากเดิม 3-4 วัน 

11. การทวงหนี้, การสง
ใบเสร็จรับเงิน และการสง
เช็คคืน/ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 
(P-NF1-21) 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
กระบวนการในการติดตามหน้ี 
ตลอดจนข้ันตอนการออกใบเสร็จ 
รับเงินใหกับลูกหน้ี รวมไปถึงการ
สงเช็คธนาคาร /  ตั๋วเลิกเงินคืน
ใหกับลูกหน้ีในกรณเีกิดความ
ผิดพลาด ใหมีมาตรฐานสอดคลอง
ตามระเบียบและเปนไปอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

• การเรยีกชำระหน้ีจากลูกหน้ีคางชำระ 
6 เดือนข้ึนไปไมได (F)   

1) ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ
ดิจิตอล(ระบบใหม) ยังไมสามารถ 
block ลูกหน้ีคางชำระเกิน 6 
เดือนได 

2) ไมสามารถตรวจสอบการชำระ
หน้ีจากสถานพยาบาลท่ีจายผาน
ระบบ GFMIS ไดถาไมไดรับ
เอกสารยืนยันจากสถานพยาบาล 

1. ทำหนังสือแจงชำระหน้ีถึง ผอ. รพ. 
หลังจำหนายยาแลว 3 เดือนตอเน่ือง 

2. ประสานหนวยงานตนสังกัดของสถาน 
พยาบาลเพ่ือขอขอมูลการชำระผาน
ระบบ GFMIS    

3. งดจำหนายวัตถุเสพตดิเมื่อคางชำระ
เกิน 6 เดือน ไมใหออกใบแจงหน้ี 
ครั้งตอไป 

4. ทำหนังสือแจงปญหาตรวจสอบการ 
ชำระหน้ีผานระบบ GFMIS ไป
กรมบัญชีกลาง 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 
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-ตอ- 

การทวงหนี้, การสง
ใบเสร็จรับเงิน และการสง
เช็คคืน/ต๋ัวแลกเงินธนาคาร 
(P-NF1-21) 

 • จัดสงหนังสือสงใบเสรจ็รับเงินลาชา  
ไมครบถวน (O) 

ติดตามสำเนาหนังสือกับงานสารบรรณ ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 

 
• ไมไดรับรายละเอียดการจดัสงของ

สถานพยาบาลจากงานสารบรรณ (O) 

ติดตามสำเนาใบฝากสงไปรษณียกับงาน
สารบรรณ 

• ติดตามสำเนาใบฝากสงไปรษณียกับ
งานสารบรรณ (O) 

กำชับใหเจาหนาท่ีงานสารบรรณ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

• จัดสงหนังสือสงเช็ค/ตั๋วแลกเงินคนื
ลาชา ไมครบถวน (O) 

ติดตามสำเนาหนังสือกับงานสารบรรณ 

12. การบันทึกบัญชี   
(P-NF1-55) 

เพ่ือใหการจัดทำรายงานทางการ
เงินมีความถูกตองและเช่ือถือได 

• เรื่องท่ีสงมาจากฝายท่ีเก่ียวของไม
ถูกตอง (O) 

แจงหัวหนาฝายท่ีเก่ียวของทราบ ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายการเงินและ
บัญชี 

 • ขาดบุคลากรในการปฏบัิติงาน (O) บริหารจดัการบุคลากรภายในฝายการเงิน
และบัญชีท่ีมีอยูในการปฏิบัติงาน 

• การบันทึกขอมูลและการนำสงรายงาน
กลุมเงินทุนฯ ผานระบบ NBMS ไม
เปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด (O) 

กำชับใหผูท่ีรับผดิชอบปฏิบัติงานเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

13. การจัดทำคำของบ 
ประมาณเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด (P-NF1-3) 

เพ่ือจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิ 

• (ราง) มีเน้ือหาไมครบถวน  / ไม
สมบูรณ (O) 

1. ทวนสอบเอกสารใหถูกตอง ครบถวน 

2. แจงทุกฝายใหตรวจสอบขอมลูท่ีจะ
งบประมาณใหละเอียด 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายงบประมาณ 

14. ตรวจสอบเอกสาร
ใบสำคัญการเบิก-จายงบ 
ประมาณเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด (P-NF1-7) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการในกระบวนการตรวจสอบ
เอกสารใบสำคัญการเบิก-จาย
งบประมาณของเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพตดิ 

• เอกสารเบิก-จาย ไมครบถวน ไม
ถูกตอง (O) 

1. คูมือการเบิก-จาย 

2. ใหมีเจาหนาท่ีสอบทานพรอมบันทึก 
ลงนามตรวจสอบกอนเสนออนุมัต ิ

3. หัวหนางานพิจารณาความถูกตอง 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายงบประมาณ 

7-6 



คูมือบริหารความเสี่ยง กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 

 

กิจกรรมท่ีประเมิน 

 

วัตถุประสงค เหตุการณความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

15. การบริหารงบประมาณ
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  
(P-NF1-8) 

เพ่ือกำหนดข้ันตอน วิธีการ  
กระบวนการบริหารงบประมาณ 
ของกลุมเงินทุนฯ 

• เงินงบประมาณท่ีจะใชไมสอดคลองกับ
แผนการใชเงิน (F)      

ใหแตละฝายศึกษา วิเคราะห คำนวณ
คาใชจายใหสอดคลองกับแผนงาน
โครงการ 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายงบประมาณ 

16. รายงานสรุปผลดาน
การเงินงบเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด (P-NF1-22) 

เพ่ือเปนรายงานแสดงคาใชจาย
งบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

• การบันทึกขอมูลในระบบเกิดความ
ผิดพลาด (O) 

ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายงบประมาณ 

17. จัดทำเอกสาร
งบประมาณ ฉบับท่ี 5 
รายงานภาวะเศรษฐกิจและ
การคลัง (P-NF1-23) 

เพ่ือเปนรายงานการจัดทำเอกสาร
ประกอบรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป 
ตามท่ีสำนักงบประมาณกำหนด 

• การคำนวณขอมลูท่ีไดรับเกิดความ
ผิดพลาด (O)             

ใหเจาหนาท่ีอีกระดับหน่ึงตรวจสอบความ
ถูกตอง 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายงบประมาณ 

• การบันทึกขอมูลในระบบเกิดความ
ผิดพลาด (O) 

ใหเจาหนาท่ีอีกระดับหน่ึงตรวจสอบความ
ถูกตอง 

18. การสรรหาพนักงานทุน
หมุนเวียน (P-NF1-12) 

เพ่ือใหไดบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับ
ตำแหนงหนาท่ีการงาน  
ซึ่งเช่ือวาใหประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการปฏิบัติงาน 

• คกก. เขาประชุมไมครบ  ไมปฏิบัติ
หนาท่ีตามท่ีไดรับ มอบหมาย (O) 

1. ตรวจสอบวันวางของประธานคกก.  
2. แจงวันประชุมและนัดหมายลวงหนา 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• ขอมูลประกอบการประชุมมไีม
ครบถวน (O) 

1. จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของใหครบถวน 
2. ตรวจสอบซ้ำกอนดำเนินการประชุม 

• ไมสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ี
กำหนด (C) 

1. ประสานผูเก่ียวของอยางตอเน่ือง 
2. กำหนดแผนลวงหนาใหผูบริหารลงนาม 

• การสื่อสารและเผยแพร ไมท่ัวถึงหรือ
ลาชา (O) 

1. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนตามท่ีกำหนด 
2. เพ่ิมชองทางการเผยแพรบนเว็บ ทว. 

• สรุปขอมลูผดิประเด็น (O) กำชับใหมีการตรวจทานอยางละเอียด
รอบคอบ 
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แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

19. จัดทำรายการสาธารณูปโภค  
(P-NF1-13) 

เพ่ือควบคุมดูแลสาธารณูปโภค
ของกลุมเงินทุนฯ ใหอยูในสภาพ
ท่ีพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• เกิดอุบัติเหตุขณะเขาปฏิบัติงาน (O) 1. ศึกษาคูมือปฏิบัติงานและสอบถามผูรู 
2. ประยุกตใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูใหเกิด 

ประโยชนสูงสุด         
3. สงเจาหนาท่ีอบรมความรูท่ีเก่ียวของ 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• ไมไดรับบริการตามสัญญาฯ (C) 1. แจงผูรับจางเมื่อเกิดปญหาจากการ
บริการตามการบริหารสญัญาจาง 

2. สรรหาผูรับจางรายใหม 

• สาธารณูปโภคไมสามารถใชงานได
ตามปกต ิ(O) 

1. แจงหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
2. ทำปายประชาสัมพันธแจงเตือน 
3. ประชาสัมพันธเสียงตามสายแจงเตือน 

20. การควบคุมผูรับจาง 
(Outsource) (P-NF1-25) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ ในการควบคุมผูรับจาง 
(outsource) ของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

• การนัดหมายกับบริษัทคูสัญญา
ผิดพลาด (O) 

1. แจง บ. คูสัญญาทำหนังสือขอเขาพ้ืนท่ี 
2. ประสานกำหนดวันเขาพ้ืนท่ีอีกครั้ง 
3. กรณีมีการเลื่อนนัดบริษัทคูสญัญา
จะแจงใหทราบ 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• การดำเนินงานลาชาไม 
เปนไปตามแผนงานท่ีกำหนด (O) 

1. ควบคุมใหมีการดำเนินงานของบรษัิท
คูสัญญาใหเปนไปตามท่ีกำหนด 

2. กำกับติดตามใหการดำเนินงานเปนไป
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

• การดำเนินงานไมครบถวน ถูกตองตาม
ใบรายงานชางของบริษัทคูสัญญา (O) 

ตรวจสอบการดำเนินงานใหครบถวน 
ถูกตองตามใบรายงานชางของบรษัิท
คูสัญญา 

• บริษัทคูสัญญาไมสามารถสงมอบงาน
ไดตามกำหนด (C) 

1. เนนและกำชับบริษัทฯ คูสญัญาใหสง
มอบงานใหตรงตามเวลาท่ีกำหนด  

2. ทำหนังสือแจงเตือนบริษัทคูสัญญา 
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ผูรับผิดชอบ 

21. คูมือการบริหารคลัง
วัสดุสำนักงานเงินทุนหมุน 
เวียนยาเสพติด  
(P-NF1-26) 

1. เพ่ือดำเนินการจัดหาวัสดุ
สำนักงาน 
2. เพ่ือบริหารสญัญาและตรวจ
รับตามประเภทวัสดุท่ีรับผดิชอบ
ใหเปนไปตามขอกำหนด 

• ไมไดรับบริการตามสัญญาฯ (C) 1. แจงผูรับจางเมื่อเกิดปญหาจากการ
บริการ 

2. สรรหาผูรับจางรายใหม 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• ผูเบิก/ผูอนุมัต/ิผูรับวัสดุเปนบุคคลคน
เดียวกัน (O) 

1. กำหนดใหผูเบิกเปนหัวหนาฝาย 
ท่ีประสงคใชวัสดุ           

2. กำหนดใหผูรับเปนเจาหนาท่ีในฝาย 
ท่ีประสงคใชวัสดุ           

3. กำหนดใหผูอนุมตัิในใบเบิกวัสดเุปน
หัวหนาเจาหนาท่ี ยกเวนฝายบริหาร
ท่ัวไป ผอ. กองเปนผูอนุมัติ *เนื่องจาก
หัวหนาฝายบริหารทั่วไปเปนบุคคลคน
เดียวกับหวัหนาเจาหนาที ่

• ผูจายวัสดุเปนคนเดียวกับผูจัดทำบัญชี
วัสดุ (O) 

จัดทำบันทึกมอบหมายงานโดยระบุตัว
บุคคลผูทำหนาท่ีจายวัสด ุ

• การบันทึกขอมูลในใบเบิกวัสดุยังไม
ครบถวน ถูกตอง เชน ไมไดรวมราคา
ของวัสดุท่ีเบิกท้ังหมด (O) 

ประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือกำชับใหเจาหนาท่ี
บันทึกขอมูลในใบเบิกวัสดุใหครบถวน 
ถูกตอง 

• บัญชีและรายงานวัสดุยังไมไดแบงตาม
ประเภทวัสดุและยังไมไดกำหนด
จำนวนอยางสูงและจำนวนอยางตำ่ใน
บัญชีวัสด ุ(O) 

ประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือกำชับใหเจาหนาท่ี
บันทึกบัญชี และทำรายงาน โดยแบงตาม
ประเภทวัสดุ และกำหนดจำนวนอยางสูง 
และอยางต่ำ 

• การบันทึกบัญชีวัสดุ  
ไมถูกตอง (O) 

ประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือกำชับใหเจาหนาท่ี
บันทึกบัญชีดวยความละเอียด รอบคอบ 
รวดเร็วและทันเวลา ถูกตองตามจริง 
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22. จัดทำสถิติการมา
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี   
(P-NF1-27) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการทำบันทึกขอมูลการมา
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 

• ดึงขอมูลไมได (O) 1. ใหดึงขอมูลทุกวัน 
2. กรณีดึงภายในวันไมไดใหดึงขอมูลของ

เชาวันตอไป 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• การบันทึกลงตารางการมาปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีผิดพลาด (O) 

1. เพ่ิมความละเอียดรอบครอบใหมากข้ึน 

2. ตรวจสอบซ้ำกอนดำเนินการข้ันตอน    
ตอไป 

• เจาหนาท่ีไมสงเอกสารการลาหยุดตรง
ตามเวลา (O) 

1. ติดตามเอกสารเปนรายบุคคล 
2. ดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนด 

• ลงจำนวนวันลาของเจาหนาท่ีไม
ครบถวน (O) 

1. ตรวจสอบซ้ำ 

2. ทำบันทึกแจงเวียนใหเจาหนาที  

    ตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 

• สรุปขอมลูวันลาลาชา และไมครบถวน 
(O) 

ตรวจสอบขอมลูใหถูกตอง และจัดสง
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

23. การจัดทำเบิก
สวัสดิการเจาหนาท่ี  
(P-NF1-28) 

เพ่ือเปนแนวในการจัดการความ
เสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนของการทำเบิก
สวัสดิการใหแกเจาหนาท่ี 
ผูทำเบิกคาสวัสดิการ 

• ขอมูลและเอกสารท่ีไดรับไมถูกตอง
ครบถวน (o) 

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ
เอกสารใหตรงกับแบบฟอรม และเอกสาร
ประกอบการเบิก 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• จัดทำบันทึกขอมูลผิดพลาด และลาชา 
(O) 

ตรวจสอบบันทึกใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

• ดำเนินการไมเปนไปตามข้ันตอนท่ี
กำหนด (O) 

ตรวจสอบข้ันตอนการทำงานใหถูกตอง
กอนดำเนินการในข้ันตอนตอไป 

• จัดเก็บสำเนาเรื่องไมครบตามจำนวน
เรื่องท่ีขอเบิก (O) 

ติดตามจัดเก็บสำเนาเรื่องแฟมท่ีเก่ียวของ
ทุกครั้ง 
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แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

24. งานสนับสนนุผูบริหาร 
(P-FN1-29) 

เพ่ือใหกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิ มีคูมือการปฏิบัติงาน 
ท่ีชัดเจนอยางเปนลายลักษณ
อักษร 

• การนัดหมายไมเปนไปตามท่ีกำหนด 
(O) 

1. จัดทำตารางเวลานัดหมายของผูบริหาร 
2. ตรวจสอบตารางเวลาใหชัดเจน 
3. บันทึกเวลานัดหมายใหผูบริหารทราบ                    

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• ผูบริหารรับนัดเองโดยไมไดแจง
เจาหนาท่ีใหลงในตารางนัดหมาย (O) 

ติดตามและสอบถามการนัดหมายจาก
ผูบริหาร เพ่ือตรวจสอบมิใหเกิดการ
ซ้ำซอน และใหตรวตามตารางนัดหมาย 

• เอกสารขอมลูท่ีเสนอขอพิจารณาไม
ครบถวนถูกตอง (O) 

ตรวจสอบความถูกตอง และความครบ 
ถวนของเอกสารขอมูล กอนเสนอลงนาม                         

• จัดเรยีงลำดับความสำคัญของเรื่องไม
ทันตอกาล (O) 

ตรวจสอบช้ันความเร็ว ลำดับความสำคญั
ของเอกสารตามวันเวลาท่ีไดรับ          

25. การควบคุมและดูแล
การใชหองประชุม   
(P-NF1-43) 

เพ่ือบริหารจดัการใชหองประชุม
ใหเปนระเบียบและพรอมใชอยู
ตลอดเวลา 

• ไมมีการตรวจเช็คตารางการใชหอง
ประชุม (O) 

กำชับใหมีการตรวจเช็คตารางการใชหอง
ประชุมทุกวัน 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• เตรียมอุปกรณภายในหองประชุมไม
ครบถวน พรอมใชงาน (O) 

1. มีการตรวจเช็คอุปกรณกอนใชงาน 
2. ตรวจเช็คอุปกรณมากกวา 1 ครั้ง 

• ขาดการบำรุงรักษาหองประชุมอยาง
ตอเน่ือง (O) 

1. ตรวจสอบอุปกรณในหองประชุม  

กอนใช และหลังใชหองประชุม 

2. ทดสอบอุปกรณท่ีใชในหองประชุม 
เปนประจำทุกเดือน 

26. งานซอม (P-NF1-44) เพ่ือซอมบำรุง เครื่องมือ/วัสดุ
อุปกรณ ใหสามารถใชการได
ตามปกต ิสามารถคงสภาพและมี
ความพรอมใชงาน 

• การวิเคราะหเรื่องแจงซอมผิดพลาด 
(O) 

1. สงใหหัวหนางานตรวจสอบกอน   
2. วิเคราะหเรื่องแจงซอมมากกวา 1 ครั้ง 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• อาจเกิดอุบัติเหตุขณะเขาปฏิบัติงาน 
(O) 

1. สงเจาหนาท่ีเขารับการอบรมระบบ  
สาธารณูปโภค 

2. ดูแลระบบสาธารณูปโภคทุก 6 เดือน 
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แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

27. การเขา - ออกอาคาร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
(P-NF1-45) 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของทางราชการ 

• การเขา-ออก อาคารเงินทุนมีหลาย
ชองทาง (O) 

1. ประตูหลักมี รปภ.ตลอด 24 ชม.  
2. ประตูอ่ืนๆ กำหนด ใหเปดปดเปนเวลา  
    2.1 เชา เปด 06.00 น. 
    2.2 เย็น ปด 18.00 น. 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• ไมสามารถคดักรองการ เขา-ออกประตู
หลัก ไดอยางมีประสิทธิภาพ (O) 

1. กำชับ รปภ.ปฎิบัติงานอยางเครงครัด 

2. แลกบัตร เขา-ออก บุคคลภายนอก 

3. พนักงานแขวนบัตรประจำตัว 

4. วัดอุณหภมูิ แปะปายแถบสีผานการ 
คัดกรองแลว (โควิด-19) 

• เจาหนาท่ี รปภ. ไมเพียงพอ (O) 1. จัดใหเจาหนาท่ี รปภ.ประจำในจดุท่ีมี 
ความเสีย่งสูง 

2. กำหนดใหเดินตรวจการตลอดเวลา 

• ขาดเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดูแลความ
ปลอดภัยในคลังวัตถุเสพติดทาง
การแพทยตลอด 24 ชม.(O) 

1. ตรวจเช็คความเรยีบรอยกอนเขางาน
และหลังเลิกงาน 

2. กำชับเจาหนาท่ี รักษาความปลอดภัย
ปฏิบัติงานอยางเครงครัด 

3. มีระบบกลองวงจรปดรอบคลังสินคา  

4. มีระบบการโจรกรรม ถึงผูบรหิาร และ
สถานีตำรวจท่ีใกลเคียง 

• บุคคลภายนอกไมรูและไมเขาใจ ถึง
สาเหตุท่ีมีความรัดกุมการเขาออก (O) 

ช้ีแจงใหทราบถึงความสำคัญของมาตรการ
รักษาความปลอดภัยการเขา-ออกอาคารฯ 

• ขาดเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมยัใน
การตรวจสอบการเขาออกอาคาร (O) 

ประยุกตใชวัสดุอุปกรณท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
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แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

28. ระบบงานสารบรรณ   
(P-NF1-46) 

เพ่ือบริหารงานเอกสาร การรับ 
การสง ท้ังหมดของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิใหมีความ
ถูกตอง ลดการสูญหายของ
เอกสาร 

• ระบบสารบรรณขัดของ (O) 1. ศึกษาใหทราบถึงเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับภารกิจของทุกฝายในเงินทุนฯ  

2. กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหมคีวาม
รอบครอบมากยิ่งข้ึน 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• คัดแยกเอกสารผิดพลาด (O) 1. ใหแตละฝายเซ็นเมื่อไดรับเอกสารและ
ตรวจ สอบใบเซ็นรับใหครบตามรายช่ือ
ท่ีระบุในเอกสารนำสง   

2. กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหมคีวาม
รอบครอบมากยิ่งข้ึน 

• นำจายเอกสารผดิฝาย (O) เวลาลงรับในระบบสารบรรณแลวควรใส
เลขของฝายท่ีเปนเจาของเรื่อง 

• เอกสารสูญหาย 1. ศึกษาใหทราบถึงเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับภารกิจของทุกฝายในเงินทุนฯ  

2. กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานใหมคีวาม
รอบครอบมากยิ่งข้ึน 

29. กระบวนงานการ
เกษียณอายุราชการ 
(P-NF1-47) 

เพ่ือลดความเสีย่งท่ีอาจเกิดข้ึนใน
การปฏิบัติงานการเกษียณอายุ
ราชการใหกับเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ 

• สำรวจบัญชีรายช่ือเกษียณ (O) ใหเจาหนาท่ีตรวจดูวันเดือนปเกิดผูเกษียณ
ใหละเอียดถ่ีถวน 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• จัดทำประกาศเกษียณลาชา (O) กำหนดเดือนท่ีจะทำประกาศเกษียณไว
เพ่ือปองกันการลืม 

• ทำเรื่องจายเงินบำเหน็จใหผูเกษียณ
ลาชา (O) 

กำชับเจาหนาท่ีท่ีรับผดิชอบดำเนินงานให
ทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

30. การจัดทำปจจัย 
พ้ืนฐานดานงานบุคคล  
(P-NF1-48) 

เพ่ือการจัดทำตัวช้ีวัดและคา
เปาหมายการปฏิบัติงานระดับ
บุคคล 

• กำหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลยังไมถูกตอง สรางความเขาใจเรื่องตัวช้ีวัดแตละบุคคล  ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• การสงผลงานลาชาของฝายท่ีเก่ียวของ ติดตามทวงถาม 

• การกำหนดวันประชุมของคกก.ฯ กำหนดวันประชุมฯ ลวงหนา 
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ผูรับผิดชอบ 

31. คูมือการคำนวณ 
คาเสื่อมราคาครุภัณฑ   
(P-NF1-49) 

เพ่ือใหข้ันตอนการดำเนินการ
เปนไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ. 2560 

• บันทึกทรัพยสินไมเปนปจจุบัน (O) 1. แจงเจาหนาท่ีกรอกแบบฟอรมเปลี่ยน 
    ผูครอบครองหรือสงคืน 
2. ใหตรวจนับทุกสิ้นเดือน 
3. จัดทำรายงานผลการตรวจนับ 
4. ใหตัดจำหนายตามระเบียบฯ 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• ทรัพยสินสญูหาย  (O) จัดทำรหสัครภุัณฑและเขียนกำกับไวท่ี
ทรัพยสินทุกรายการ 

• คำนวณคาเสื่อมผิดพลาด (O) สอบทานใหถูกตองตรงกันกับงานบัญชี 

32. การจัดทำโครงการ  
(P-NF1-50) 

เพ่ือจัดทำเปนแนวทางการจดั 
ลำดับข้ันตอนการเขียนโครงการ   

• กำหนดหลักการและเหตุผลอาจไม
สอดคลองกับโครงการ (O) 

ศึกษาสภาพปญหาและความจำเปน เพ่ือ
กำหนดหลักการและเหตุผลไดตรงประเด็น 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• วัตถุประสงคของโครงการไมชัดเจน  
(O) 

กำชับระบุใหชัดเจนและทำไดจริง โดย
สามารถวัดผลได บอกเปาหมายหรือสิ่งท่ี
จะเกิดข้ึนใหชัดเจน 

• ระยะเวลาไมสอดคลองกับโครงการ 
(O) 

กำชับใหมีการกำหนดชวงเวลาการปฏิบัติ
โครงการตั้งแตระยะเริ่มตนปฏิบัตโิครงการ
จนถึงการสิ้นสดุโครงการ 

• วิธีดำเนินงานไมระบุข้ันตอนใหชัดเจน 
(O) 

1. ศึกษาโครงการใหละเอียด และระบุ
กิจกรรมและกระบวนการปฏิบัติงานท่ี 
สอดรับกับวัตถุประสงค 

2. แสดงรายละเอียดของกิจกรรม 

3. กำหนดระยะเวลาท่ีสมเหตุสมผล   

• กลุมเปาหมายไมชัดเจน (O) ศึกษาใหรูวาใครคือผูท่ีจะไดรับผลดีจาก
โครงการน้ี จึงจะระบุกลุมเปาหมายและ
จำนวนไดชัดเจน  
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ผูรับผิดชอบ 

33. การบันทึกทะเบียนคุม
ทรัพยสิน (P-NF1-51) 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ใหแกเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ 
การบันทึกทะเบียนคมุทรัพยสิน 

• บันทึกขอมูลคลาดเคลื่อน ไดแก ระบุ
ประเภท อายุการใชงาน อัตราคาเสื่อม
ราคา ไมถูกตอง (O) 

ประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือกำชับใหเจาหนาท่ี
บันทึกบัญชีครุภณัฑใหครบถวน ถูกตอง
ตามระเบียบ หลักเกณฑท่ีกำหนด 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• บันทึกประวัติการซอมแซมคุมครภุัณฑ
ไมถูกตอง (O) 

ประชุมผูเก่ียวของ เพ่ือกำชับใหเจาหนาท่ี
บันทึกประวัติการซอมท่ีดานหลังทะเบียน
คุมครุภณัฑ 

34. การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน  
(P-NF1-52, 53) 

เพ่ือใหมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเปนไปตามข้ันตอนให 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สูงสุด 

• เกณฑการใหคะแนนผลการปฏิบัตงิาน
ของหัวหนาแตละคนไมเทากัน  (O) 

กำหนดใหหัวหนาฝายทุกฝายประเมินผล
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหเปนไป
ตามท่ีกำหนดใหเปนมาตรฐานเดียวกัน    

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• สงผลการประเมินลาชา (O) ติดตามผลการประเมินเปนระยะ 

• บันทึกผลคะแนนผิดพลาด (O) 1. มีผูตรวจทานคะแนน อีกรอบกอน   
นำเสนอคกก. 

2. เพ่ิมความละเอียดรอบคอบ 

• คำนวณวงเงินและการข้ึนคาตอบแทน
ผิดพลาด  (O) 

1. มีผูตรวจสอบกอนนำเสนอคกก. 
2. อบรมเจาหนาท่ีใหมีความชำนาญ 
3. เพ่ิมความละเอียดรอบคอบ 

• คณะกรรมการฯ ไมสามารถเขาประชุม
ได (O) 

1. วางแผนการนัดหมายลวงหนา 
2. ตรวจสอบวันวางคณะกรรมการ 

• สรุปรายงานการประชุมผิดประเดน็ 
(O) 

1. ทำรายงานการประชุมหลังจากประชุม 
2. บันทึกเสียงการประชุม 
3. มีผูตรวจรายงานการประชุม 
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ผูรับผิดชอบ 

35. การควบคุม และดูแล
การใชอาคารจอดรถยนต 

เพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแกผูใชบริการ 

• ไมไดรับคำรองขอท่ีจอดรถ (O) มีการบันทึกการขอใชท่ีจอดรถ มอบใบคำ
ขอท่ีจอดรถใหกับเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบ 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• พิจารณาคำขอจองท่ีจอดรถยนต
ซ้ำซอน (O) 

1. ผูรับผิดชอบตรวจสอบคำขอกอนเสนอ
ผูมีอำนาจลงนามอนุมัต ิ

2. จัดหาท่ีจอดรถใหใหม 
3. กำชับใหปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช

อาคารจอดรถอยางเครงครัด 

• แจงผลการจองท่ีจอดรถยนตลาชา (O) แจงกลับผูรองขอโดยทันทีท่ีไดรับคำขอ 

• สงรายงานสรุปผลประจำเดือนการ
ลาชาและไมครบถวน (O) 

ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตามแผนท่ีกำหนด 

36. การดูแลและควบคุม
การใชยานพาหนะ 

เพ่ือใชในกิจการงานของกลุม
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพตดิ 

• สภาพของรถยนตไมพรอมใหบริการ 
(O) 

1. ตรวจเช็คบำรุง รักษาตามกำหนด
ระยะเวลา     

2. จัดใหมีแบบฟอรมตรวจเช็ครถยนต
กอนใชงานทุกครั้ง 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• เกิดอุบัติเหตุระหวางเดินทาง (O) 1. เจาหนาท่ีขับรถยนตพักผอนใหเพียงพอ        
2. ใหมีผูขับข่ีมากกวาหน่ึงคนกรณีท่ีมี

เสนทางไกล   
3. สำรวจความพรอมของผูขับข่ี และให

บันทึกลงนามกอนออกเดินทางทุกครั้ง 

37. การตรวจรับพัสดุ เพ่ือตรวจรับวัสดุใหถูกตอง
ครบถวน ตามหลักฐานท่ีตกลง
กันไว 

• วัสดุและยอดเงินไมตรงกับความจริง 
(O) 

โดยการแจงงานจัดซื้อ/จัดจางให
ดำเนินการแกไข 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายบรหิารท่ัวไป 

• หาวัสดไุมพบเวลาทำการเบิก-จาย (O) จัดวางเรียงวัสดุใหเปนหมวดหมู 

• ขอมูลในบัญชีลงรับไมตรงกับจำนวน
ของวัสดุ (O) 

ตรวจสอบขอมลูท่ีบันทึกใหถูกตองตรงกับ
จำนวนของวัสดุท่ีไดรับ 
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38. โครงการศึกษานำ
เทคโนโลยีมาใชในการรักษา
ความปลอดภัยของคลังวัตถุ
เสพติด 

39.  โครงการศึกษาแขนกล
ประดิษฐ (Arm Robot) 
เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
คลังสินคา 

1. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดใน
การนำเทคโนโลยมีาใชในการ
รักษาความปลอดภัยของคลัง
วัตถุเสพตดิ 

2. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดใน
การนำแขนกลประดิษฐ (Arm 
Robot) เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในคลังสินคา 

• ความรู ความสามารถของเจาหนาท่ี  
ไมเพียงพอ (O) 

จัดหาผูท่ีมีความรูความสามารถดาน
เทคโนโลยีดานความปลอดภัย  

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

คณะทำงาน 

• การจัดเตรียมขอมูลเบ้ืองตนไมเพียงพอ
ครบถวน (O) 

จัดทำ Check List เพ่ือการเตรียมขอมูล 

• คาใชจายสูง อาจมีผลตอการตัดสนิใจ
ของผูบริหาร (O) 

จัดทำขอมูลใหครบถวนแสดงใหเหน็ถึง
ความจำเปน 

• สถานท่ีอาจไมเอ้ืออำนวยในการตดิตั้ง
อุปกรณดานความปลอดภัย (O) 

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานท่ี เพ่ือรองรับ
เทคโนโลยีดานความปลอดภัย 

• ขาดความรวมมือจากเจาหนาท่ี 
ท่ีเก่ียวของ (O) 

ประสานงานกับเจาหนาท่ีเก่ียวของ และ
ช้ีแจงทำความเขาใจถึงวัตถุประสงคและ
ข้ันตอนใหชัดเจน กำหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของเจาหนาท่ี 

• ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไมเพียงพอ 
ในการนำเสนอของบประมาณ (O) 

1. ขอคำปรึกษาจากผูมีความรูและมคีวาม 
เช่ียวชาญ 

2. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
3. รวบรวมขอมลูท่ีเก่ียวของ   
4. ประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห 

ความเสีย่งจากการรวบรวมขอมลู 

40. การรางสัญญาซ้ือขาย 
(P-NF1-14) 

เพ่ือใหการตรวจรางสญัญา 
หรือ ขอตกลงในการทำนิติกรรม 
ท่ีเก่ียวกับการพัสดุ ถูกตอง
ครบถวน เปนไปตามท่ีกำหนด 

• เอกสารท่ีรับเรื่องมาไมถูกตองครบถวน 
(O) 

1. ทวงถามเอกสารดังกลาว   
2. จัดทำใบ Check list การรับเรือ่ง                 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายกฎหมาย 

• เรื่องนำเสนอเลขาธิการฯ ลาชา (O) นิติกรทวงถามและติดตามอยางตอเน่ือง 
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41. การบริหารสัญญา -
เบิกจายวัตถุเสพติด  
(P-NF1-15) 

เพ่ือการควบคุม หรือดำเนินการ
ตางๆใหเปนไปตามเง่ือนไขหรือ
ขอกำหนดในสัญญา 

• การคืนหลักประกันสัญญาลาชา (O) 

 

1. จัดทำ Check list และจดัทำบันทึก 
กำหนดการคืนหลักประกันสญัญาเมื่อ 
สิ้นสุดเง่ือนไชในสัญญา 

2. ไดมีการประสานกับเจาหนาท่ีพัสดุ 
ฝายจัดซื้อเพ่ือความถูกตองครบถวน 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายกฎหมาย 

42. การจัดทำและแกไข
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกบั
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
(P-NF1-24) 

เพ่ือแกไขปรับปรุงระเบียบ 
ขอบังคับ หรือกฎเกณฑท่ีเก่ียว 
ของกับเงินทุนหมุนเวียนยา 
เสพติดใหสอดคลองกับพะราช
บัญญัติการบรหิารทุนหมุนเวียน 
พ.ศ. 2558 และสถานการณ
ปจจุบัน 

• ผูทรงคุณวุฒิอาจตรวจสอบลาชา (O) ประสานงานเนัดหมายลวงหนากับ
ผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือขอความเห็นชอบ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วีน 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายกฎหมาย 

• เลขาธิการฯ ลงนามลาชา (O) ประสานงานลวงหนากับเลขานุการของ
เลขาธิการฯ เพ่ือนัดหมายวันลวงหนาไม
นอยกวา 7 วัน 

• กระทรวงการคลังตรวจสอบลาชา (O) ติดตามและทวงงถามผลเปนระยะอยาง
ตอเน่ือง 

43. กระบวนการจัดทำ
คำสั่งและจัดประชุมท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของฝาย
กฎหมาย 

เพ่ือใหการดำเนินการจัดทำคำสั่ง
และจัดประชุมเปนไปดวยความ
รวดเร็ว ถูกตองมีประสิทธิภาพ 

• ไมไดรับแจงหนังสือใหดำเนินการ (O) มีการประสานงานเบ้ืองตนดวยวาจาและ
ติดตามทวงถามหนังสือโดยเร็ว 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายกฎหมาย 

• ขอมูลในการจัดทำคำสั่งไมเพียงพอ 
(O) 

ดำเนินการหาขอมูลเพ่ิมเตมิโดยเรว็ 

• ในวันประชุมคณะกรรมการมาไมครบ
องคประชุม (O) 

จัดทำ Checklist ของแตละกรรมการเพ่ือ
หาวันนัดพรอม 

• การทำรายงานการประชุมไมถูกตอง
ตามความประสงคของมติ คกก. (O) 

มีการบันทึกเสียงในระหวางท่ีดำเนินการ
ประชุม 

• ผูมีอำนาจลงนามในกระบวนการ
หลังจากท่ีประชุมเสร็จ ไมเห็นดวยกับ
มติคณะกรรมการ (O) 

ประสานงานระหวางผูมีอำนาจลงนามและ
คณะกรรมการเพ่ือหาขอสรุปโดยเร็ว 
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44. กระบวนการตรวจสอบ
นิติกรรมสัญญาท่ีเกี่ยวกับ
วัตถุเสพติดท่ีใชในทาง
การแพทย 

เพ่ือใหการตรวจสอบนิติกรรม
สัญญาเปนไปดวยความถูกตอง 

• เอกสารท่ีรับเรื่องมาไมถูกตองครบถวน 
(O) 

1. ดำเนินการทวงถามเอกสารจาก
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเมื่อพบวา
เอกสารไมถูกตองครบถวน 

2. มีการจัดทำ Checklist การรับเรื่อง
ดังกลาวและมีการลงลายมือช่ือพรอม
วันท่ีเมื่อมีการรับเรื่อง 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายกฎหมาย 

• ตรวจสอบผิดพลาดหรือคลาดเคลือ่น 
(O) 

ไดดำเนินการตรวจสอบอยางนอย 2 รอบ 

• เจาหนาท่ีปฏิบัติงานนำเสนอเรื่อง
บกพรองหรือลาชา (O) 

ไดทวงถามและติดตามอยางตอเน่ือง 

45. โครงการทบทวนและ
จัดทำแผนระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจำป  
(3 แผน : แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว / แผนบริหาร
บุคคลฯ / แผนดิจทัิลฯ) 

1. เพ่ือจัดทำแผนระยาว 
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพตดิ  

2. เพ่ือเปนทิศทางในการจัดทำ
แผนงาน / โครงการตางๆ  
ใหบรรลุพันธกิจอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป 

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมเปนไป
ตามแผนงานท่ีกำหนดไว  (O) 

1. กำหนดการประชุมลวงหนา 
2. ประสานทุกฝายเพ่ือเตรยีมขอมลู 

ท่ีเก่ียวของ  
3. กำชับเจาหนาท่ีใหดำเนินงานตามแผน 

ท่ีกำหนด 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ประเด็นการประชุมไมครบถวน และ 
ไมมีขอมลูประกอบการประชุม (O) 

1. จัดเตรียมขอมลูท่ีเก่ียวของใหครบถวน 
ตรวจสอบซ้ำ และสอบถามวิทยากร  

2. ศึกษาหัวขอท่ีใชประชุมใหเขาใจ   

• แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน 
ในการนำไปปฏบัิติ (S) 

1. ปรับปรุงแผนใหดำเนินการไดจริง  

2. กำหนดใหติดตามผลการดำเนินงาน 
รายงานผูบริหาร และคกก.  
ทุกไตรมาส   

3. ประชุมช้ีแจงทำความเขาใจการจดัทำ
แผนฯ ใหทุกคนเขาใจมากข้ึน                          
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กิจกรรมท่ีประเมิน 
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แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

-ตอ- 
โครงการทบทวนและจัดทำ
แผนระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจำป  
(3 แผน : แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว / แผนบริหาร
บุคคลฯ / แผนดิจทัิลฯ) 

 • การกำหนดตัวช้ีวัดไมตรงประเด็น 
(S) 

1. จัดประชุมรวมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

2. เชิญผูเขาประชุมท่ีใหความเห็น หรือ
วิเคราะหขอมูลได 

3. วิเคราะหรวมกับวิทยากร 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ขอมูลประกอบการจัดทำแผนท้ัง  
3 แผนฯ จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ขาดความถูกตองและครบถวนของ  
(O)  

1. สรางความรูความเขาใจในการ
ดำเนินงานใหผูเก่ียวของรับทราบ 

2. จัดการประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรับฟงขอเท็จจริงและความคิดเห็น
รวมถึงความรูท่ีจำเปนในการจดัทำ
แผนฯ  

• ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณารางมีความหลากหลาย 
ไมตรงกันในบางเรื่องท่ีมีมุมมอง
แตกตางกัน (S) 

1. จัดเตรียมขอมลูการประชุมใหครอบ 
คลุมครบถวนในทุกดานประกอบการ 
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 

2. ประสานงานกับผูแทนหนวยงาน 
ในคณะอนุกรรมการฯเพ่ือหาแนวทาง
และขอสรุป ในเรื่องดังกลาวรวมกัน 

46. โครงการสงเสริม 
สนับสนุนเครือขายทาง
การแพทยตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขใน
เร่ืองของ Palliatives Care 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
เขาถึงยากลุม Opioids ในสถาน
พยายาล 

• การดำเนินโครงการอาจไมเปนไปตาม
แผนท่ีกำหนด  (S) 

1. ประชุมผูท่ีเก่ียวของเพ่ือหารือแนว
ทางการดำเนินงานใหเหมาะสม 

2. ประสานผูเช่ียวชาญดานดังกลาว 
3. ปรับเปลีย่นวิธีการดำเนินงาน 
4. จัดทำตารางเวลาเพ่ือติดตามการ

ดำเนินงานและรายงานผูบังคับบัญชา 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• สรุปขอมลูผดิประเด็น (O) กำหนดใหมีการศึกษา วิเคราะหโครงการ 
แผนงาน กิจกรรม กอนดำเนินการ 
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แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

47. โครงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
ความรู ทักษะความสามารถ
สอดคลองกับสมรรถนะตาม
เกณฑท่ีองคกรกำหนด 

• มีผูเขารวมอบรมต่ำกวาเปาหมาย 
ท่ีกำหนด (O) 

1. ประชาสมัพันธลวงหนา  
2. ขอรายช่ือลวงหนา 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• สรุปขอมลูผดิประเด็น (O) ศึกษา วิเคราะห โครงการ แผนงาน 
กิจกรรม กอนดำเนินการสรุปประเด็น 

48. โครงการกำกับติดตาม
การปฏิบัติราชการของคณะ
กรรมการบริหารฯ และ
คณะอนุกรรมการ ฯลฯ 

เพ่ือติดตามและรายงาน
ความกาวหนาและประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ 

• คณะกรรมการบรหิารฯ  
มีภารกิจและงานประจำทำให 
ไมสามารถใหเวลาการดำเนินการ 
ไดอยางเต็มท่ีและตอเน่ือง  (S) 

1. จัดทำตารางเวลาใหชัดเจนเพ่ือบรหิาร
กำหนดการใหเปนไปตามท่ีกำหนดไว 

2. จัดประชุมในรูปแบบ Online หรอืทำ
หนังสือแจงเวียน 

3. ประสานผูท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนด
ระยะเวลาท่ีสามารถดำเนินการได 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• คณะกรรมการบรหิารฯ  
ไมใหความเห็นชอบตามวาระ 
ท่ีกำหนด (O) 

1. ตรวจสอบขอมลูกอนนำเสนอ 
2. เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา

กลั่นกรองวาระกอนนำเขาคกก.ฯ 

• ความลาชาของการจดัทำรายงานการ
ประชุม  (O) 

1. กำชับใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตามท่ี
กำหนดอยางเครงครัด 

2. กำหนดระยะเวลาการทำงานเพ่ือให
ผูรับผิดชอบรับทราบ 

49. การจัดการขอรองเรียน
กลุมเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติด (P-NF1-2) 

1. เพ่ือทบทวนระบบการจดัการ
ขอรองเรียนใหมีการดำเนิน 
งานท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเปนประโยชนอยางสูงตอ
ประชาชนผูรับบริการ 

2. เพ่ือสรางความพึงพอใจของ
ผูรับบริการเหนือความคาดหมาย 

• จนท.ท่ีรับขอรองเรียน ไมไดสงตอ
ปญหาใหเลขานุการคณะกรรมการขอ
รองเรียนโดยตรงทราบ (O) 

1. เลขานุการฯ ติดตามอยางสม่ำเสมอ 
2. สอบถาม และประสาน จนท.รับเรือ่ง   

รองเรียนโดยตรง 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ผูเก่ียวของกำหนดวิธีการไวไมสามารถ
นำไปปฏิบัติไดอาจเกิดจากขอจำกัด 
เชน ระยะเวลากระบวนการทำงาน
ของผูรับจาง (O) 

1. แจงผูรับจางและดำเนินการแกไข 

2. ประชุมผูท่ีเก่ียวของหาวิธีดำเนินการ
แกไข 
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วัตถุประสงค เหตุการณความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

50. การจัดทำแผน
ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติด (P-NF1-6) 

1. เพ่ือขับเคลื่อนงานหรือเปน
กรอบสำหรับการวางแผนการ
ดำเนินงานของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

2. เพ่ือการตัดสินใจท่ีถูกตองใน
การปรับปรุงกระบวนการ
ทำงาน อันนำไปสูการตั้งงบ 
ประมาณในแผนปฏิบัติการ
ประจำป 

• การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมเปน 
ไปตามแผนงานท่ีกำหนดไว  (O) 

1. จัดเตรียมขอมลูท่ีเก่ียวของใหครบถวน 
ตรวจสอบซ้ำ และสอบถามวิทยากร  

2. ศึกษาหัวขอท่ีใชประชุมใหเขาใจ   

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ประเด็นการประชุมไมครบถวน และ 
ไมมีขอมลูประกอบการประชุม (O) 

1. ปรับปรุงแผนใหดำเนินการไดจริง  

2. กำหนดใหติดตามผลการดำเนินงาน 
รายงานผูบริหาร และคกก. ทุกไตรมาส   

3. ประชุมช้ีแจงทำความเขาใจการจดัทำ
แผนฯ ใหทุกคนเขาใจมากข้ึน                          

• แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจนในการ
นำไปปฏิบัติ (S) 

1. จัดประชุมรวมกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

2. เชิญผูเขาประชุมท่ีใหความเห็น หรือ
วิเคราะหขอมูลได 

3. วิเคราะหรวมกับวิทยากร 

• การกำหนดตัวช้ีวัดไมตรงประเด็น (S) 1. สรางความรูเขาใจใหผูเก่ียวของรับทราบ 

2. จัดการประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพ่ือรับฟงขอเท็จจริงและความคิดเห็น  

• ขอมูลประกอบการจัดทำแผนจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของขาดความถูกตอง
และครบถวนของ (O)  

1. จัดเตรียมขอมลูการประชุมใหครอบ 
คลุมครบถวนในทุกดานประกอบการ 
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 

2. ประสานงานกับผูแทนหนวยงาน 
ในคณะอนุกรรมการฯเพ่ือหาแนวทาง
และขอสรุป ในเรื่องดังกลาวรวมกัน 

• ความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการฯ  
มีความหลากหลายไมตรงกันในบาง
เรื่องท่ีมีมุมมองแตกตางกัน (S) 

1. จัดเตรียมขอมลูท่ีเก่ียวของใหครบถวน 
ตรวจสอบซ้ำ และสอบถามวิทยากร  

2. ศึกษาหัวขอท่ีใชประชุมใหเขาใจ   
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ผูรับผิดชอบ 

51. กระบวนการจัดทำ
ตัวช้ีวัดกลุมเงินทุนฯ  
(P-NF1-31) 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการกำหนด
ตัวช้ีวัดท่ีสำคัญของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิท่ีจะถายทอด
สูทุกฝายและเจาหนาท่ีประจำป 

• ไดรับขอมลูประกอบการเพ่ือกำหนด
ตัวช้ีวัดหลักท่ีสำคัญไมครบถวน  /  
ไมทันเวลา (S) 

1. ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
กำหนดเปาหมายใหชัดเจน  

2. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

3. กำชับหัวหนาฝายเพ่ือใหกำกับ
เจาหนาท่ีในสังกัด 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• คูเจราจา 3 ฝาย (กรมบัญชีกลาง 
บริษัทท่ีปรึกษาคกก.บริหารฯ ไมนอย
กวา 3 ทาน) มีภารกิจและงานประจำ
ทำใหไมสามารถใหเวลาการดำเนินการ
ได (O) 

1. ประสานผูเก่ียวของเพ่ือกำหนดะยะ
เวลาการดำเนินการ 

2. ดำเนินการแจงใหทราบลวงหนา  

3. กำหนดตัวคกก.เพ่ือเปนตัวแทนเจรจา
รวมกัน 3 ฝาย 

52. การจัดประชุม  
(P-NF1-32) 

เพ่ือใหการจัดประชุมของกลุม
เงินทุนฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• กำหนดวันเวลาเชิญประชุมไดยาก (O) 1. กำหนดวันเวลาของประธานและ
ผูเขารวมประชุมใหตรงกัน  

2. ตรวจสอบตารางงานประชุมใหชัดเจน 

3. ประสานทุกฝายใหทราบลวงหนา 

4. กำหนดวันประธานวางเปนหลัก  

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ไมสามารถจัดประชุมไดตามแผนท่ี
กำหนด 

1. ประสานทุกฝายเพ่ือกำหนดวันเวลา 

2. แจงเวียนหัวขอ หรือวาระใหทราบ 

• สรุปรายงานการประชุมไมถูกตอง
ครบถวน หรือไมตรงประเด็นพิจารณา
ตามวาระการประชุม (O) 

1. ทบทวนมติการประชุม กอนรายงาน
ประชุมอยางเปนทางการ 

2. ผูบันทึกและผูตรวจรรายงานการ
ประชุม ตรวจรายละเอียดซ้ำอีกครั้ง 

3. กำชับใหจดประเด็นท่ีสำคัญ หรือใช
การบันทึกเสียงรวมดวย 
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53. การจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)  
กลุมเงินทุนฯ (P-NF1-33) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ รวมท้ังผูรับผิดชอบการ
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 

• ความลาชาในการจดัสงขอมลู
ประกอบการจดัทำแผน IDP แตละ
หนวยงานทท่ีเก่ียวของ (O) 

1. ทำบันทึกแจงเวียนใหทุกฝายจัดสง
ขอมูลตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

2. ติดตามอยางตอเน่ืองและรายงานให 
ผูบังคับบัญชาทราบ 

ตลอดปงบประมาณ     
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• เจาหนาท่ีขาดความเขาใจเกณฑการ
ประเมินผลแผนพัฒนาสมรรถนะและ
การจัดทำแผน (IDP) (O) 

ช้ีแจงเกณฑการประเมินผล และผาน
ชองทางสื่อสารเชน Line เพ่ือสรางความ
เขาใจระหวางผูปฏิบัต ิ

• ระบบสารสนเทศและดิจิทัลท่ีใชในการ
ประมวลผลยังไมแลวเสร็จ (O) 

ใชระบบ Manual ประมวลผล และนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประมวลผล 

54. การจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงกลุมเงินทุนฯ     
(P-NF1-34) 

เพ่ือเปนเครื่องมือใหบุคลากรใช
เปนกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

• การวิเคราะหความเสีย่งผิดพลาดไม
ครบถวนทำใหมาตรการไมสามารถลด
ความรุนแรงของการจดัการความเสี่ยง
ไดจริง (S) 

1. จัดตั้ง และ ประชุมคกก.บริหารความ
เสี่ยงฯ 

2. ขอความเห็นชอบตอคกก.บริหารฯ 
และปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

ตลอดปงบประมาณ     
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• การติดตามและการรายงานผลการ
ดำเนินการจัดการความเสี่ยงไมเปนไป
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด (O) 

เรงรัดใหมีการจดัสงขอมูลตามท่ีกำหนด
อยางเครงครัด 

55. คูมือการกำกับ ดูแล 
ควบคุมตรวจสอบระบบงาน
สารสนเทศ  (P-NF1-35) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ รวมท้ังผูรับผิดชอบการ
กำกับ ดแูล ควบคุม ตรวจสอบ
ระบบงาน 

• จัดสงขอมูลใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
ไมครบถวนและทันเวลา (O) 

1. กำชับใหจัดสงครบถวน และตรงเวลา 

2. สงผานชองทางอ่ืนๆ เชน E-mail กอน
สงเอกสารฉบับจริง  

ตลอดปงบประมาณ     
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• การทำงานของผูรับจางไมเปนไปตามท่ี
กำหนดในสัญญาจาง ( C ) 

1. ติดตามการทำงานของผูรับจางใหมีการ
สงมอบตามเวลาท่ีระบุไวในสัญญาจาง 

2. ทำตาราการทำงานเพ่ือการตดิตาม 

• 3. ความลาชาของการรายงานผลการ
ดำเนินงาน (O) 

1. เรงรัดใหมีการจดัสงยางเครงครัด 
2. ติดตามโดยตรงกับผูรับผิดชอบ 
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56. คูมือการบำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร  
(P-NF1-36) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ รวมท้ังผูรับผิดชอบการ
จัดทำการบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรของกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

• ขอมูลทะเบียนคอมพิวเตอรและ
อุปกรณท่ีเก่ียวของ และระบบ
สารสนเทศ ไมครบถวนและไมเปน
ปจจุบัน (O) 

1. สำรวจขอมลูและจัดทำทะเบียน
คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
และระบบสารสนเทศ 

2. ทบทวน ปรับปรุงขอมูลทะเบียน 
คอมพิวเตอรฯ ใหเปนปจจุบัน 
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ประเมินสภาพความพรอมใชของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
และระบบสารสนเทศผดิพลาด (O) 

กำชับใหตรวจสภาพและวิเคราะหขอมูล
ความพรอมใชงานของคอมพิวเตอรและ
อุปกรณท่ีเก่ียวของ และระบบสารสนเทศ
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยางสม่ำเสมอ 

• แผนการบำรุงรักษา ไมครอบคลุม
คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
และระบบสารสนเทศ ( O ) 

ตรวจสอบแผนการบำรุงรักษาประจำป   
และแกไขปรับปรุงใหครบถวน  

• ตั้งงบประมาณ ไมครอบคลุม
คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
และระบบสารสนเทศ และหรือกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน ( F ) 

1. วางแผนการดำเนินการลวงหนา 

2. มีระบบตรวจสอบแผนงานแผนเงิน 
และทะเบียนใหขอมูลครบถวน  

57. คูมือการจัดทำการ
แกไขขอมลูระบบสารสนเทศ  
(P-NF1-37) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ รวมท้ังผูรับผิดชอบการ
แกไขขอมูลระบบสารสนเทศ 

• ความตองการของผูใชงานขอแกไข
เพ่ิมเตมิปรับปรุงขอมูลในระบบไม
รองรับการใชงานในปจจุบัน (O) 

1. ตรวจสอบ และทบทวนประเด็นความ
ตองการท่ีขอแกไข 

2. ดำเนินการตามท่ีตกลงกันระหวาง 
User และผูดำเนินการ         

ตลอดปงบประมาณ     
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• แกไขขอมูลไมถูกตองกับประเด็นท่ีตอง
แกไข ( O ) 

มีการทดสอบการแกไขขอมูลกอนแจงกลับ
ผูใชงาน 

• ในกรณีท่ีไมสามารถแกไข 
ขอมูลไดเอง (O) 

1. จางผูรับจางดำเนินการ 
2. ศึกษา และสอบถามหนวยงานตนสังกัด 
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-ตอ- 
คูมือการจัดทำการแกไข
ขอมลูระบบสารสนเทศ   
(P-NF1-37) 

 • การทำงานของผูรับจางไมเปนไปตามท่ี
กำหนดในสัญญาจาง ( C ) 

1. ติดตามผลการทำงานของผูรับจาง
อยางใกลชิด 

2. กำหนดการสงมอบผลงานตาม
แผนงานและกรอบระยะเวลาของ 
แตละงวดงานท่ีระบุในสญัญาจาง 

3. ทำหนังสือแจงเตือนบริษัทคูสัญญา 
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ความลาชาของการรายงานผลการ
ดำเนินงาน (O) 

1. เรงรัดใหมีการจดัสงขอมูลตามท่ี
กำหนดอยางเครงครัด 

2. ติดตามโดยตรงกับผูรับผิดชอบ 

• ขอมูลท่ีสำคญัรั่วไหลสูภายนอกหรอื
สาธารณะ (O) 

1. การจัดขอตกลงการรักษาขอมลู
ความลับของหนวยงานของผูรับจาง
และผูวาจาง 

2. มีการบรหิารจดัการดานการเขาถึง
ขอมูล (Access) 

3. ดำเนินการตามกฎหมายระเบียบ 
ท่ีเก่ียวของ 

• ความตองการของผูใชงานขอแกไข
เพ่ิมเตมิปรับปรุงขอมูลในระบบ 
ไมรองรับการใชงานในปจจุบัน (O) 

1. ตรวจสอบ และทบทวนประเด็นความ
ตองการท่ีขอแกไข 

2. ดำเนินการตามท่ีตกลงกันระหวาง 
User และผูดำเนินการ         

58. คูมือการจัดการสิทธิ
การใชระบบเครือขาย   
(P-NF1-38) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ รวมท้ังผูรับผิดชอบการ
แกไขขอมูลระบบสารสนเทศ 

• เอกสารขอมลูไมครบถวน (O) ประสานใหแกไขขอมูลใหถูกตองครบถวน 
และตรวจสอบซำ้อีกครั้ง 

ตลอดปงบประมาณ     
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• สงเอกสารไมครบถวนทำใหไมสามารถ
ระบุสิทธ์ิท่ีตองการใชงานได (O) 

ประสานผูแจงใหระบุสิทธ์ิใหชัดเจน 
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59. คูมือการจัดการสิทธิ
ของระบบสารสนเทศของ
กลุมเงินทุนฯ (P-NF1-39) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ รวมท้ังผูรับผิดชอบการ
จัดการสิทธิของระบบสารสนเทศ 
ของกลุมเงินทุนฯ 

• เอกสารขอมลูไมครบถวน (O) 1. ประสานใหแกไขขอมูลใหถูกตอง
ครบถวน และตรวจสอบซ้ำอีกครั้ง 

2. แจง และติดตามกับผูรับผิดชอบ
โดยตรง   
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• สงเอกสารไมครบถวนทำใหไมสามารถ
ระบุสิทธ์ิท่ีตองการใชงานได (O) 

1. ประสานผูแจงใหระบุสิทธ์ิใหชัดเจน 
2. ตราจสอบซ้ำอีกครั้ง และติดตามอยาง
ใกลชิด 

60. คูมือการกำหนด
คุณสมบัติเพ่ือการจัดหา 
Software Hardware   
(P-NF1-40) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ รวมท้ังผูรับผิดชอบการ
กำหนดคุณสมบัติเพ่ือการจดัหา 
Software Hardware 

• ขอมูลท่ีไดจากการสำรวจไมครอบคลุม 
ไมครบถวน (O) 

ตรวจสอบใหเปนไปตามขอกำหนดของ
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร กระทรวงดจิิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT) 
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ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• รายการจัดหาครุภณัฑคอมพิวเตอรไม
สอดคลองกับแผนงานดานเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (O) 

1. ศึกษาแผนงานฯ ใหรายละเอียด 
2. ทวนสอบขอมูลท่ีไดจากการสำรวจ 
วามีความตองการจริงหรือไม 

• การจัดหาครุภณัฑคอมพิวเตอรไมตรง
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะ
พ้ืนฐานตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมประกาศใช (O) 

ตรวจสอบใหเปนไปตามขอกำหนดของ
เกณฑราคากลางและคณุลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภณัฑคอมพิวเตอร กระทรวงดจิิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (ICT) 

• รายงานการจดัหาครุภณัฑคอมพิวเตอร 
เพ่ือทำคำของบประมาณไมครบถวน (O) 

ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน 
ของขอมูลใหละเอียดกอนนำเสนอ 

61. คูมือการสำรวจความ
พึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ  
(P-NF1-41) 

เพ่ือเปนการกำหนดข้ันตอน 
วิธีการ รวมท้ังผูรับผิดชอบการ
แกไขขอมูลระบบสารสนเทศ 

• แบบสอบถามไมนาเช่ือถือและ
เท่ียงตรง (O)  

1. ตรวจสอบ และปรับปรุงแบบสอบถาม 
2. หารือกับ ศูนย IT 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ตอบแบบสอบถามไมครบถวน (O) จัดทำเปน Google Form กำหนดเง่ือนไข
ตองตอบทุกคำถาม 
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กิจกรรมท่ีประเมิน 

 

วัตถุประสงค เหตุการณความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

62. การจัดทำระบบ
ประเมินผลผูบริหารทุน
หมุนเวียน (P-NF1-42) 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
องคกรใหดำเนินการเปนไปตาม
นโยบาย กลยุทธ เปาหมายและ
การวางแผนพัฒนาในอนาคต 

• ระบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน 
ไมครบถวน (O)  

ผูรับผิดชอบศึกษากรอบหลักเกณฑ 
ท่ีเก่ียวของใหชัดเจน 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• แบบสอบถามไมชัดเจน ขอมลูไม
ครบถวน  (O) 

ดูความเช่ือมโยงของคำถามใหสอดคลอง 
กับหัวขอท่ีกำหนด 

• ตอบแบบสอบถามไมครบถวน (O) จัดทำเปน Google Form เพ่ืองายตอ 
การตอบคำถามของกลุมเปาหมาย 

63. การจัดการสิทธิ์การใช
งานระบบสารสนเทศเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด ใหกับ
สถานพยาบาลท่ัวประเทศ  
(P-NF1-54) 

เพ่ือเปนการกาหนดข้ันตอน 
วิธีการ และผูรับผิดชอบการ
จัดการสิทธ์ิใหกับสถานพยาบาล
ของระบบสารสนเทศเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ 

• การขอเปดสิทธ์ิเขาใชงานของ
สถานพยาบาล เอกสารไมถูกตองและ
ไมครบถวน (O) 

ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองครบถวน 
กอนนำเสนอ 

ตลอดปงบประมาณ     
2565 

ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

• ไมสามารถลงทะเบียนสถานพยาบาล 
ท่ีขอเปดสิทธ์ิได (O) 

1. ตรวจสอบปญหาท่ีเกิดข้ึน 
2. ประสานเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือหา

สาเหต ุ
3. ดำเนินการเปดสิทธ์ิใหทันท่ีท่ีแกปญหา 

แลวเสร็จ 

64. ระบบเงินทุนหมุนเวียน
ยาเสพติดดิจิตอล  
(ระบบสารสนเทศเงินทุนฯ) 

เพ่ือใหระบบสารสนเทศเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ ใชงานได
เต็มรปูแบบทุกระบบงาน 

• ระบบงานหลักยังพบขอผิดพลาด  
การเรยีงลำดับขอมลู ประมวลผลขอมูล 
และระบบการรายงานผล ไมเปนไป
ตามท่ีกำหนด (O) 
(1)  ระบบงานจัดซื้อจดัจาง 
(2)  ระบบงานคลัง 
(3)  ระบบงานขาย 
(4)  ระบบงานการเงินและบัญชี 

1.ใหทดสอบระบบโดยผูใชงาน 
2. ดำเนินงานตามสัญญา 
3. เสนอใหศูนยขอมูลสารสนเทศ อย. 
ควบคุม กำกับดูแล 

ไตรมาสท่ี 1 1. ฝายจัดซื้อฯ 
2. ฝายขายฯ 
3. ฝายการเงินและ
บัญชี 
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กิจกรรมท่ีประเมิน 

 

วัตถุประสงค เหตุการณความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระยะเวลา 
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

-ตอ- 
ระบบเงินทุนหมุนเวียน 
ยาเสพติดดิจิตอล  
(ระบบสารสนเทศเงินทุนฯ) 

 • ระบบงานสนับสนุนยังพบขอผิดพลาด 
วิเคราะห ประมวลผล การรายงานผล 
ไมถูกตอง (O) 
(1)  ระบบงานงบประมาณ 
(2)  ระบบพัสด ุ
(3)  ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(4)  ระบบแผนงานติดตามประเมนิผล 
(5)  ระบบสารสนเทศ 

1. ใหทดสอบระบบโดยผูใชงาน 
2. ดำเนินงานตามสัญญา 
3. เสนอใหศูนยขอมลูสารสนเทศ อย. 

ควบคุม กำกับดูแล 

ไตรมาสท่ี 1 1. ฝายงบประมาณ 
2. ฝายบริหารท่ัวไป 
3. ฝายนโยบาย
และแผนงาน 

• การเช่ือมโยงขอมลูของระบบเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพตดิ กับ Smart 
Inventory และ Smart Tracking  
ยังไมสามารถคาดการณวาจะเช่ือมตอ
ขอมูลและใชงานจริงได (O) 

ประสานบริษัทคูสญัญาของแตละระบบ 
เพ่ือหารือดานเทคนิค 

ไตรมาสท่ี 1 ฝายนโยบายและ
แผนงาน 

65. ผลการดำเนินงาน 
ไมเปนไปตามตัวชี้วัด  
เร่ือง การเบิกจายภาพรวม
เปนไปตามแผนการเบิกจาย
ภาพรวมท่ีไดรับอนุมัติ 

เพ่ือใหการเบิกจายภาพรวม
เปนไปตามแผนเบิกจายท่ีไดรบั
อนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

• การสงเบิก - จาย ลาชา  
(คายา-โครงการขามป ) (F) 

1. จัดทำ Action Plan ควบคุมการ
เบิกจายของเปนราย Item 

2. Lean Process 

ไตรมาสท่ี 1 ฝายจัดซื้อ 

• การจัดซื้อจดัจางงบลงทุนไมเปนไป
ตามแผนเบิกจายงบลงทุน (F) ลาชา 
 -  ครุภัณฑสำนักงาน 
 -  ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 -  รถยก 
 -  งานปรับปรุงชองเก็บเอกสาร 
 -  งานติดตั้งราวเหล็กอาคารจอดรถ 
 -  งานปรับปรุงคลังยาช้ัน 1 

1. จัดทำ Action Plan ควบคุมการ
เบิกจายของเปนราย Item 

2. Lean Process 
  

ไตรมาสท่ี 1 ฝายบรหิารท่ัวไป 
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ภาคผนวก 1 
เกณฑประเมินความเสี่ยง ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

เกณฑการใหคะแนนที่กรมบัญชีกลางกำหนด  

 
 เกณฑการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนท่ีอยูระหวางพัฒนาการบริหารจัดการ      
การวัดระดับความสำเร็จในการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารความเสี่ยง กำหนดประเมินผลจากประเด็น
หลักท่ีสำคัญ ดังนี้ 
 

1) สภาพแวดลอมการควบคุมภายใน (รอยละ 7) พิจารณาจากการจัดใหมีระบบขอองเรียน  
ชองทางการรับขอรองเรียน รวมท้ังการจัดทำรายงานสรุปเก่ียวกับขอรองเรยีนภายในองคกร
นำเสนอผูบริหารขององคกร  

2) การกำหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง (รอยละ 8) พิจารณาจากการกำหนด
วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยงซ่ึงปรากฏผานคูมือการบริหารความเสี่ยง ท่ีมีองคประกอบ
ท่ีดีอยางครบถวน  

3) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (รอยละ 45) พิจารณาจากการระบุปจจัยเสี่ยงระดับองคกร 
โดยการนำเกณฑการพิจารณาระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอควบคูไปกับการระบุปจจัย
เสี่ยงระดับองคกร และการพิจารณาระดับความเสี่ยง ท่ีเหลืออยู (Residual Risk) หลังจาก
การควบคุมภายใน และปจจัยเสี่ยงระดับองคกรสามารถประเมินระดับความรุนแรงท้ังโอกาส
และผลกระทบของปจจัยเสี่ยงไดครบทุกปจจัยเสี่ยง ซ่ึงประกอบดวย โอกาสและผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดตอปจจัยเสี่ยงระดับองคกร รวมท้ังการนำฐานขอมูลมาใชในการพิจารณากำหนด
ระดับความรุนแรง และปจจัยเสี่ยงท่ีเกินกวาระดับความรุนแรงท่ีกำหนด มีการกำหนด
แผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรครบทุกปจจัยเสี่ยงระดับองคกร โดยมีการ
วิเคราะห Cost -Benefit ในแตละทางเลือกในการจัดการของทุกปจจัยเสี่ยง  

4) กิจกรรมการควบคุมภายใน (รอยละ 10) พิจารณาจากการสอบทานรายงานทางการเงิน
และรายงานท่ีไมใชทางการเงิน โดยผูบริหารทุนหมุนเวียนและผูบรหิารระดับรอง  

5) สารสนเทศและการสื่อสาร (รอยละ 25) พิจารณาจากการใชสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ติดตามการดำเนินกิจกรรม ตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาผานการดำเนินงาน
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงไดครบถวน และความเสี่ยงระดับองคกรสามารถลดระดับ
ความรุนแรงไดตามเปาหมายท่ีกำหนด  

6) การติดตามผลและการประเมินผล (รอยละ 5) พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหนวยงานของรฐั พ.ศ. 2561  

 

 

  

 



 

  

รายละเอียดเกณฑประเมินผลในแตละดานดังนี้ 
 

1. สภาพแวดลองการควบคุมภายใน 
 

ประเด็นยอยท่ีพิจารณา น้ำหนัก 

(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

1) การจัดใหมีระบบขอรองเรียน ชองทาง 

การรับขอรองเรียน1 และการจัดทำรายงาน
สรุปเกี่ยวกับขอรองเรียนภายในองคกร
นำเสนอผูบริหารขององคกร 

7 มีการระบุชองทาง     
รับขอรองเรียนและมี
การจัดทำรายงานสรุป

นำเสนอเปนรายป 

มีการระบุชองทางรับ
ขอรองเรียนและเสนอ
แนวทางแกไขพรอมท้ัง

มีการจัดทำรายงาน
สรุปนำเสนอเปนรายป 

มีการระบุชองทางรับขอ 
รองเรียนและมีการจัดทำ 
รายงานสรุปนำเสนอเปน 

รายไตรมาส 

มีการระบุชองทาง 
รับขอรองเรียนและ 
เสนอแนวทางแกไข 
พรอมท้ังมีการจัดทำ 
รายงานสรุปนำเสนอ 

เปนรายไตรมาส 

มีการระบุชองทาง 
รับขอรองเรียนและ 
เสนอแนวทางแกไข 
พรอมท้ังมีการจัดทำ 
รายงานสรุปนำเสนอ 

เปนรายเดือน 

หมายเหตุ  
1 ชองทางการรับขอรองเรียน เชน 1. รองเรียนตอผูบริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) 2. ศูนยรับขอรองเรียน (Call cebter / e-mail / webboard) 3. ตูแสดงความคิดเห็น 4. หัวหนาหนวยงาน (ตนสังกัด) และ              
5. หนวยงานภายนอก 

2. การกำหนดวัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 
 

ประเด็นยอยท่ีพิจารณา น้ำหนัก 

(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การจัดทำ/ทบทวนคูมือการบริหาร 
ความเส่ียง1 

8 ไมมีการจัดทำ/
ทบทวนคูมือการ
บริหารความเส่ียง 

ทุนหมุนเวียนอยู
ระหวางจัดทำ/
ทบทวนคูมือการ
บริหารความเส่ียง 

คูมือการบริหารความเส่ียง
ของทุนหมุนเวียนแลวเสร็จ 
โดยมีองคประกอบท่ีดีของ

คูมือครบถวน1 

 

ครบถวนตามระดับ 3       
และคูมือการบริหารความ
เส่ียง  ผานความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียน 

ครบถวนตามระดับ 4 และ
เผยแพรคูมือการบริหาร
ความเส่ียงใหกับผูบริหาร
และพนักงานในองคกร 

1องคประกอบของคูมือการบริหารความเส่ียงที่ดี ประกอบดวย 
1. โครงสรางการบริหารความเส่ียงขององคกร               
2. นโยบาย วัตถุประสงคของการบริหารความเส่ียง 
3. การระบุความเส่ียง 
4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลำดับความเส่ียงจากผลการวิเคราะหความเสียหายขางตน 
5. การกำหนด/คัดเลือกวธิีการจัดการตอความเส่ียงที่ระบุไว โดยพจิารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดคาใชจายและผลประโยชนที่ได (Cost - Benefit) และระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดของความเส่ียงที่เหลืออยู 

(Residual Risk) ขององคกร 
6. การทำรายงานการบริหารความเส่ียงและการประเมินผลการบริหารความเส่ียง 

ในกรณีที่มีคูมือการบริหารความเส่ียงแลว หรือในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงดานการบริหารความเส่ียง ใหมีการทบทวนคูมือบริหารความเส่ียงทุกป 



  

 
 

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง  

ประเด็นยอยท่ีพิจารณา น้ำหนัก 

(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การระบุความเส่ียงระดับองคกร1 45 มีการระบุปจจัยเส่ียง
ระดับองคกรโดยมี
เกณฑการพิจารณา
ระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ

ควบคูไปกับการระบุ 
ความเส่ียงระดับ

องคกรและปจจัยเส่ียง
ระดับองคกร 

มีความเช่ือมโยง  
กับเปาหมายประจำป 

ของทุนหมุนเวียน 
และสามารถแสดงถึง

ความเช่ือมโยง
ระหวางปจจัยเส่ียง 
ท่ีเหลืออยูในปกอน
หนากับปท่ีประเมิน 

ไดชัดเจน 

ปจจัยเส่ียงระดับ
องคกรมีการประเมิน
ระดับความรุนแรง  

ท้ังโอกาส และ
ผลกระทบครบทุก
ความเส่ียงระดับ

องคกร 

ผานเกณฑวัดระดับ 2 และ
การประเมิน ท้ังโอกาส และ
ผลกระทบ โดยใชฐานขอมูล 

ของทุนหมุนเวียน 
ในการพิจารณารวมถึงมีการ 
จัดทำแผนภาพความเส่ียง 

ระดับองคกร  

(Risk Profile)2 

มีการกำหนดแผนการ
บริหารความเส่ียง ครบทุก
ปจจัยเส่ียงระดับองคกร 

ผานเกณฑวัดระดับ 4 และ
แผนการบริหารความเส่ียง 
ครบทุกปจจัยเส่ียงระดับ

องคกร โดยมีการวิเคราะห 
Cost-Benefit ในแตละ
ทางเลือก และผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารทุนหมุนเวียน 

หมายเหตุ : 
1 การระบุ / บงชี้ความเส่ียงตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏบิัติการบริหารจัดการความเส่ียงสาหรับหนวยงานของรัฐ หรือความเส่ียง 4 ดาน ตามหลักเกณฑของ (COSO Enterprise Risk   
  Management : COSO ERM) ที่แบงออกเปน Strategic Risk/Operational Risk/ Financial Risk และ Compliance Risk (S -O -F -C) เปนตน และในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไมมีความเส่ียงดานใดดานหนึ่ง  
  ใหอธิบายสาเหตุ /  รายละเอยีดประกอบการรายงานผลการดาเนินงานดวย ทัง้นี้ หากปจจัยเส่ียงระดับองคกรไมสะทอนตัวชี้วัดที่สาคัญหรือยุทธศาสตรที่สาคัญของทุนหมุนเวียน จะถูกปรับลดคะแนน 0.5000 คะแนน  

2 Risk Profile (แผนภูมิความเส่ียง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปจจัยเส่ียงโดยรวม โดยแสดงเปนพิกัดของโอกาส และผลกระทบ โดยใชระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile 
  จะแสดงใหเห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปจจัยเส่ียงองคกร และแสดง ใหเห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องคกรยอมรับได (Risk Boundary) เพื่อใหองคกรไดกำหนดเปนเปาหมายในภาพรวมวาจะตองบริหารความ  
  เส่ียงจนมีระดับความรุนแรง  ลดลงจนอยูในระดับดังกลาว 
 
 
 
 
 



  

 
 

4. กิจกรรมควบคุมภายใน 

ประเด็นยอยท่ีพิจารณา น้ำหนัก 

(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) ผูบริหารทุนหมุนเวียนและผูบริหารระดับ
รอง มีการสอบทาน1รายงานทางการเงิน
และรายงานท่ีไมใชทางการเงิน2 

10 ไมมีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน 

มีการสอบทาน
รายงานทางการเงิน 
หรือ ท่ีไมใชทางการ
เงินครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทานรายงานทาง
การเงิน และ ท่ีไมใชทางการ

เงินครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน
รายงานการการเงิน
และท่ีไมใชรายงาน
ทางการเงินครบทุก
ไตรมาสและมีการ
สอบทานท่ีมีความถี่
มากกวารายไตรมาส 

มีการสอบทานรายงานทาง
การเงินและท่ีไมใชรายงาน
ทางการเงินครบทุกไตรมาส     

และมีการสอบทานเปน        
รายเดือนครบ 12 เดือน 

หมายเหตุ  
1 การสอบทานของผูบริหารทุนหมุนเวียนและผูบริหารระดับรอง หมายถึง การพิจารณาความครบถวน ถูกตอง นาเชื่อถือ เชนการรับทราบ การพิจารณารายงานในที่ประชุม เปนตน 
2 รายงานทางการเงิน ประกอบดวย ผลการดำนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องตน งบทดลอง) และรายงานที่ไมใชทางการเงินเปนรายงานผลการดำนินงานขององคกร เชน ผลการดำเนินงานตามภารกิจ    
แผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ป) แผนปฏิบัติการประจำป นโยบายหนวยงานที่เกี่ยวของ ตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนที่สำคัญ เปนตน 

5. สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นยอยท่ีพิจารณา น้ำหนัก 

(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การใชสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนการ
บริหารความเส่ียง 

25 ไมสามารถดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความ

เส่ียงได 

สามารดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียง
ไดมากกวารอยละ 50 

ของแผน 

ดำเนินการตามแผนบริหาร
ความเส่ียงไดครบถวน ครบ

ทุกปจจัยเส่ียง 

ครบถวนตามระดับ 3 
และระดับความรุนแรง 
ของปจจัยเส่ียงลดลง 

ไดตามเปาหมาย 
ท่ีกำหนด คิดเปน 

รอยละ 50 ของปจัย
เส่ียงท้ังหมด  

ครบถวนตามระดับ 3  
และระดับความรุนแรง  

ของปจจัยเส่ียง ทุกปจจัยเส่ียง
สามารถลดลงได ตามเปาหมาย 

ท่ีกำหนด  

 

 

 

 



  

 
 

6. การติดตามผลและการประเมินผล  
 

ประเด็นยอยท่ีพิจารณา น้ำหนัก 

(%) 

ระดับคะแนน 

1 2 3 4 5 

(1) การประเมินผลการควบคุมภานในของ
หนวยงานตามหลักเกณฑกระทรวง 

การคลังฯ 1 

2 ไมมีการประเมินผล
การควบคุมภายใน

ของหนวยงาน 

- มีการประเมินการควบคุม
ภายในของหนวยงานแตไม
ครบถวนตามภารกิจ2 ของ

ทุนหมุนเวียน 

- มีการประเมินการควบคุมภายใน
ของหนวยงานครบถวนตาม
ภารกิจ2 ของทุนหมุนเวียน 

(2) การสงรายงานการประเมินการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง1 

2 ไมสงผลการประเมิน/
สงผลการประเมิน

ลาชากวากำหนดเวลา 

- - - ทันตามกำหนดเวลา (ภายใน 
90 วัน นับต้ังแตส้ินปบัญชี) 

(3) การสอบทานการประเมินการควบคุม
ภายในของผูตรวจสอบภายใน 

 

1 ไมมีการสอบทานการ
ประเมินการควบคุม

ภายในของผู
ตรวจสอบภายใน 

- มีการสอบทานการประเมิน
การควบคุมภายในของ          

ผูตรวจสอบภายใน 

- มีการสอบทานการประเมินการ
ควบคุมภายในของผูตรวจสอบ
ภายในและมีแนวทางในการ

ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินการตามขอเสนอแนะ

ของผูตรวจสอบภายใน 

หมายเหตุ  
1 หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
2 ภารกิจของทุนหมุนเวียน หมายถึง ภารกิจตามกฎหมายจัดต้ังหนวยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหนวยงานภาครัฐ/วัตถุประสงค  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     ภาคผนวก 2 
         การวิเคราะห และการประเมินความเสี่ยง 

           กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 
          ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 



หนวยงาน :  ฝายจัดซื้อ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ : บริหารคลังสินคา  (P-NF1-16)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก เพื่อควบคุมการบริหารคลังสินคาใหมีระบบเพื่อใหเกิดความถูกตองและมีประสิทธิภาพ

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3 (I2) 1(L1.2) 3 ใหเจาหนาที่ที่ดูแลและ

รับผิดชอบคลังเก็บรักษา

วัตถุเสพติด แจงทันที่ที่

พบวาอุปกรณชํารุดเสียหาย

การควบคุมที่มีอยุ

สามารถลดความเสียงได

เพียงพอ

 - ฝาย

จัดซื้อ

3 (I2) 1(L1.2) 3 ตรวจสอบฐานขอมูลบันทึก

รับ ปริมาณวัตถุเสพติดใน

ระบบคอมพิวเตอรและ

ระบบ Stock Card ซ้ําอีก

ครั้ง

การควบคุมที่มีอยุ

สามารถลดความเสียงได

เพียงพอ

 - ฝาย

จัดซื้อ

3 (I2) 1(L1.2) 3 ตรวจสอบขอมูลตามใบเบิก

เทียบกับในระบบ

สารสนเทศกอนการเบิกทุก

ครั้ง

การควบคุมที่มีอยุ

สามารถลดความเสียงได

เพียงพอ

 - ฝาย

จัดซื้อ

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)

1. ไมสามารถควบคุมสภาวะการ

จัดเก็บวัตถุเสพติดไดตามอุณหภูมิที่

เหมาะสม  และอุปกรณตรวจวัด

อุณหภูมิและอุปกรณที่ใชในคลังอยู

ในสภาพไมสมบูรณ (O)

2 บันทึกรับปริมาณวัตถุเสพติดใน

ระบบคอมพิวเตอรและระบบ 

Stock Card ไมครบถวน (O)

3. ตัดจายปริมาณวัตถุเสพติดคลัง

ในตามใบเบิกไมถูกตอง (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)

3 (I2) 1(L1.2) 3 ตรวจสอบและนับจํานวน

วัตถุเสพติดกอนเบิกให

คลังนอกทุกครั้ง

การควบคุมที่มีอยุ

สามารถลดความเสียงได

เพียงพอ

 - ฝาย

จัดซื้อ

3 (I2) 1(L1.2) 3 ดําเนินการติดตาม

ตรวจสอบปริมาณวัตถุเสพ

ติดประจําเดือนและ

ประจําป รวมถึงอุณหภูมิที่

ใชควบคุมการจัดเก็บวัตถุ

เสพติดรายงานตอผูบริหาร

การควบคุมที่มีอยุ

สามารถลดความเสียงได

เพียงพอ

 - ฝาย

จัดซื้อ

1 (I3) 4 (L2) 4 1. พัฒนาระบบ คลังสินคา

 Smart Inventory

1. แยกหมวดหมูการ

จัดเรียงตาม FEFO

2. จัดทําปายแสดง

รายการสินคา

3. แยกยาตัวอยางออก

จากยาที่จําหนายให

ชัดเจน (ตูยาตัวอยาง)

ตลอด

ปงบประ

มาณ 
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ฝาย

จัดซื้อ

6. การหยิบยาลาชา ที่เกิดจัดวาง

สินคา (วัตถุเสพติดทางการแพทย)

 ในคลังไมเปนไปตามระบบ

คุณภาพ (O)

5.  ไมไดติดตามตรวจสอบปริมาณ

วัตถุเสพติดประจําเดือนและ

ประจําป รวมถึงอุณหภูมิที่ใช

ควบคุมการจัดเก็บวัตถุเสพติด

รายงานตอผูบริหาร (O)

4. ตรวจสอบปริมาณวัตถุ   เสพ

ติดตามใบเบิกเพื่อจัดเตรียมสงมอบ

ใหคลังนอกไมครบถวน (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)

2 (I7) 3 (L2) 6 1. นํายาตัวอยางชดเชย

ความเสียหาย กรณีเกิด

ขอผิดพลาดผลิตภัณฑที่

จําหนาย

1. จัดทําขอกําหนดการ

ใชยาตัวอยาง

ที่ชัดเจน

2. ลดหนี้ใสถานพยาบาล

 หากเกิดกรณีชํารุด

เสียหายดังกลาว

ตลอด

ปงบประ

มาณ 

2565

ฝาย

จัดซื้อ

7. การนํายาตัวอยางไปชดเชย 

กรณียาชํารุดเสียหาย (C)



หนวยงาน :    ฝายจัดซื้อ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การจัดซื้อวัตถุเสพติด  (P-NF1-5)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   1. เพื่อใหมีวัตถุเสพติดเพียงพอในการจําหนายใหกับสถานพยาบาลตางๆ ทั่วประเทศ

(Objective Setting)   2. เพื่อใหอัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือเปนไปตามตัวชี้วัด

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู ความเสี่ยง คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3 (I2) 1(L1.2) 3 จัดทําแผนจัดซื้อ และเก็บ

ขอมูลการใชยายอนหลัง

เชิงสถิติจาก สถาพยาบาล

ทั่วประเทศโดยดูจากอัตรา

การจําหนาย

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.จัดซื้อ

3 (I2) 1(L1.2) 3 ใชยารายการอื่นแทน

ประสานผูเกี่ยวของ

เพื่อสืบคนขอมูลเพิ่มเติม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.จัดซื้อ

3 (I5) 1(L 1.2) 3 กําชับและเรงรัดบริษัท

คูสัญญาใหสงมอบ

วัตถุเสพติดใหทันเวลา

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.จัดซื้อ3. ไมสามารถสงวัตถุเสพติดไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนดการ Import 

Export ของบริษัทคู สัญญาใชเวลา

เกินกําหนด (C)

(1)

คาดวานาจะเกิด

2.  หาแหลงผลิตในการจัดซื้อไมได 

และไมมีผูเขารวมประมูล(O)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

1.ผูปวยมีความตองการใชวัตถุเสพ

ติดมากขึ้นหรือลดลงโดย

ไมสามารถอางอิงขอมูลเดิมได (S)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Monitoring) (Risk Response)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู ความเสี่ยง คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

คาดวานาจะเกิด

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

(Risk Identification)  (Risk Assessment)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Monitoring) (Risk Response)

     กรณียาสําเร็จรูป

1. เนนและกําชับ

บริษัทฯ คูสัญญาใหสงมอบ

วัตถุเสพติด

ใหตรงตามเวลาที่กําหนด

2. ทําหนังสือแจง

เตือนบริษัทคูสัญญาหากสง

มอบเกินเวลา

มีผลทําใหวัตถุเสพติด

ขาดคราว

     กรณีวัตถุดิบ

1. ประชุม คกก. เพื่อหา

ขอสรุปแกไขปญหา

2. ลดจํานวนการผลิตให

สอดคลองกับวัตถุดิบที่มี

3. ขอขยายระยะเวลากับผู

รับจางการผลิตออกไป

3 (I2) 1 (L1.2) 3 ใหบริษัทฯคูสัญญา

สงมอบเอกสารตางๆ

ที่ใชในวันตรวจรับ

วัตถุเสพติดมาให 

คกก.ตรวจรับฯ 

ตรวจสอบเบื้องตน

กอนทําหนังสือแจงเตือน

บริษัทคูสัญญา

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.จัดซื้อ

4. บริษัทคูสัญญามีการสงมอบวัตถุ

เสพติดทางการแพทย

ไมเปนตามขอกําหนดในสัญญา (C)

5. วัตถุเสพติดที่ทําการตรวจรับไม

ตรงตามคุณสมบัติที่จัดซื้อ (C)

4 (I7) 3 (L2) 12 ตลอดป

งบ

ประมาณ

ฝ.จัดซื้อแจงเตือนบริษัทคูสัญญา

รับทราบลวงหนากอน

การสงมอบ 1 เดือน 

ผานชองทาง E-mail



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู ความเสี่ยง คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

คาดวานาจะเกิด

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

(Risk Identification)  (Risk Assessment)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Monitoring) (Risk Response)

5 (I1) 2 (L1.1) 10 1. จัดทําแผนจัดซื้อยาราย

ตัวลวงหนา

2. ตรวจนับสินคาคงคลัง

เพื่อดูปริมาณคงคลัง 

อยางสม่ําเสมอ

ปรับแผนระยะการสง

มอบใหสอดคลองกับ

อัตราการใชใน

สถานการณที่เปนปจจุบัน

ตลอด

ปงบ

ประมาณ 

2565

ฝ.จัดซื้อ6. ยาบางชนิดมีสถานะขาดคราว 

และมีสถานะลน Stock เปนผลให

อัตราหมุนเวียนของ

สินคาคงคลัง ไมเปนไปตาม

เกณฑที่กําหนด (S)



หนวยงาน :    ฝายขายฯ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I2) 2(L2) 4 1. ตรวจสอบ และปรับปรุง

แบบสอบถาม

2. แจงเวียนฝายเกี่ยวของ

แกไข/ปรับปรุง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายขาย

2 (I1) 2 (L2) 4 ทบทวนรายละเอียด เนื้อหา

ใหครบถวน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายขาย

3(I2) 1(L2) 3 ติดตามขอมูลจาก

กลุมเปาหมายใหไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายขาย

3(I2) 1 ( L 2 ) 3 1. ประสานงานกับผูรับ จาง

อยางตอเนื่อง

2. กําชับใหผูรับจางปฏิบัติ

ตามสัญญาจางอยาง

เครงครัด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายขาย

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

3. กลุมเปาหมายสงขอมูลกลับมา

ลาชา (O)

4. ผูรับจางจัดทํารายงานไม

ครอบคลุมตามสัญญาจาง (O)

คาดวานาจะเกิด

1. แบบสอบถามไมนาเชื่อถือและ

เที่ยงตรง (O)

2. แบบสอบถามไมชัดเจน ขอมูลไม

ครบถวน  (O)



หนวยงาน :    ฝายขายฯ  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ : 

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

1 (I7) 5 (L1.2) 5 1. สง SMS แจงรายการยา

ไมอนุมัติจําหนาย เนื่องจาก

ปริมาณคงเหลือมากกวา 3 

เดือน 2. จัดเตรียมเอกสาร

แจงสถานพยาบาลเฉพาะ

ราย สงไปพรอมใบเสร็จ 

และใบแจงหนี้

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - ฝายขาย

2 (I2) 2 (L1.2) 4 เจาหนาที่ตรวจสอบและ

แจงกลับใหแกไข

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายขาย

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1. ทวนสอบขอมูลกอน

สงผลอนุมัติผานทาง SMS

2. แจงบริษัทที่ดูแล

ระบบดําเนินการ

ตรวจสอบและแกไข

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายขาย

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

  การจําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย (P-NF1-1)

  เพื่อจําหนายวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย วิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมใหกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ

  

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

2. ร.พ.สงรายงานลาชาและขอมูล

ไมถูกตอง (O)

 (Risk Monitoring)

3. แจง SMS ผลอนุมัติผิด (O)

1. สถานพยาบาลบางแหงไมไดรับ

การอนุมัติยา เนื่องจากปริมาณ

คงเหลือมากกวา 3 เดือน (C)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

 (Risk Monitoring)

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1. ทวนสอบขอมูล ใน

ขั้นตอนกอนการออกใบเสร็จ

                       2.  

สรางระบบโปรแกรมการ

สั่งซื้อวัตถุเสพติด online 

โดยอนุมัติในระบบ และจอง

ยาเมื่อออกใบแจงหนี้ 

(สําหรับรัฐบาล) และเมื่อ

อนุมัติ (สําหรับเอกชน)

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายขาย

3 (I5) 4 (L2) 12 ดําเนินการแกไขระบบขนสง

 และแจงผูรับจางเพื่อชําระ

คาเสียหาย มีวัสดุกัน

กระแทก และแจงผูผลิตให

ปรับปรุงบรรจุภัณฑ

เจาหนาที่คลังสินคาผู

จัดสงตรวจสอบสินคา

กอนจัดสงใหอยูใน

สภาพที่สมบูรณ ไมพบ

รองรอยความเสียหาย

 - ฝายขาย5. คุณภาพสินคาอยูในสภาพ

ไมสมบูรณเสียหาย (S)

4. มีการคํานวณราคายาผิด

เนื่องจากมีการผิดพลาดของขอมูล

จากการทําผลการอนุมัติในระบบ (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

 (Risk Monitoring)

3 (I5) 4 (L2) 12 สําหรับการมารับยาเอง

1. ขอความรวมมือให

สถานพยาบาลเปดกลอง

บรรจุ และตรวจสอบยา

ภายในกลองกอนรับยา

นํากลับ 

2. ปรับกลองวงจรปด

ในมุมของการจัดเตรียมยา

สงสถานพยาบาลใหชัดเจน

3. ใหมีการเซ็นรับรองไดยา

ครบเมื่อรับยา สําหรับการ

รับยา ปณ.จนท.จะเปดลัง 

และนับยาลงในกลองยา

สําหรับสง ปณ.ทุกครั้ง

แจงฝายที่เกี่ยวของ

ทราบปญหาที่เกิดขึ้น

เพื่อดําเนินการแกไข

และปองกันมิใหเกิดขึ้น

อีก

 - ฝายขาย6. สถานพยาบาลรับยาไมครบตาม

ใบแจงหนี้ หรือใบเสร็จโดยยาที่

หายไป เปนยาในกลองบรรจุเต็ม

จากบริษัท (S)



หนวยงาน :    ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การรับเงิน (P-NF1-9)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อใหการรับชําระเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 กําชับใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานใหรอบคอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2(L2) 4 เจาหนาที่ตรวจสอบ

รายละเอียดและ

จํานวนเงินซ้ําพรอม

บันทึกลงนามการ

ตรวจสอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

3(I3) 2(L2) 6 เจาหนาที่ตรวจสอบ

จํานวนเงินซ้ําพรอม

บันทึกลงนามการ

ตรวจสอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

และตองเฝาระวัง

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

3. นําสงจํานวนเงินผิดพลาด (O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. รายละเอียดในเอกสารไม

ครบถวน ถูกตอง (O)

2. ลงรายละเอียดและจํานวนเงิน

ไมถูกตอง (O)



หนวยงาน :    ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การยืมเงินและคืนเงินของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-11)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใชเงินของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 กําชับใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานให

รอบคอบและไม

ขามขั้นตอน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2 (L2) 4 เจาหนาที่ตรวจสอบ

รายละเอียดของ

เอกสารแนบพรอม

บันทึกลงนามการ

ตรวจสอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2 (L2) 4 กําชับใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานให

รอบคอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ขอมูลไมครบถวน สมบูรณ

โดยที่เรื่องไดรับการอนุมัติกอน

ตรวจสอบ (O)

2. เอกสารไมถูกตอง เอกสาร

แนบไมครบ (O)

3. ไมไดกันเงินเพื่อวางฎีกา เช็ค

ไมถูกตอง (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

2(I3) 2 (L2) 4 กําชับใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานให

รอบคอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2 (L2) 4 กําชับใหเจาหนาที่

ติดตามเรื่องชดใช

เงินยืม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

4. ใบสําคัญชดใชเงินยืมไม

ครบถวน ถูกตอง (O)

5. เบิกเงินชดใชเงินยืมลาชา (O)



หนวยงาน :    ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การจายเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (P-NF1-17)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อใหการจายเงินผานระบบอิเล็ทรอนิกส เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ครบถวน ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด และเปนไปตามแผนวงเงินที่ไดรับการอนุมัติ

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 ทวนสอบโดยผูปฏิบัติงาน การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

- ฝายการเงิน

และบัญชี

2(I6) 2(L2) 4 ดําเนินการลวงหนาจากเดิม 

3-4 วัน

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

- ฝายการเงิน

และบัญชี

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. บันทึกสั่งจายกับฎีกาไมตรงกัน (O)

2. ระบบกรุงไทยมีปญหา เน็ตใชงานไมได (O)

(Risk Identification)



หนวยงาน :    ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การนําสงเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (P-NF1-18)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อจัดสงรายไดของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดผานระบบอิเล็กทรอนิกส ฝากไวที่กระทรวงการคลัง

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I6) 2(L2) 4 ดําเนินการลวงหนา

จากเดิม 1-2 วัน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

- ฝายการเงิน

และบัญชี

2(I3) 2(L2) 4 ทวนสอบโดย

ผูปฏิบัติงาน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

- ฝายการเงิน

และบัญชี

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ขอมูลผิดพลาด เน็ตชาใชงานไมได ไม

บันทึกขอมูลให (O)

2. ลงรายละเอียดขอมูลผิดพลาดหรือขอมูลไม

ครบ (O)



หนวยงาน :    ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส (P-NF1-19)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อใหการรับเงินรายไดทางอิเล็ทรอนิกสเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตองตามระเบียบที่กําหนด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 ตรวจสอบความถูก

ตองของเอกสารกอน

บันทึกขอมูล

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2(L2) 4 ทวนสอบโดย

ผูปฏิบัติงาน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

(1)

คาดวานาจะเกิด

1. ลงรายการในระบบบัญชีผิด

(ขอมูลไมถูกตอง) (O)

2. ลงรายละเอียดขอมูล

ผิดพลาดหรือขอมูลไมครบถวน

 (O)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)



หนวยงาน :    ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การวางฎีกาเบิกจาย (P-NF1-20)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อเปนหลักฐานการเบิกจายคาใชจายของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3(I3) 2 (L2) 6 เจาหนาที่ตองตรวจสอบ

การลงนามอนุมัติเอกสาร

เบิกจาย อีก 1 ครั้ง พรอม

บันทึกลงนามตรวจสอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

และตองเฝาระวัง

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2 (L2) 4 ดําเนินการลวงหนาจากเดิม

 3-4 วัน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. เรื่องที่สงมาไมไดรับการอนุมัติ      

(O)

2. ระบบที่ใชงานเกิดการขัดของ (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565



หนวยงาน :    ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การทวงหนี,้ การสงใบเสร็จรับเงิน และการสงเช็คคืน/ตั๋วแลกเงินธนาคาร (P-NF1-21)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I2) 3(L2) 6 ทวนสอบโดย

ผูปฏิบัติงาน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

3(I3) 2(L2) 6 ทวนสอบโดย

ผูปฏิบัติงาน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2 (L2) 4 ติดตามสําเนาหนังสือ

กับงานสารบรรณ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกระบวนการในการติดตามหนี้ ตลอดจนขั้นตอนการออกใบเสร็จรับเงินใหกับลูกหนี้ รวมไปถึงการสงเช็คธนาคาร/

  ตั๋วเลิกเงินคืนใหกับลูกหนี้ในกรณีเกิดความผิดพลาด ใหมีมาตรฐานสอดคลองตามระเบียบและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. จัดสงหนังสือทวงหนี้ลาชา ไม

ครบถวน (O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

2. ระบบฯแสดงขอมูลไมถูกตอง 

(O)

การทวงหนี้

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. คําขอซื้อที่แนบไมตรงกันกับ

ใบแจงหนี้ (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

4(I7) 4(L2) 16 1) ทําหนังสือแจง

ชําระหนี้ถึงผอ. รพ.

หลังจําหนายยาแลว

3 เดือนตอเนื่อง

2) ประสานหนวย 

งานตนสังกัดสถาน 

พยาบาลเพื่อขอ 

ขอมูลการชําระ ผาน

ระบบ GFMIS 3) งด

จําหนายวัตถุเสพติด

เมื่อคางชําระเกิน 6 

เดือน 

4) ทําหนังสือแจง

ปญหาตรวจสอบการ

ชําระหนี้ผานระบบ 

GFMIS ไป

กรมบัญชีกลาง

5. จับคูจากหลักฐาน

ที่ไดรับจากเงินรับรอ

ตรวจสอบทุกวัน

1) โทรฯ ประสาน

เพื่อใหรับทราบและ

ชําระหนี้

2) จัดทําหนังสือถึง

ตนสังกัดของสถาน 

พยาบาลนั้นๆ เพื่อให

มีการชําระหนี้          

     

ตลอดป

งบประมาณ

ฝาย

การเงิน

และบัญชี

4. การเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้

คางชําระ 6 เดือนขึ้นไปไมได (F)

  

4.1 ระบบเงินทุนหมุนเวียนยา

เสพติดดิจิตอล(ระบบใหม) ยังไม

สามารถ block ลูกหนี้คางชําระ

เกิน 6 เดือนได

4.2 ไมสามารถตรวจสอบการ

ชําระหนี้จากสถานพยาบาลที่

จายผานระบบ GFMIS ไดถา

ไมไดรับเอกสารยืนยันจาก

สถานพยาบาล



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

2(I3) 2 (L2) 4 ติดตามสําเนาหนังสือ

กับงานสารบรรณ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 4 (L2) 8 ติดตามสําเนาใบฝาก

สงไปรษณียกับงาน

สารบรรณ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ และตอง

เฝาระวัง

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2 (L2) 4 กําชับใหเจาหนาที่

งานสารบรรณ

ระมัดระวังในการ

ปฏิบัติงาน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2(I3) 2 (L2) 4 ติดตามสําเนาหนังสือ

กับงานสารบรรณ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

- ฝาย

การเงิน

และบัญชี

2. จัดสงหนังสือสงเช็ค/ตั๋วแลก

เงินคืนลาชา ไมครบถวน (O)

การสงเช็คคืน / ตั๋วแลกเงินธนาคาร

2. ไมไดรับรายละเอียดการจัดสง

ของสถานพยาบาลจากงานสาร

บรรณ (O)

การสงใบเสร็จรับเงิน

1. เช็ค/ตั๋วแลกเงินชํารุดเสียหาย

 (O)

1. จัดสงหนังสือสง

ใบเสร็จรับเงินลาชา ไมครบถวน 

(O)



หนวยงาน :    ฝายการเงินและบัญชี กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การบันทึกบัญชี  (P-NF1-55)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อใหการจัดทํารายงานทางการเงินมีความถูกตองและเชื่อถือได

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I2) 2 (L2) 4 แจงหัวหนาฝายที่

เกี่ยวของทราบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

- ฝายการเงิน

และบัญชี

2(I2) 2 (L2) 4 บริหารจัดการบุคลากร

ภายในฝายการเงินและ

บัญชีที่มีอยูในการ

ปฏิบัติงาน

สรรหาบุคลากรมา

ปฏิบัติงาน

พ.ย.64 - มี.ค.65 ฝายการเงิน

และบัญชี

5 (I2) 5 (L2) 25 1. กําชับใหผูรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานตามที่กําหนด

2. ผูบังคับบัญชาเรงรัด

ติดตาม ควบคุม กํากับ

ใหรับผิดชอบปฏิบัติงาน

ตามระยะเวลาที่กําหนด

1. ปรับแกระบบ

ที่มีอยูใหมีการทํางาน

ที่เร็วขึ้น

2. มอบหมายเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบเปนการเฉพาะ

ตลอด

ปงบประมาณ 

2565

ฝายการเงิน

และบัญชี

 (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

2. ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน (O)

คาดวานาจะเกิด

1. เรื่องที่สงมาจากฝายที่เกี่ยวของไมถูกตอง 

(O)

3. การบันทึกขอมูลและ

การนําสงรายงานกลุมเงินทุนฯ

ผานระบบ NBMS ไมเปนไป

ตามระยะเวลาที่กําหนด (O)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)



หนวยงาน :    ฝายงบประมาณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  การจัดทําคําของบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-3)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําปกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 1(L2) 2 1. ทวนสอบเอกสารให

ถูกตอง ครบถวน

2. แจงทุกฝายให

ตรวจสอบขอมูลที่จะ

งบประมาณใหละเอียด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ 

และตองเฝาระวัง

- ฝ.

งบประมาณ

(1)

คาดวานาจะเกิด

1. (ราง) มีเนื้อหาไมครบถวน  / 

ไมสมบูรณ (O)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)



หนวยงาน :    ฝายงบประมาณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การบริหารงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-8)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก  เพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการ ในกระบวนการบริหารงบประมาณของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

1(I3) 1(L2) 1 ใหแตละฝายศึกษา 

วิเคราะห คํานวณ

คาใชจายให

สอดคลองกับ

แผนงานโครงการ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

- ฝ.งบประมาณ

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง
 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1.เงินงบประมาณที่จะใชไม

สอดคลองกับแผนการใชเงิน

(F)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)



หนวยงาน :    ฝายงบประมาณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   ตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิก-จายงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด  (P-NF1-7)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก  1. เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ ในกระบวนการตรวจสอบเอกสารใบสําคัญการเบิก-จายงบประมาณของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(Objective Setting)  2. เพื่อเปนแนวทางใหเจาหนาที่ภายในหนวยงานปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I2) 3(L1.2) 6 1. คูมือการเบิก-จาย

2. ใหมีเจาหนาที่

สอบทานอีกระดับ

พรอมบันทึกลงนาม

ตรวจสอบกอนเสนอ

ผูมีอํานาจอนุมัติ

3. หัวหนางาน

พิจารณายืนยัน

ความถูกตอง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

- ฝ.งบประมาณ

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

คาดวานาจะเกิด

1. เอกสารเบิก-จาย ไมครบถวน 

ไมถูกตอง (O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)



หนวยงาน :    ฝายงบประมาณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  รายงานสรุปผลดานการเงินงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด(P-NF1-22)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อเปนรายงานแสดงคาใชจายงบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

1(I3) 1(L2) 1 ใหเจาหนาที่

ตรวจสอบความ

ถูกตอง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

- ฝ.งบประมาณ

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

คาดวานาจะเกิด

1.การบันทึกขอมูลในระบบเกิด

ความผิดพลาด (O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)



หนวยงาน :    ฝายงบประมาณ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  จัดทําเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง (P-NF1-23)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก  เพื่อเปนรายงานการจัดทําเอกสารประกอบรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ตามที่สํานักงบประมาณกําหนด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

1(I3) 1(L2) 1 ใหเจาหนาที่อีกระดับ

หนึ่งตรวจสอบความ

ถูกตอง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

- ฝ.งบประมาณ

1(I3) 1(L2) 1 ใหเจาหนาที่อีกระดับ

หนึ่งตรวจสอบความ

ถูกตอง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

- ฝ.งบประมาณ

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

คาดวานาจะเกิด

1.การคํานวณขอมูลที่ไดรับเกิด

ความผิดพลาด (O)

2.การบันทึกขอมูลในระบบเกิด

ความผิดพลาด (O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)



หนวยงาน :   ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  การสรรหาพนักงานทุนหมุนเวียน (P-NF1-12) 

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L)  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 แกไขปรับปรุงขอมูลให

ถูกตองครบถวน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1.ตรวจสอบวันวางของ

ประธานคณะกรรมการฯ 

2.แจงวันประชุมและ

ดําเนินการนัดหมาย

ลวงหนา

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1.จัดเตรียมขอมูลที่

เกี่ยวของใหครบถวน

2.ตรวจสอบซ้ํากอน

ดําเนินการประชุม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Response)

ตอบสนองความเสี่ยง

 (Risk Assessment)(Risk Identification)

3. ขอมูลประกอบการประชุมมีไม

ครบถวน (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ทําบันทึกขออนุมัติอาจไมไดรับ

การอนุมัติ (O)

2. คกก. เขาประชุมไมครบ  ไม

ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ มอบหมาย 

(O)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน ซึ่งจะเชื่อวาใหประสิทธิภาพสูงสุดในการปฎิบัติงานวัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L)  (I) (L)  (I X L)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Response)

ตอบสนองความเสี่ยง

 (Risk Assessment)(Risk Identification)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

3 (I2) 2 (L2) 6 1.ประสานผูเกี่ยวของ 

ยางตอเนื่อง

2.กําหนดแผนลวงหนา

สําหรับผูบริหารลงนาม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล

4 (I3) 2 (L1.2) 8 1.ปฏิบัติงานตามขั้นตอน

ของแผนงานที่กําหนด

2.เพิ่มชองทางการ

เผยแพร โดยประกาศบน

เว็บไซตของเงินทุนฯ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

- งานบุคคล

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1. ตรวจสอบกอนการ

ดําเนินงานในขั้นตอนตอไป

2.กําชับใหมีการ

ตรวจทานอยางละเอียด

รอบคอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล6. สรุปขอมูลผิดประเด็น (O)

4. ไมสามารถดําเนินการไดตาม

แผนที่กําหนด (C)

5. การสื่อสารและเผยแพร ไมทั่วถึง

หรือลาชา (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   จัดทํารายการสาธารณูปโภค (P-NF1-13) 

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 1. ศึกษาคูมือปฏิบัติงาน

และสอบถามผูรูในดาน

ที่เกี่ยวของ

2. ประยุกตใชวัสดุ

อุปกรณที่มีอยูใหเกิด

ประโยชนสูงสุด         

3. สงเจาหนาที่อบรม

ความรูที่เกี่ยวของ

เพิ่มเติม

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2(I3) 2(L2) 4 1. แจงผูรับจางเมื่อเกิด

ปญหาจากการบริการ

และดําเนินการใหเปนไป

ตามการบริหารสัญญาจาง

2. สรรหาผูรับจางรายใหม

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2. ไมไดรับบริการตามสัญญาฯ (C)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. เกิดอุบัติเหตุขณะเขาปฏิบัติงาน

 (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อควบคุมดูแลสาธารณูปโภคของกลุมเงินทุนฯ ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

5(I3) 1(L2) 5 1. แจงหนวยงานที่

เกี่ยวของ 

2. ทําปายประชา สัมพันธ

แจงเตือนตามจุดตางๆ 

3. ประชาสัมพันธเสียงตาม

สายแจงเตือนการใช

อุปกรณไฟฟา

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

3. สาธารณูปโภคไมสามารถใช

งานไดตามปกติ (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ : 

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ ในการควบคุมผูรับจาง (outsource) ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 1. แจงบริษัทคูสัญญาทํา

หนังสือแจงขอเขาพื้นที่

2. ประสานกําหนดวันเขา

พื้นที่อีกครั้ง

3. กรณีมีการเลื่อนนัดบริษัท

คูสัญญาจะแจงใหทราบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2(I3) 3(L2) 6 1. ควบคุมใหมีการ

ดําเนินงานของบริษัท

คูสัญญาใหเปนไปตามที่

กําหนด

2.  มีการกํากับติดตามให

การดําเนินงานเปนไปตาม

แผนงานที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ 

และตองเฝาระวัง

 - งาน

อาคาร

สถานที่

1. การนัดหมายกับบรษัทคูสัญญา

ผิดพลาด (O)

2. การดําเนินงานลาชาไม

เปนไปตามแผนงานที่กําหนด (O)

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

  การควบคุมผูรับจาง (Outsource) (P-NF1-25)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

2(I3) 2(L2) 4 ตรวจสอบการดําเนินงานให

ครบถวน ถูกตองตามใบ

รายงานชางของบริษัท

คูสัญญา

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

3 (I2) 2 (L2) 6 1. เนนและกําชับ

บริษัทฯ คูสัญญาใหสงมอบ

งานใหตรงตามเวลาที่กําหนด 

2. ทําหนังสือแจง

เตือนบริษัทคูสัญญา

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ 

และตองเฝาระวัง

 - งาน

อาคาร

สถานที่

3. การดําเนินงานไมครบถวน 

ถูกตองตามใบรายงานชางของ

บริษัทคูสัญญา (O)

4. บริษัทคูสัญญาไมสามารถสง

มอบงานไดตามกําหนด (C)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   คูมือการบริหารคลังวัสดุสํานักงานเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-26)

  2. เพื่อบริหารสัญญาและตรวจรับตามประเภทวัสดุที่รับผิดชอบใหเปนไปตามขอกําหนด

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 1. แจงผูรับจางเมื่อเกิดปญหา

จากการบริการ

2. สรรหาผูรับจางรายใหม

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานพัสดุ

 (Objective Setting)

  1. เพื่อดําเนินการจัดหาวัสดุสํานักงาน

ผลการบริหารความเสี่ยง

(1)

1. ไมไดรับบริการตามสัญญาฯ (C)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

ระบุความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ผลการบริหารความเสี่ยง

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

ระบุความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

2(I3) 2(L2) 4 1.มีการกําหนดใหผูเบิกเปน

หัวหนาฝายที่ประสงคใชวัสดุ   

       

2. กําหนดใหผูรับเปนเจาหนาที่

ในฝายที่ประสงคใชวัสดุ          

3. กําหนดใหผูอนุมัติใน

ใบเบิกวัสดุเปนหัวหนา

เจาหนาที่ ยกเวนฝายบริหาร

ทั่วไป ผอ. กอง

เปนผูอนุมัติ เนื่องจากหัวหนา

ฝายบริหารทั่วไปเปนบุคคลคน

เดียวกับหัวหนาเจาหนาที่

มาตรการที่ดําเนินการ

อยูสามารถควบคุมการ

เกิดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายบริหาร

ทั่วไป

2(I3) 2(L2) 4 จัดทําบันทึกมอบหมายงานโดย

ระบุตัวบุคคลผูทําหนาที่จายวัสดุ

มาตรการที่ดําเนินการ

อยูสามารถควบคุมการ

เกิดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายบริหาร

ทั่วไป

2(I3) 2(L2) 4 มีการประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อ

กําชับใหเจาหนาที่บันทึกขอมูล

ในใบเบิกวัสดุใหครบถวน 

ถูกตอง

มาตรการที่ดําเนินการ

อยูสามารถควบคุมการ

เกิดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายบริหาร

ทั่วไป

4. การบันทึกขอมูลในใบเบิกวัสดุ

ยังไมครบถวน ถูกตอง เชน ไมได

รวมราคาของวัสดุที่เบิกทั้งหมด (O)

2. ผูเบิก/ผูอนุมัต/ิผูรับวัสดุเปน

บุคคลคนเดียวกัน (O)

3. ผูจายวัสดุเปนคนเดียวกับ

ผูจัดทําบัญชีวัสดุ (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ผลการบริหารความเสี่ยง

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

ระบุความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

2(I3) 2(L2) 4 มีการประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อ

กําชับใหเจาหนาที่บันทึกบัญชี

และจัดทํารายงานโดยแบงตาม

ประเภทวัสดุและกําหนด

จํานวนอยางสูงและอยางต่ํา

มาตรการที่ดําเนินการ

อยูสามารถควบคุมการ

เกิดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายบริหาร

ทั่วไป

2(I3) 2(L2) 4 มีการประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อ

กําชับใหเจาหนาที่บันทึกบัญชี

ดวยความละเอียด รอบคอบ 

รวดเร็วและทันเวลาเพื่อใหยอด

วัสดุถูกตองตามจริง

มาตรการที่ดําเนินการ

อยูสามารถควบคุมการ

เกิดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายบริหาร

ทั่วไป

5. บัญชีและรายงานวัสดุยังไมได

แบงตามประเภทวัสดุและยังไมได

กําหนดจํานวนอยางสูงและจํานวน

อยางต่ําในบัญชีวัสดุ

(O)

6. การบันทึกบัญชีวัสดุ 

ไมถูกตอง (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   จัดทําสถิติการมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่  P-NF1-27

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 1. ใหดึงขอมูลทุกวัน

2. กรณีดึงภายในวันไมได

ใหดึงขอมูลของเชาวัน

ตอไป

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหารฯ

2(I3) 2(L2) 4 1. ควรเพิ่มความละเอียด

รอบครอบใหมากขึ้น

2. ตรวจสอบซ้ํากอน

ดําเนินการในขั้นตอนตอไป

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 -

2 (I2) 2 (L2) 4 1. ติดตามเอกสารเปน

รายบุคคล

2. ดําเนินการตาม

มาตรการที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหารฯ

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการทําบันทึกขอมูลการมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

3. เจาหนาที่ไมสงเอกสารการลา

หยุดตรงตามเวลา (O)

1. ดึงขอมูลไมได (O)

2. การบันทึกลงตารางการมา

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผิดพลาด

 (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

2 (I2) 2 (L2) 4  1. ตรวจสอบซ้ํากอน

ดําเนินการในขั้นตอนตอไป

2. ทําบันทึกแจงเวียนให

เจาหนาที่ตรวจสอบ

ขอมูลอีกครั้ง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหารฯ

2 (I2) 2 (L2) 4  ตรวจสอบขอมูลให

ถูกตอง และจัดสงภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหารฯ5. สรุปขอมูลวันลาลาชา และไม

ครบถวน (O)

4. ลงจํานวนวันลาของเจาหนาที่

ไมครบถวน (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การจัดทําเบิกสวัสดิการเจาหนาที่ (P-NF1-28) 

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 ตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลและเอกสารให

ตรงกับแบบฟอรม และ

เอกสารประกอบการเบิก

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหารฯ

2 (I2) 2 (L1.2) 4 ตรวจสอบบันทึกให

ถูกตองภายในระยะเวลา

ที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหารฯ

2 (I2) 2 (L1.2) 4 ตรวจสอบขั้นตอนการ

ทํางานใหถูกตองกอน

ดําเนินการในขั้นตอนตอไป

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหารฯ

2 (I2) 2 (L1.2) 4 ติดตามจัดเก็บสําเนาเรื่อง

แฟมที่เกี่ยวของทุกครั้ง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหารฯ

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก  เพื่อเปนแนวในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของการทําเบิกสวัสดิการใหแกเจาหนาที่ผูทําเบิกคาสวัสดิการ

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

4. จัดเก็บสําเนาเรื่องไมครบตาม

จํานวนเรื่องที่ขอเบิก (O)

2. จัดทําบันทึกขอมูลผิดพลาด และ

ลาชา (O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)

1.ขอมูลและเอกสารที่ไดรับไม

ถูกตองครบถวน (o)

3. ดําเนินการไมเปนไปตามขั้นตอน

ที่กําหนด (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  งานสนับสนุนผูบริหาร (P-FN1-29)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

 2 (I3) 2 (L1.2) 4 1. จัดทําตารางเวลานัด

หมายของผูบริหาร

2. ตรวจสอบตารางเวลา

ของผูบริหารใหชัดเจนกอน

ยืนยันเวลานัดหมาย

3. บันทึกเวลานัดหมายลง

ในตารางใหผูบริหารทราบ

4. แจงเวลานัดหมายใหผูที่

ตองการขอพบทราบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานชวย

อํานายการ

 2 (I3) 2 (L1.2) 4 ติดตามและสอบถามการ

นัดหมายจากผูบริหาร เพื่อ

ตรวจสอบมิใหเกิดการ

ซ้ําซอน และใหตรวตาม

ตารางนัดหมาย

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

ตลอด

ปงบประม

าณ

หนาหอง

ผูบริหาร

2. ผูบริหารรับนัดเองโดยไมไดแจง

เจาหนาที่ใหลงในตารางนัดหมาย 

(O)

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. การนัดหมายไมเปนไปตามที่

กําหนด (O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 เพื่อใหกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 2 (I3) 2 (L1.2) 4 ตรวจสอบความถูกตอง 

และความครบถวนของ

เอกสารขอมูล กอนเสนอ

ลงนาม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานชวย

อํานายการ

 2 (I3) 2 (L1.2) 4 1. ตรวจสอบชั้นความ เร็ว

ของเอกสารกอนหลัง

2. จัดเรียงลําดับ

ความสําคัญของเอกสาร

ตามวันเวลาของเอกสารที่

ไดรับ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

ตลอด

ปงบประม

าณ

หนาหอง

ผูบริหาร

3. เอกสารขอมูลที่เสนอขอ

พิจารณาไมครบถวนถูกตอง (O)

4. จัดเรียงลําดับความสําคัญของ

เรื่องไมทันตอกาล (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   ระบบงานสารบรรณ   (P-NF1-46)

(Objective Setting)   

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I2) 2 (L2) 4 แจงใหศูนย IT เพื่อตรวจ 

สอบแกไขทันทีเมื่อเกิดเหตุ

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

- งานสาร

บรรณ

2 (I2) 2 (L2) 4 1. ศึกษาใหทราบถึงเอกสารที่

เกี่ยวของกับภารกิจของทุก

ฝายในเงินทุนฯ 

2. กําชับใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานใหมีความรอบ

ครอบมากยิ่งขึ้น

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

- งานสาร

บรรณ

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระบุความเสี่ยง

(Risk Identification)

  เพื่อบริหารงานเอกสาร การรับ การสง ทั้งหมดของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหมีความถูกตอง ลดการสูญหายของเอกสาร

ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Assessment)  (Risk Response)

ตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

1. ระบบสารบรรณขัดของ (O)

2. คัดแยกเอกสารผิดพลาด (O)

คาดวานาจะเกิด

ประเมินความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

(1)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

ระบุความเสี่ยง

(Risk Identification)

ผลการบริหารความเสี่ยง

 (Risk Assessment)  (Risk Response)

ตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

คาดวานาจะเกิด

ประเมินความเสี่ยง

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

(1)

2 (I2) 2 (L2) 4 1. ใหแตละฝายเซ็นตเมื่อ

ไดรับเอกสารและตรวจ สอบ

ใบเซ็นตรับใหครบตาม

รายชื่อที่ระบุในเอกสารนําสง  

2. กําชับใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานใหมีความรอบ

ครอบมากยิ่งขึ้น

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

- งานสาร

บรรณ

2 (I2) 2 (L2) 4 เวลาลงรับในระบบสาร

บรรณแลวควรใสเลขของ

ฝายที่เปนเจาของเรื่อง

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

- งานสาร

บรรณ

4. เอกสารสูญหาย

3. นําจายเอกสารผิดฝาย (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การจัดทําโครงการ (P-NF1-50)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก  เพื่อจัดทําเปนแนวทางการจัดลําดับขั้นตอนการเขียนโครงการ  

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I3) 2 (L2) 4 ศึกษาใหรูถึงสภาพปญหา

และความจําเปนในการ

จัดทําโครงการ เพื่อกําหนด

หลักการละเหตุผลไดตรง

ประเด็น

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝ. บริหารฯ

2(I3) 2(L2) 4 กําชับระบุใหชัดเจนและทํา

ไดจริง โดยสามารถวัดผลได

 บอกเปาหมายหรือสิ่งที่จะ

เกิดขึ้นใหชัดเจน

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝ. บริหารฯ

2(I3) 2(L2) 4 กําชับใหมีการกําหนด

ชวงเวลาการปฏิบัติ

โครงการตั้งแตระยะเริ่มตน

ปฏิบัติโครงการจนถึงการ

สิ้นสุดโครงการ

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝ. บริหารฯ

ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. กําหนดหลักการและเหตุผล

อาจไมสอดคลองกับโครงการ (O)

2. วัตถุประสงคของโครงการไม

ชัดเจน  (O)

3. ระยะเวลาไมสอดคลองกับ

โครงการ (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

2 (I2) 2 (L2) 4 1. ศึกษาโครงการใหละเอียด

 และระบุกิจกรรมและ

กระบวนการปฏิบัติงานที่

สอดรับกับวัตถุประสงค

2. แสดงรายละเอียดของ

กิจกรรมใหเพียงพอ  

3. กําหนดระยะเวลาของแต

ละกิจกรรมที่สมเหตุสมผล

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝ. บริหารฯ

2(I3) 2(L2) 4 ศึกษาใหรูวาใครคือผูที่จะ

ไดรับผลดีจากโครงการนี้ 

จึงจะระบุกลุมเปาหมายและ

จํานวนไดชัดเจน

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝ. บริหารฯ5. กลุมเปาหมายไมชัดเจน (O)

4. วิธีดําเนินงานไมระบุขั้นตอน

ใหชัดเจน (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (P-NF1-52, 53)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก  เพื่อใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I2) 3 (L2) 6 กําหนดใหหัวหนาฝายทุก

ฝายประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ให

เปนไปตามที่กําหนดให

เปนมาตรฐานเดียวกัน   

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ 

และตองเฝาระวัง

 - งานบุคคล

2 (I3) 2 (L1.2) 4 ติดตามผลการประเมินเปน

ระยะ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1.ควรมีผูตรวจทานคะแนน

2.เพิ่มความละเอียด

รอบคอบของเจาหนาที่

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล3. บันทึกผลคะแนนลงตาราง

ผิดพลาด (O)

คาดวานาจะเกิด

1. เกณฑการใหคะแนนผลการ

ปฏิบัติงานของหัวหนา

แตละคนไมเทากัน  (O)

2. สงผลการประเมินลาชา (O)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

คาดวานาจะเกิด

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1. ควรมีผูตรวจสอบกอน

นําเสนอ

คณะกรรมการฯ

2.อบรมเจาหนาที่ใหมี

ความชํานาญ

3.เพิ่มความละเอียด

รอบคอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล

2 (I3) 2 (L1.2) 4 1.วางแผนการนัดหมาย

ลวงหนา

2.ตรวจสอบวันวาง

คณะกรรมการ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1.ควรรีบทํารายงานการ

ประชุมหลังจากประชุม

เลยจะไดปองกันการลืม

วาระหรือประเด็น

2.บันทึกเสียงการประชุม

3.มีผูตรวจรายงานการ

ประชุม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความ

เสี่ยงไดเพียงพอ

 - งานบุคคล

4. คํานวณวงเงินและการขึ้น

คาตอบแทนผิดพลาด  (O)

5. คณะกรรมการฯ ไมสามารถเขา

ประชุมได (O)

6. สรุปรายงานการประชุมผิด

ประเด็น (O)



หนวยงาน :   ฝายบริหารทั่วไป งานพัสดุ กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ : คูมือการคํานวณคาเสื่อมราคาครุภัณฑ  (P-NF1-49)

เพื่อใหขั้นตอนการดําเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 1. แจงเจาหนาที่กรอก

แบบฟอรมเปลี่ยนผู

ครอบครองหรือสงคืน

2. มีการตรวจนับทุกสิ้น

3. จัดทํารายงานผลการตรวจ

นับเสนอผูบริหารทราบ กรณี

ทรัพยสินชํารุดเสือมสภาพ

หรือสูญหาย

4. มีการตัดจําหนายตาม

ระเบียบฯ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - งานพัสดุ

3(I3) 2(L2) 4 จัดทํารหัสครุภัณฑและเขียน

กํากับไวที่ทรัพยสินทุกรายการ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - งานพัสดุ

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. บันทึกทรัพยสินไมเปนปจจุบัน

 (O)

2. ทรัพยสินสูญหาย  (O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

2(I3) 3(L2) 6 มีการสอบทานใหถูกตอง

ตรงกันกับงานบัญชี

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ แตตองเฝาระวัง

 - งานพัสดุ3. คํานวณคาเสื่อมผิดพลาด

 (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  การเขา - ออกอาคารเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-45)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3(I3) 3(L2) 9 1. ประตูหลักมี รปภ.คัด

กรองตลอด 24 ชม. 

2. ประตูอื่นๆ กําหนด ให

เปดปดเปนเวลา 

2.1 เชา เปด 06.00 น.

2.2 เย็น ปด 18.00 น.

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

 -  งาน

อาคาร

สถานที่

2(I3) 4 (L1.2) 8 1. กําชับ รปภ. ใหปฎิบัติ 

งานอยางเครงครัด

2. ใหแลกบัตรเขา-ออก 

กรณีเปนบุคคลภายนอก

3. ใหพนักงานแขวนบัตร

ประจําตัวตามที่ อย.กําหนด

4. มีเครื่องวัดอุณหภูมิ และ

แปะปายแถบสีเพื่อใหทราบ

วาไดผาน

การคัดกรองแลว 

(เชื้อไวรัสโควิด-19)

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

 -  งาน

อาคาร

สถานที่

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1.การเขา-ออก อาคารเงินทุนมี

หลายชองทาง (O)

2.ไมสามารถคัดกรองการ เขา-

ออกประตูหลัก ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทางราชการ

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

2(I3) 2  (I1.1) 4 1. จัดใหเจาหนาที่ รปภ.

ประจําในจุดที่มีความเสี่ยงสูง

2. กําหนดใหมีการเดิน

ตรวจการอยูตลอดเวลา

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 -  งาน

อาคาร

สถานที่

5(I7) 1(L2) 5 1. ตรวจเช็คความเรียบรอย

กอนเขางานและหลังเลิกงาน

2. กําชับเจาหนาที่ รักษา

ความปลอดภัยปฏิบัติงาน

อยางเครงครัด

3. มีระบบติดตั้งกลองวงจร

ปดรอบคลังสินคา

4. มีระบบการติดตั้งการ

โจรกรรม ถึงผูบริหาร และ

สถานีตํารวจที่ใกลเคียง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 -  งาน

อาคาร

สถานที่

3(I3) 2(L2) 6 ชี้แจงใหทราบถึง

ความสําคัญของมาตรการ

รักษาความปลอดภัยการ

เขา-ออกอาคารฯ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 -  งาน

อาคาร

สถานที่

4. ขาดเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดูแล

ความปลอดภัยในคลังวัตถุเสพติด

ทางการแพทยตลอด     24 ชม.(O)

5. เจาหนาที่อื่นหรือ

บุคคลภายนอกอาจไมรูและไม

เขาใจ ถึงสาเหตุที่ตองมีความ

รัดกุมในการเขาออก (O)

3. เจาหนาที่ รปภ. ไมเพียงพอ (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

3(I3)    2 (L2) 6 ประยุกตใชวัสดุอุปกรณที่มี

อยูใหเกิดประโยชนสูงสุด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

 -  งาน

อาคาร

สถานที่

6. ขาดเครื่องมือและอุปกรณที่

ทันสมัยในการตรวจสอบการเขา

ออกอาคารเงินทุน (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การควบคุมและดูแลการใชหองประชุม  (P-NF1-43)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 กําชับใหมีการตรวจเช็ค

ตารางการใชหองประชุมทุก

วัน

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2(I3) 4(L2) 8 1. มีการตรวจเช็คอุปกรณ

กอนใชงาน

2.ตรวจเช็คอุปกรณมากกวา

 1 ครั้ง

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ 

และตองเฝาระวัง

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2(I3) 2(L2) 4 1. ตรวจสอบอุปกรณใน

หองประชุม กอนใช และ

หลังใชหองประชุม

2. ทดสอบอุปกรณที่ใชใน

หองประชุมเปนประจําทุก

เดือน

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

3. ขาดการบํารุงรักษาหอง

ประชุมอยางตอเนื่อง (O)

2. เตรียมอุปกรณภายในหอง

ประชุมไมครบถวน พรอมใชงาน 

(O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1.ไมมีการตรวจเช็คตารางการใช

หองประชุม (O)

ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อบริหารจัดการใชหองประชุมใหเปนระเบียบและพรอมใชอยูตลอดเวลา

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง



   ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การควบคุม และดูแลการใชอาคารจอดรถยนต

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I2) 2(L1.2) 4 มีการบันทึกการขอใชที่

จอดรถ มอบใบคําขอที่

จอดรถใหกับเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2(I3) 4(L2) 8 1. ผูรับผิดชอบตรวจสอบ

คําขอกอนเสนอผูมีอํานาจ

ลงนามอนุมัติ

2. จัดหาที่จอดรถใหใหม

3. กําชับใหปฏิบัติตามกฏ

ระเบียบการใชอาคารจอด

รถอยางเครงครัด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ และตอง

เฝาระวัง

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2(I2) 2(L1.2) 4 แจงกลับผูรองขอโดยทันที

ที่ไดรับคําขอ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2. พิจารณาคําขอจองที่จอด

รถยนตซ้ําซอน (O)

3. แจงผลการขอจองที่จอด

รถยนตลาชา (O)

1. ไมไดรับคํารองขอที่จอดรถ (O)

ระบุความเสี่ยง

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เพื่ออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูใชบริการ



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ระบุความเสี่ยง

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

2 (I2) 2 (L2) 4 ใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม

แผนที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

4. สงรายงานสรุปผลประจําเดือน

การลาชาและไมครบถวน (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การดูแลและควบคุมการใชยานพาหนะ

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I2) 2(L1.2) 4 1. ตรวจเช็คบํารุง รักษา

ตามกําหนดระยะเวลา    

2. จัดใหมีแบบฟอรม

ตรวจเช็ครถยนตกอนใช

งานทุกครั้ง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2(I2) 2(L1.2) 4 1. เจาหนาที่ขับรถยนต

พักผอนใหเพียงพอ       

2. ใหมีผูขับขี่มากกวา

หนึ่งคนกรณีที่มีเสนทาง

ไกล  

3. สํารวจความพรอม

ของผูขับขี่กอนออก

เดินทางและบันทึกลง

นามกอนออกเดินทางทุก

ครั้ง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - งาน

อาคาร

สถานที่

2. เกิดอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 

(O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. สภาพของรถยนตไมพรอม

ใหบริการ (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อใชในกิจการงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   งานซอม  (P-NF1-44)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I2) 2(L1.2) 4 1. สงใหหัวหนางาน

ตรวจสอบกอน  

2. วิเคราะหเรื่องแจง

ซอมมากกวา 1 ครั้ง

โดยผูที่มีความรู

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - งานอาคาร

สถานที่

2(I2) 2(L1.2) 4 1. สงเจาหนาที่เขารับ

การอบรมระบบ

สาธารณูปโภค

2. ทบทวนดูแลระบบ

สาธารณูปโภคทุก  6 

เดือน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - งานอาคาร

สถานที่

2. อาจเกิดอุบัติเหตุขณะเขา

ปฏิบัติงาน (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. การวิเคราะหเรื่องแจงซอม

ผิดพลาด (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อซอมบํารุง เครื่องมือ/วัสดุอุปกรณ ใหสามารถใชการไดตามปกติ สามารถคงสภาพและมีความพรอมใชงาน



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การตรวจรับพัสดุ

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 โดยการแจงงานจัดซื้อ/

จัดจางใหดําเนินการแกไข

เพิ่มจํานวนครั้งในการแจง

เตือนไปยังฝายจัดซื้อจัด

จาง

ทันทีที่พบ เจาหนาที่

คุมวัสดุ

2(I3) 2(L2) 4 จัดวางเรียงวัสดุใหเปน

หมวดหมู

ตรวจสอบวัสดุใหอยูใน

สภาพที่ดี และงายตอการ

คนหาอยางสม่ําเสมอ

ปงบ2565 เจาหนาที่

คุมวัสดุ

2(I3) 2(L2) 4 ตรวจสอบขอมูลที่บันทึก

ใหถูกตองตรงกับจํานวน

ของวัสดุที่ไดรับ

ลงบันทึกทันทีที่ไดรับวัสดุ ปงบ2565 เจาหนาที่

คุมวัสดุ

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

 (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เพื่อตรวจรับวัสดุใหถูกตองครบถวน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

3. ขอมูลในบัญชีลงรับไมตรงกับ

จํานวนของวัสดุ (O)

2. หาวัสดุไมพบเวลาทําการเบิก-จาย 

(O)

1. วัสดุและยอดเงินไมตรงกับความ

จริง (O)

คาดวานาจะเกิด



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน P-NF1-51

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 มีการประชุมผูเกี่ยวของ 

เพื่อกําชับใหเจาหนาที่

บันทึกบัญชีครุภัณฑให

ครบถวน ถูกตองตาม

ระเบียบ หลักเกณฑที่

กําหนด

มาตรการที่ดําเนินการ

อยูสามารถควบคุมการ

เกิดความเสี่ยงได

เพียงพอ แตตองเฝา

ติดตามกรณีมีการ

ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ

ใหมๆ

 - ฝายบริหาร

ทั่วไป

2(I3) 2(L2) 4 มีการประชุมผูเกี่ยวของ 

เพื่อกําชับใหเจาหนาที่

บันทึกประวัติการซอมที่

ดานหลังทะเบียนคุม

ครุภัณฑ

มาตรการที่ดําเนินการ

อยูสามารถควบคุมการ

เกิดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายบริหาร

ทั่วไป

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. บันทึกขอมูลคลาดเคลื่อน

ไดแก ระบุประเภท 

อายุการใชงาน

อัตราคาเสื่อมราคา ไมถูกตอง 

(O)

2. บันทึกประวัติการซอมแซม

คุมครุภัณฑ

ไมถูกตอง (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   กระบวนงานการเกษียณอายุราชการ P-NF1-47

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 ควรใหเจาหนาที่ตรวจดู

วันเดือนปเกิดผูเกษียณ

ใหละเอียดถี่ถวน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - นัก

ทรัพยากร

บุคคล

2(I3) 2(L2) 4 ควรกําหนดเดือนที่จะ

ทําประกาศเกษียณไว

เพื่อปองกันการลืม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - นัก

ทรัพยากร

บุคคล

2(I3) 3(L2) 6 กําชับเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบ

ดําเนินงานใหทัน

ตามระยะเวลา

ที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และควรเฝา

ระวัง

 - นัก

ทรัพยากร

บุคคล

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานการเกษียนอายุราชการใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

3. ทําเรื่องจายเงินบําเหน็จใหผู

เกษียณลาชา

(O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1.สํารวจบัญชีรายชื่อ

ผูเกษียณ (O)

2. จัดทําประกาศเกษียณลาชา

(O)



หนวยงาน :   ฝายบริหารทั่วไป กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ : 

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I3) 1 (L2) 4 จัดหาผูที่มีความรู

ความสามารถดาน

เทคโนโลยีดานความ

ปลอดภัย

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - คณะ

ทํางาน

2 (I3) 2 (L2) 4 จัดทํา Check List เพื่อ

การเตรียมขอมูล

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - คณะ

ทํางาน

2 (I3) 2 (L2) 4 จัดทําขอมูลใหครบถวน

แสดงใหเห็นถึงความจําเปน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - คณะ

ทํางาน

2 (I3) 2 (L2) 4 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

สถานที่ เพื่อรองรับ

เทคโนโลยีดานความ

ปลอดภัย

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - คณะ

ทํางาน

 (Risk Monitoring)

4. สถานที่อาจไมเอี้ออํานวย

ในการติดตั้งอุปกรณดานความ

ปลอดภัย (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ความรู ความสามารถของ

เจาหนาที่ ไมเพียงพอ (O)

3. คาใชจายสูง อาจมีผลตอการ

ตัดสินใจของผูบริหาร (O)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

2. การจัดเตรียมขอมูลเบื้องตน ไม

เพียงพอครบถวน

1. โครงการศึกษานําเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด

2. โครงการศึกษาแขนกลประดิษฐ (Arm Robot) เพื่ออํานวยความสะดวกในคลังสินคา

     แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2564

1. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําเทคโนโลยีมาใชในการรักษาความปลอดภัยของคลังวัตถุเสพติด

2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดในการนําแขนกลประดิษฐ (Arm Robot) เพื่ออํานวยความสะดวกในคลังสินคา

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

2 (I3) 2 (L2) 4 ประสานงานกับเจาหนาที่

เกี่ยวของ และชี้แจงทํา

ความเขาใจถึง

วัตถุประสงคและขั้นตอน

ใหชัดเจน กําหนดบทบาท

และความรับผิดชอบของ

เจาหนาที่

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - คณะ

ทํางาน

2 (I3) 2 (L2) 4 1.ขอคําปรึกษาจากผูมี

ความรูความเชี่ยวชาญ

2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

3.รวบรวมขอมูลที่เกี่ยว

ของ  4 ประชุมคณะทํางาน

เพื่อวิเคราะหความเสี่ยง

จากการรวบรวมขอมูล

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - คณะ

ทํางาน

5. ขาดความรวมมือจากเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ (O)

6. ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ไมเพียงพอในการนําเสนอขอ

งบประมาณ (O)



หนวยงาน :    ฝายบริหารทั่วไป  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การจัดทําปจจัยพื้นฐานดานงานบุคคล P-NF1-48

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I3) 2 (L2) 4 ควรสรางความเขาใจ

ใหแกเจาหนาที่ในเรื่อง

ของตัวชี้วัดแตละบุคคล

 แตละฝาย

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหาร/

 ฝาย

นโยบายและ

แผน

2 (I3) 2 (L2) 4 ติดตามทวงถามผลงาน

จากฝายที่รับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหาร/

 ฝาย

นโยบายและ

แผน

2 (I3) 2 (L2) 4 1 กําหนดวันประชุมฯ 

ลวงหนา

2. ติดตามสอบถามขอ

วางของคณะกรรมการ

การควบคุมที่มีอยูสามารถ

ลดความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝายบริหาร/

 ฝาย

นโยบายและ

แผน

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อการจัดทําตัวชี้วัดและคาเปาหมายการปฏิบัติงานระดับบุคคล

3. การกําหนดวันประชุมของ

คณะกรรมการฯ (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. การกําหนดตัวชี้วัดของแตละ

บุคคลยังไมถูกตอง (O)

2. การสงผลงานลาชา ของฝาย

ที่รับผิดชอบ (O)



หนวยงาน :    งานกฎหมาย   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การรางสัญญาซื้อขาย (P-NF1-14)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(i2)  2 (l1.2) 4 1. ทวงถามเอกสาร

ดังกลาว  

2. จัดทําใบ Check 

list การรับเรื่อง

ดังกลาว

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝาย

กฎหมาย

2(i2)  2 (l1.2) 4 นิติกรทวงถามและ

ติดตามอยางตอเนื่อง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝาย

กฎหมาย

(1)

คาดวานาจะเกิด

2. เรื่องนําเสนอเลขาธิการฯลาชา 

(O)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

1. เอกสารที่รับเรื่องมาไมถูกตอง

ครบถวน (O)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)

 เพื่อใหการตรวจรางสัญญาหรือ ขอตกลงในการทํานิติกรรมที่เกี่ยวกับการพัสดุ ถูกตองครบถวนเปนไปตามที่กําหนด

ผลการบริหารความเสี่ยง

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
 (Risk Monitoring) (Risk Response)



หนวยงาน :    งานกฎหมาย   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การบริหารสัญญา-เบิกจายวัตถุเสพติด  (P-NF1-15)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   เพื่อการควบคุม หรือดําเนินการตางๆใหเปนไปตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดในสัญญา

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3(I3)  4 (L2) 12 1. จัดทํา Checklist และจัดทํา

บันทึกกําหนดการคืน

หลักประกันสัญญาเมื่อสิ้นสุด

เงื่อนไขในสัญญา

2. ไดมีการประสานกับเจาหนาที่

พัสดุฝายจัดซื้อเพื่อความถูกตอง

ครบถวน

1. จัดทําทะเบียน

คุมการรับหลัก

ประกันสัญญา

2. ประชุมหารือ

รวมกัน 3 ฝาย

เพื่อกําหนด

มาตรการการ

ดําเนินงานให

ถูกตอง

3. สอบทานขอมูล

กับฝายการเงิน

และบัญชี

ตลอด  

ปงบ

ฝาย

กฎหมาย

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง
 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

1. การคืนหลักประกันสัญญาเกิน

ระยะเวลาที่กําหนด (C)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง
 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

3(I3)  4 (L2) 12 1. รับเรื่องจากฝายจัดซื้อฯ แลว

ดําเนินการจัดทําคืนหลักประกัน

สัญญา

2. ตรวจสอบขอมูลกับ

แฟมขอมูลของผูรับผิดชอบ

1. จัดทําทะเบียน

คุมการรับหลัก

ประกันสัญญา

2. ประชุมหารือ

รวมกัน 3 ฝาย

เพื่อกําหนด

มาตรการการ

ดําเนินงานให

ถูกตอง

3. สอบทานขอมูล

กับฝายการเงิน

และบัญชี

ตลอด  

ปงบ

ฝาย

กฎหมาย

2. การคืนหลักประกันสัญญาซ้ําซอน

 (O)



หนวยงาน :     งานกฎหมาย   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :    การจัดทําและแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-24)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)    หมุนเวียน พ.ศ. 2558 และสถานการณปจจุบัน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(l2) 2(l2) 4 ประสานงานเนัดหมายลวงหนา

กับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความ

เห็นชอบลวงหนาไมนอยกวา 7 

วีน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายกฎหมาย

2(l2) 2(l2) 4 ประสานงานลวงหนากับ

เลขานุการของเลขาธิการฯ เพื่อ

นัดหมายวันลวงหนาไมนอยกวา 

7 วัน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายกฎหมาย

2(l2) 2(l2) 4 ติดตามและทวงงถามผลเปน

ระยะอยางตอเนื่อง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายกฎหมาย

1. ผูทรงคุณวุฒิอาจตรวจสอบ

ลาชา (O)

2. เลขาธิการฯลงนามลาชา (O)

3. กระทรวงการคลังตรวจสอบ

ลาชา (O)

 (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

   เพื่อแกไขปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดใหสอดคลองกับพะราชบัญญัติการบริหารทุน    



หนวยงาน :    งานกฎหมาย  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   กระบวนการจัดทําคําสั่งและจัดประชุมที่อยูในความรับผิดชอบของฝายกฎหมาย

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

1(I2) 2(L2) 2 มีการประสานงาน

เบื้องตนดวยวาจาและ

ติดตามทวงถามหนังสือ

โดยเร็ว

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

กฎหมาย

1 (I2) 2 (L2) 2 ดําเนินการหาขอมูล

เพิ่มเติมโดยเร็ว

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

กฎหมาย

2 (I2) 2 (L1.2) 4 จัดทํา Checklist ของ

แตละกรรมการเพื่อหาวัน

นัดพรอม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - งาน

กฎหมาย

3 (I2) 2 (L2) 6 มีการบันทึกเสียงใน

ระหวางที่ดําเนินการ

ประชุม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - งาน

กฎหมาย

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
 (Risk Monitoring)

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
 (Risk Response)

ตอบสนองความเสี่ยง
 (Risk Assessment)(Risk Identification)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อใหการดําเนินการจัดทําคําสั่งและจัดประชุมเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

4. การทํารายงานการประชุมไม

ถูกตองตามความประสงคของมติ

คณะกรรมการ (O)

3.ในวันประชุมคณะกรรมการมาไม

ครบองคประชุม (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. อาจไมไดรับแจงหนังสือให

ดําเนินการ (O)

2.ขอมูลในการจัดทําคําสั่งไม

เพียงพอ (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง
 (Risk Monitoring)

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
 (Risk Response)

ตอบสนองความเสี่ยง
 (Risk Assessment)(Risk Identification)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

4 (I3) 2 (L1.2) 8 ประสานงานระหวางผูมี

อํานาจลงนามและ

คณะกรรมการเพื่อหา

ขอสรุปโดยเร็ว

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - งาน

กฎหมาย

5. ผูมีอํานาจลงนามในกระบวนการ

หลังจากที่ประชุมเสร็จ ไมเห็นดวย

กับมติคณะกรรมการ (O)



หนวยงาน :   งานกฎหมาย  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  กระบวนการตรวจสอบนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับวัตถุเสพติดที่ใชในทางการแพทย

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

4(I2) 2(I.2) 8 1.ไดดําเนินการทวงถาม

เอกสารจากเจาหนาที่ๆ

รับผิดชอบเมื่อพบวา

เอกสารไมถูกตองครบถวน

2.มีการจัดทํา Checklist 

การรับเรื่องดังกลาวและมี

การลงลายมือชื่อพรอม

วันที่เมื่อมีการรับเรื่อง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

 - งานกฎหมาย

5(I2) 1 (I2) 5 ไดดําเนินการตรวจสอบ

อยางนอย 2 รอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

 - งานกฎหมาย

4(I2) 2 (I1.2) 8 ไดทวงถามและติดตาม

อยางตอเนื่อง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

 - งานกฎหมาย

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 เพื่อใหการตรวจสอบนิติกรรมสัญญาเปนไปดวยความถูกตอง

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

3.เจาหนาที่ปฏิบัติงานนําเสนอเรื่อง

บกพรองหรือลาชา (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1.เอกสารที่รับเรื่องมาไมถูกตอง

ครบถวน (O)

2.ตรวจสอบผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน

 (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   โครงการทบทวนและจัดทําแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําป (3 แผน : แผนปฏิบัติการระยะยาว / แผนบริหารบุคคลฯ / แผนดิจิทัลฯ)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู ความเสี่ยง คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3 (I3) 2 (L2) 6 1. กําหนดการประชุม

ลวงหนา

2. ประสานแตละฝายเพื่อ

เตรียมขอมูลตางๆ ที่

เกี่ยวของ 

3. กําชับเจาหนาที่ให

ดําเนินงานตามแผน

ที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1. จัดเตรียมขอมูลที่

เกี่ยวของใหครบถวน 

ตรวจสอบซ้ํา  และ

สอบถามวิทยากร     

2. ศึกษาหัวขอที่ใชประชุม

ใหมีเกิดความเขาใจ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม

เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว  (O)

2. ประเด็นการประชุมไมครบถวน 

และไมมีขอมูลประกอบการประชุม 

(O)

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

     แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 1) เพื่อจัดทําแผนระยาวของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (แผนปฏิบัติการระยะยาว / แผนบริหารบุคคลฯ / แผนดิจิทัลฯ)

 2) เพื่อเปนทิศทางในการจัดทําแผนงาน/โครงการตางๆ ใหบรรลุพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ

 3) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู ความเสี่ยง คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

2 (I1) 2 (L2) 4 1. แกไข ปรับปรุงแผน

ใหสามารถดําเนินการไดจริง 

2. กําหนดใหติดตาม

ผลการดําเนินงาน

โดยใหจัดทํารายงานผล

ตอผูบริหารและคกก.ฯ

ทุกไตรมาส  

3. ประชุมชี้แจงทําความ

เขาใจการจัดทําแผนฯ

ใหทุกคนเขาใจมากขึ้น

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2 (I1) 2 (L2) 4 1. จัดประชุมรวมกับทุก

ฝายที่เกี่ยวของ 

2. เชิญผูเขาประชุม

ที่สามารถใหความเห็น

หรือวิเคราะหขอมูลได

3. วิเคราะหรวมกับ

วิทยากร

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

3. แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน

ในการนําไปปฏิบัติ (S)

4. การกําหนดตัวชี้วัดไมตรงประเด็น

 (S)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการ กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู ความเสี่ยง คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

3 (I1) 2 (L2) 6 1. สรางความรูความเขาใจ

ในการดําเนินงาน

ใหผูเกี่ยวของรับทราบ

2. จัดการประชุมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

รับฟงขอเท็จจริง

และความคิดเห็นรวมถึง

ความรูที่จําเปนในการจัดทํา

แผนฯ  3 แผนฯ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - ฝาย

นโยบาย

และแผนงาน

2 (I1) 2 (L2) 4 1. จัดเตรียมขอมูล

การประชุมให

ครอบคลุมครบถวน

ในทุกดานประกอบการ

พิจารณาของ

คณะอนุกรรมการฯ

2. ประสานงานกับผูแทน

หนวยงาน

ในคณะอนุกรรมการฯเพื่อ

หาแนวทางและขอสรุป ใน

เรื่องดังกลาวรวมกัน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝาย

นโยบาย

และแผนงาน

6. ความคิดเห็นของ

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารางมี

ความหลากหลาย

ไมตรงกันในบางเรื่อง

ที่มีมุมมองแตกตางกัน (S)

5. ขอมูลประกอบการจัดทําแผนทั้ง 

3 แผนฯ จากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ขาดความถูกตอง

และครบถวนของ (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  โครงการสงเสริม สนับสนุนเครือขายทางการแพทยตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องของ Palliatives Care 

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I3) 4 (L2) 8 1. ไดมีการประชุมผูที่

เกี่ยวของเพื่อหารือแนว

ทางการดําเนินงานให

เหมาะสม

2. ไดประสานกับบุคลากร

ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ

ดาน Palliatives Care  

3. ไดปรับเปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินงานและรูปแบบ

โครงการฯ

4. ไดจัดทําตารางเวลาหรือ 

(Action Plan) เพื่อใช

ติดตามการดําเนินงานและ

รายงานผูบังคับบัญชา

1. ทบทวนคณะทํางานฯ

ใหเหมาะสม

2. ขออนุมัติปรับแผนจาก

 คกก.บริหารฯ

3. เปลี่ยนวิธีการ

ดําเนินงานเปนรูปแบบ 

Online

ไตรมาส

 2-3

ฝ.

นโยบาย

และแผนฯ

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. การดําเนินโครงการอาจไม

เปนไปตามแผนที่กําหนด  (S)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีการเขาถึงยากลุม Opioids ในสถานพยายาล



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

2 (I2) 2 (L1.2) 4 กําหนดใหมีการศึกษา 

วิเคราะหโครงการ แผนงาน 

กิจกรรม กอนดําเนินการ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.

นโยบาย

และแผนฯ

2. สรุปขอมูลผิดประเด็น (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I1) 2 (L2) 4 ประชาสัมพันธลวงหนา 

2-3 สัปดาห พรอมขอ

รายชื่อผูเขารวมอบรม

จากฝายตางๆ ลวงหนา

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2 (I2) 2 (L1.2) 4 ศึกษา วิเคราะหโครงการ

 แผนงาน กิจกรรม กอน

ดําเนินการสรุปประเด็น

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนฯ

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ทักษะความสามารถสอดคลองกับสมรรถนะตามเกณฑที่องคกรกําหนด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

2. สรุปขอมูลผิดประเด็น (O)

1. มีผูเขารวมอบรมต่ํากวา

เปาหมายที่กําหนด (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  โครงการกํากับติดตามการปฏิบัติราชการของคณะกรรมการบริหารฯ และคณะอนุกรรมการ ฯลฯ

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I3) 2 (L2) 4 1.จัดทําตารางเวลาให

ชัดเจนเพื่อบริหาร

กําหนดการใหเปนไป

ตามที่กําหนดไว

2.จัดประชุมในรูปแบบ 

Online หรือทําหนังสือ

แจงเวียน

3. ประสานผูที่เกี่ยวของ

พื่อกําหนดระยะเวลาที่

สามารถดําเนินการได

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนฯ

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. คณะกรรมการบริหารฯ 

มีภารกิจและงานประจําทําให

ไมสามารถใหเวลาการดําเนินการ

ไดอยางเต็มที่และตอเนื่อง  (S)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 เพื่อติดตามและรายงานความกาวหนาและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

2 (I1) 2 (L1.2) 4 1. ตรวจสอบขอมูลกอน

นําเสนอ

2. นําเสนอ

คณะอนุกรรมการฯ เพื่อ

พิจารณากลั่นกรองวาระ

กอนนําเขา คกก.บริหาร

เงินทุนฯ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2 (I2) 4 (L2) 8 1. กําชับใหเจาหนาที่

ปฏิบัติงานตามที่กําหนด

อยางเครงครัด

2. กําหนดระยะเวลาการ

ทํางานเพื่อใหผูรับผิดชอบ

รับทราบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2. คณะกรรมการบริหารฯ 

ไมใหความเห็นชอบตามวาระ

ที่กําหนด (O)

3. ความลาชาของการจัดทํารายงาน

การประชุม  (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  การจัดการขอรองเรียนกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-2)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   1. เพื่อทบทวนระบบการจัดการขอรองเรียนใหมีการดําเนินงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเปนประโยชนอยางสูงตอประชาชนผูรับบริการ

(Objective Setting)   2. เพื่อสรางความพึงพอใจของผูรับบริการเหนือความคาดหมาย

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

 2(I4) 2 (L2) 4 1. เลขานุการฯติดตาม

อยางสม่ําเสมอ   

2. สอบถาม และประสาน

 จนท.รับเรื่องรองเรียน

โดยตรง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - เลขานุการฯ

2 (I5) 2 (L2) 4 1. แจงผูรับจางรับทราบ

และ

ดําเนินการแกไข

2. ประชุมผูที่เกี่ยวของหา

วิธีดําเนินการแกไข

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - เลขานุการฯ

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

(1)

คาดวานาจะเกิด

1. จนท.ที่รับขอรองเรียน ไมไดสง

ตอปญหาใหเลขานุการ

คณะกรรมการขอรองเรียนโดยตรง

ทราบ (O)

2. ผูเกี่ยวของกําหนดวิธีการไวไม

สามารถนําไปปฏิบัติได

อาจเกิดจากขอจํากัด เชน 

ระยะเวลากระบวนการทํางานของ

ผูรับจาง (O)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  การจัดทําแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด (P-NF1-6)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก   1. เพื่อขับเคลื่อนงานหรือเปนกรอบสําหรับการวางแผนการดําเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

(Objective Setting)   2. เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองในการปรับปรุงกระบวนการทํางาน อันนําไปสูการตั้งงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําป

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3 (I3) 2 (L2) 6 1. กําหนดการประชุม

ลวงหนา

2. ประสานแตละฝายเพื่อ

เตรียมขอมูลตางๆ ที่

เกี่ยวของ 

3. กําชับเจาหนาที่ให

ดําเนินงานตามแผน

ที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

คาดวานาจะเกิด

1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ไม

เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว  

(O)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

คาดวานาจะเกิด

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1. จัดเตรียมขอมูลที่

เกี่ยวของใหครบถวน 

ตรวจสอบซ้ํา  และ

สอบถามวิทยากร     

2. ศึกษาหัวขอที่ใช

ประชุมใหมีเกิดความ

เขาใจ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2 (I1) 2 (L2) 4 1. แกไข ปรับปรุงแผน

ใหสามารถดําเนินการได

จริง 

2. กําหนดใหติดตาม

ผลการดําเนินงาน

โดยใหจัดทํารายงานผล

ตอผูบริหารและคกก.ฯ

ทุกไตรมาส  

3. ประชุมชี้แจงทําความ

เขาใจการจัดทําแผนฯ

ใหทุกคนเขาใจมากขึ้น

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2. ประเด็นการประชุมไมครบถวน 

และไมมีขอมูลประกอบการประชุม 

(O)

3. แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน

ในการนําไปปฏิบัติ (S)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

คาดวานาจะเกิด

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

2 (I1) 2 (L2) 4 1. จัดประชุมรวมกับทุก

ฝายที่เกี่ยวของ 

2. เชิญผูเขาประชุม

ที่สามารถใหความเห็น

หรือวิเคราะหขอมูลได

3. วิเคราะหรวมกับ

วิทยากร

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

3 (I1) 2 (L2) 6 1. สรางความรูความ

เขาใจในการดําเนินงาน

ใหผูเกี่ยวของรับทราบ

2. จัดการประชุมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อรับฟงขอเท็จจริง

และความคิดเห็นรวมถึง

ความรูที่จําเปนในการ

จัดทําแผนฯ  3 แผนฯ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - ฝายนโยบาย

และแผนงาน

4. การกําหนดตัวชี้วัดไมตรง

ประเด็น (S)

5. ขอมูลประกอบการจัดทําแผนทั้ง

 3 แผนฯ จากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ขาดความถูกตอง

และครบถวนของ (O)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

คาดวานาจะเกิด

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

2 (I1) 2 (L2) 4 1. จัดเตรียมขอมูล

การประชุมให

ครอบคลุมครบถวน

ในทุกดานประกอบการ

พิจารณาของ

คณะอนุกรรมการฯ

2. ประสานงานกับ

ผูแทนหนวยงาน

ในคณะอนุกรรมการฯ

เพื่อหาแนวทางและ

ขอสรุป ในเรื่องดังกลาว

รวมกัน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝายนโยบาย

และแผนงาน

6. ความคิดเห็นของ

คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารางมี

ความหลากหลาย

ไมตรงกันในบางเรื่อง

ที่มีมุมมองแตกตางกัน (S)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   กระบวนการจัดทําตัวชี้วัดกลุมเงินทุนฯ (P-NF1-31)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3(I2) 2(L2) 6 1. ประชุมหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด

เปาหมายใหชัดเจน 

2. กําหนดระยะเวลา

การปฏิบัติงาน

3. กําชับหวหนาฝาย

เพื่อใหกํากับเจาหนาที่ใน

สังกัด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝา

ระวัง

 - ฝ.

นโยบาย

และ

แผนงาน

2 (I3) 2 (L2) 4 1. ประสานผูเกี่ยวของเพื่อ

กําหนดระยะเวลา

การดําเนินการ

2. ดําเนินการแจง

ใหทราบลวงหนา 

3. กําหนดตัว คกก.

เพื่อเปนตัวแทนเจรจา

รวมกัน 3 ฝาย

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.

นโยบาย

และแผนฯ

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ไดรับขอมูลประกอบการเพื่อ

กําหนดตัวชี้วัดหลักที่สําคัญไม

ครบถวน  / ไมทันเวลา (S)

2. คูเจราจา 3 ฝาย (กรมบัญชีกลาง

 บริษัทที่ปรึกษา คณะกรรมการ

บริหารฯ ไมนอยกวา 3 ทาน) มี

ภารกิจและงานประจําทําใหไม

สามารถใหเวลาในการดําเนินการได 

(O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดที่จะถายทอดสูทุกฝายและเจาหนาที่ประจําป

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การจัดประชุม (P-NF1-32)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1.กําหนดวันเวลาในการ

ประชุมวันวางของ

ประธานและผูเขารวม

ประชุมใหตรงกัน โดย

ตรวจสอบตารางงานการ

ประชุมใหชัดเจน

2.ประสานทุกฝายเพื่อแจง

ใหทราบลวงหนา

3. กําหนดวันที่ประธาน

วางเปนหลักในการ

ดําเนินการ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1.กําหนดวันเวลาเชิญประชุมได

ยาก (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อใหการจัดประชุมของกลุมเงินทุนฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

3 (I3) 2 (L2) 6 1.ประสานทุกฝายเพื่อ

กําหนดวันเวลาในการ

ประชุม   

2. แจงเวียนหัวขอ หรือ

วาระใหทราบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2 (I2)  2(L2) 4 1.ใหผูเขารวมประขุม

ทบทวนมติการประชุมกอน

เวียนแจงรายงานประชุม

อยางเปนทางการ

2.ผูจัดทํารายงานการ

ประชุม และผูตรวจร

รายงานการประชุมตรวจ

รายละเอียดของเนื้อหาซ้ํา

3. ไดกําชับใหจดประเด็น

ที่สําคัญระหวางกาประชุม

 หรือใชการบันทึกเสียง

รวมดวย

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ และตองเฝาระวัง

ตลอดทั้ง

ปงบประมาณ

ฝายนโยบาย

และแผนงาน

2. ไมสามารถจัดประชุมไดตาม

แผนที่กําหนด (O)

3. สรุปรายงานการประชุมไม

ถูกตองครบถวน หรือไมตรง

ประเด็นพิจารณาตามวาระการ

ประชุม (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) กลุมเงินทุนฯ   (P-NF1-33)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I8) 2 (L2) 4 1. ทําบันทึกแจงเวียนให

ทุกฝายจัดสงขอมูล

ตามระยะเวลา

ที่กําหนด

2. ติดตามอยางตอเนื่อง

และรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนฯ

2 (I2) 2 (L2) 4 ชี้แจงเกณฑการ

ประเมินผล และผาน

ชองทางสื่อสารเชน Line 

เพื่อสรางความเขาใจ

ระหวางผูปฏิบัติ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 ภายในป

งบ 

ประมาณ

 2564

ฝ.นโยบาย

และแผนฯ

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ความลาชาในการจัดสงขอมูล

ประกอบการจัดทําแผน IDP แต

ละหนวยงานทที่เกี่ยวของ (O)

2. เจาหนาที่ขาดความเขาใจ

เกณฑการประเมินผลแผนพัฒนา

ระบบสมรรถนะและการจัดทํา

แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งผูรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

2 (I2) 2 (L2) 4 ใชระบบ Manual 

ประมวลผล และนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมา

ประมวลผล

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนฯ

3. ระบบสารสนเทศและดิจิทัลที่ใช

ในการประมวลผลยังไมแลวเสร็จ 

(O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงกลุมเงินทุนฯ    (P-NF1-34)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3 (I1) 2 (L2) 6 1.จัดตั้ง คกก.บริหารความ

เสี่ยงฯ

2. ประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

3. ขอความเห็นชอบตอ 

คกก.บริหารเงินทุนฯ และนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุง

การควบคุมที่มีอยูสามารถลด

ความเสี่ยงไดเพียงพอ และ

ตองเฝาระวัง

ไตรมาส

ที่ 1-2

ฝ.

นโยบาย

และ

แผนงาน

2 (I2) 2 (L2) 4 เรงรัดใหมีการจัดสงขอมูล

ตามที่กําหนดอยางเครงครัด

การควบคุมที่มีอยูสามารถลด

ความเสี่ยงไดเพียงพอ

 - ฝาย

นโยบาย

และ

แผนงาน

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

2. การติดตามและการรายงานผล

การดําเนินการจัดการความเสี่ยงไม

เปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด (O)

1.การวิเคราะหความเสี่ยงผิดพลาด

ไมครบถวน

ทําใหมาตรการไมสามารถลดความ

รุนแรงของการจัดการความเสี่ยง

ไดจริง (S)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 เพื่อเปนเครื่องมือใหบุคลากรใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของกลุมเงินทุนหมุนเวียน

่ ใ

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   คูมือการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (P-NF1-35)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I2) 2(L2) 4 1. กําชับใหจัดสงให

ครบถวน และตรงตาม

เวลาที่กําหนด

2. สงผานชองทางอื่นๆ เช

ฯ E-mail กอนสงเอกสาร

ฉบับจริง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2(I3) 2(L2) 4 1. ติดตามผลการทํางาน

ของผูรับจางอยางใกลชิด

เพื่อใหมี

การสงมอบผลงานตาม

แผนงานและกรอบ

ระยะเวลาของแตละงวด

งานที่ระบุไวในสัญญาจาง

2. จัดทําตาราการทํางาน

เพื่อสามารถติดตามได

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2. การทํางานของผูรับจาง

ไมเปนไปตามที่กําหนด

ในสัญญาจาง ( C )

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. จัดสงขอมูลใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ไมครบถวนและ

ทันเวลา (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งผูรับผิดชอบการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบระบบงาน



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

2(I2) 2(L2) 4 1. เรงรัดใหมีการจัดสง

ขอมูลตามที่กําหนดอยาง

เครงครัด

2. ติดตามโดยตรงกับ

ผูรับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

3. ความลาชาของการรายงานผล

การดําเนินงาน (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   คูมือการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร (P-NF1-36)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I2) 2 (L1.1) 4 1. สํารวจขอมูลและ

จัดทําทะเบียน

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

ที่เกี่ยวของ และระบบ

สารสนเทศ

2. ทบทวน ปรับปรุง

ขอมูลทะเบียน

คอมพิวเตอรฯ 

ใหเปนปจจุบัน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนฯ

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ขอมูลทะเบียนคอมพิวเตอรและ

อุปกรณที่เกี่ยวของ และระบบ

สารสนเทศ ไมครบถวนและไมเปน

ปจจุบัน (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งผูรับผิดชอบการจัดทําการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

2 (I2) 2 (L1.1) 4 กําชับใหตรวจสภาพและ

วิเคราะหขอมูลความ

พรอมใชงานของ

คอมพิวเตอรและอุปกรณ

ที่เกี่ยวของ และระบบ

สารสนเทศใหอยูใน

สภาพพรอมใชงานอยาง

สม่ําเสมอ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนฯ

2 (I2) 2 (L2) 4 ตรวจสอบแผนการ

บํารุงรักษาประจําป   

และแกไขปรับปรุงให

ครบถวน (ภายใน

พฤษภาคม)

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

  - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2 (I7) 2 (L2) 4 1. วางแผนการ

ดําเนินการลวงหนา

2. มีระบบตรวจสอบ

แผนงานแผนเงิน และ

ทะเบียนใหขอมูล

ครบถวน (ภายใน

พฤษภาคม)

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยงได

เพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

4. ตั้งงบประมาณ ไมครอบคลุม

คอมพิวเตอรและอุปกรณที่

เกี่ยวของ และระบบสารสนเทศ 

และหรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ( F )

2. ประเมินสภาพความพรอมใช

ของคอมพิวเตอรและอุปกรณที่

เกี่ยวของ และระบบสารสนเทศ

ผิดพลาด (O)

3. แผนการบํารุงรักษา ไม

ครอบคลุมคอมพิวเตอรและ

อุปกรณที่เกี่ยวของ และระบบ

สารสนเทศ ( O )



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   คูมือการจัดทําการแกไขขอมูลระบบสารสนเทศ  (P-NF1-37)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I2) 2 (L1.2) 4 1. ตรวจสอบ และทบทวน

ประเด็นความตองการ

ที่ขอแกไข

2. ดําเนินการตามที่ตกลงกัน

ระหวาง User และผูดําเนินการ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2 (I3) 2 (L2) 4 มีการทดสอบการแกไขขอมูล

กอนแจงกลับผูใชงาน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2 (I3) 2 (L2) 4 1. จางผูรับจางดําเนินการ

2. ศึกษา และสอบถาม

หนวยงานตนสังกัด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

3. ในกรณีที่ไมสามารถแกไข

ขอมูลไดเอง (O)

2. แกไขขอมูลไมถูกตองกับ

ประเด็นที่ตองแกไข ( O )

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1.ความตองการของผูใชงานขอ

แกไขเพิ่มเติมปรับปรุงขอมูลใน

ระบบไมรองรับการใชงานใน

ปจจุบัน (O)

แผนบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง

ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งผูรับผิดชอบการแกไขขอมูลระบบสารสนเทศ 



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

แผนบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง

ผลการบริหารความเสี่ยง

2(I3) 2(L2) 4 1. ติดตามผลการทํางานของผู

รับจางอยางใกลชิด

2. กําหนดการสงมอบผลงาน

ตามแผนงานและกรอบ

ระยะเวลาของแตละงวดงานที่

ระบุในสัญญาจาง

3. ทําหนังสือแจงเตือนบริษัท

คูสัญญา

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2(I2) 2(L2) 4 1. เรงรัดใหมีการจัดสงขอมูล

ตามที่กําหนดอยางเครงครัด

2. ติดตามโดยตรงกับ

ผูรับผิดชอบ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2(I3) 2(L2) 4 1. การจัดขอตกลงการรักษา

ขอมูลความลับของ

หนวยงานของผูรับจางและ

ผูวาจาง

2. มีการบริหารจัดการดาน

การเขาถึงขอมูล (Access)

3. ดําเนินการตามกฏหมาย

ระเบียบที่เกี่ยวของ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

4. การทํางานของผูรับจางไม

เปนไปตามที่กําหนดในสัญญาจาง (

 C )

6. ความลาชาของการรายงานผล

การดําเนินงาน (O)

7. ขอมูลที่สําคัญรั่วไหลสู

ภายนอกหรือสาธารณะ (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   คูมือการจัดการสิทธิการใชระบบเครือขาย  (P-NF1-38)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 ประสานใหแกไขขอมูล

ใหถูกตองครบถวน และ

ตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2(I3) 2(L2) 4 ประสานผูแจงใหระบุสิทธิ์

ใหชัดเจน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และแผนงาน

2. สงเอกสารไมครบถวน  

ทําใหไมสามารถระบุสิทธิ์

ที่ตองการใชงานได (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. เอกสารขอมูลไมครบถวน (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งผูรับผิดชอบการแกไขขอมูลระบบสารสนเทศ 



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   คูมือการจัดการสิทธิของระบบสารสนเทศของกลุมเงินทุนฯ (P-NF1-39)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

3(I3) 2(L2) 6 1. 'ประสานใหแกไข

ขอมูลใหถูกตองครบถวน

 และตรวจสอบซ้ําอีกครั้ง

2. แจง และติดตามกับ

ผูรับผิดชอบโดยตรง  

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ และตอง

เฝาระวัง

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2 (I3) 2 (L2) 4 1. 'ประสานผูแจงใหระบุ

สิทธิ์ใหชัดเจน

2. ตราจสอบซ้ําอีกครั้ง 

และติดตามอยางใกลชิด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2. สงเอกสารไมครบถวน  ทําใหไม

สามารถระบุสิทธิ์ที่ตองการ

ใชงานได (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. เอกสารขอมูลไมครบถวน (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งผูรับผิดชอบการจัดการสิทธิของระบบสารสนเทศ ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด 



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   คูมือการกําหนดคุณสมบัติเพื่อการจัดหา Software Hardware  (P-NF1-40)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2 (I3) 3 (L2) 6 ตรวจสอบใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของเกณฑ

ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ICT)

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

และตองเฝาระวัง

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2 (I3) 2 (L2) 4 1. ศึกษาแผนงานฯ 

ใหรายละเอียด

2. ทวนสอบขอมูล

ที่ไดจากการสํารวจ

วามีความตองการ

จริงหรือไม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2. รายการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรไมสอดคลอง

กับแผนงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ขอมูลที่ไดจากการสํารวจไม

ครอบคลุม ไมครบถวน (O)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งผูรับผิดชอบการกําหนดคุณสมบัติเพื่อการจัดหา Software

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

2 (I3) 2 (L2) 4 ตรวจสอบใหเปนไปตาม

ขอกําหนดของเกณฑ

ราคากลางและ

คุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ICT)

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

2 (I3) 2 (L2) 4 ตรวจสอบความ

ถูกตอง ครบถวน

ของขอมูลใหละเอียด

กอนนําเสนอ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบาย

และ

แผนงาน

3. การจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอรไมตรงเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม

ประกาศใช (O)

4. รายงานการจัดหาครุภัณฑ

คอมพิวเตอร

เพื่อจัดทําคําของบประมาณ

ไมครบถวน (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   คูมือการสํารวจความพึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศ  (P-NF1-41)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 1. ตรวจสอบ และ

ปรับปรุงแบบสอบถาม

2. หารือกับ ศูนย IT

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบายฯ

2(I3) 2(L2) 4 จัดทําเปน Google 

Form กําหนดเงื่อนไข

ตองตอบทุกคําถาม

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบายฯ2. ตอบแบบสอบถามไมครบถวน 

(O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. แบบสอบถามไมนาเชื่อถือและ

เที่ยงตรง (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อเปนการกําหนดขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งผูรับผิดชอบการแกไขขอมูลระบบสารสนเทศ 



หนวยงาน :   ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  การจัดทําระบบประเมินผลผูบริหารทุนหมุนเวียน  (P-NF1-42)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 ผูรับผิดชอบศึกษา

กรอบหลักเกณฑ

ที่เกี่ยวของใหชัดเจน

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบายฯ

2 (I3) 2 (L2) 4 ดูความเชื่อมโยง

ของคําถามใหสอดคลอง

กับหัวขอที่กําหนด

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบายฯ

2 (I3) 2 (L2) 4 จัดทําเปน Google 

Form เพื่องายตอ

การตอบคําถามของ

กลุมเปาหมาย

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบายฯ3. ตอบแบบสอบถามไมครบถวน 

(O)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ระบบประเมินผลผูบริหารทุน

หมุนเวียน ไมครบถวน (O)

2. แบบสอบถามไมชัดเจน ขอมูล

ไมครบถวน  (O)

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรใหดําเนินการเปนไปตามนโยบาย กลยุทธ เปาหมายและการวางแผนพัฒนาในอนาคต 



หนวยงาน :   ฝายนโยบายและแผนงาน   กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :  การจัดการสิทธิ์การใชงานระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใหกับสถานพยาบาลทั่วประเทศ  (P-NF1-54)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

2(I3) 2(L2) 4 ตรวจสอบเอกสาร

ใหถูกตองครบถวน

กอนนําเสนอ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบายฯ

2 (I3) 2 (L2) 4 1. ตรวจสอบปญหา

ที่เกิดขึ้น

2. ประสานเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของ

เพื่อหาสาเหตุ

3. ดําเนินการเปดสิทธิ์

ใหทันที่ที่แกปญหา

แลวเสร็จ

การควบคุมที่มีอยู

สามารถลดความเสี่ยง

ไดเพียงพอ

 - ฝ.นโยบายฯ

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 เพื่อเปนการกาหนดขั้นตอน วิธีการ และผูรับผิดชอบการจัดการสิทธิ์ใหกับสถานพยาบาลของ ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง

(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. การขอเปดสิทธิ์เขาใชงาน 

ของสถานพยาบาล เอกสาร

ไมถูกตองและไมครบถวน (O)

2. ไมสามารถลงทะเบียน

สถานพยาบาลมี่ขอเปดสิทธิ์ได (O)



หนวยงาน :    ฝายนโยบายและแผนงาน กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ :   ระบบเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติดดิจิตอล (ระบบสารสนเทศเงินทุนฯ)

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

5 (I3) 5 (L1.2) 25 1.แจงแกไขปญหา และ

ทดสอบการใชงาน

2.ฝายกฎหมาย 

ดําเนินการทําขอตกลง

รวมกําหนดระยะเวลา

แลวเสร็จ กับบริษัท

คูสัญญา

1.ใหทดสอบระบบโดย

ผูใชงาน

2. ดําเนินงานตามสัญญา

3. เสนอใหศูนยขอมูล

สารสนเทศ อย.

ควบคุม กํากับดูแล

ไตรมาสที่ 1 1. ฝายจัดซื้อ

2. ฝายขาย

3. ฝาย

การเงินและ

บัญชี

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

  เพื่อใหระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด ใชงานไดเต็มรูปแบบทุกระบบงาน  

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. ระบบงานหลัก  ยังพบ

ขอผิดพลาด การเรียงลําดับขอมูล

 ประมวลผลขอมูล และระบบการ

รายงานผล ไมเปนไปตามที่กําหนด

 (O)

(1) ระบบงานจัดซื้อจัดจาง

(2) ระบบงานคลัง

(3)ระบบงานขาย

(4) ระบบงานการเงินและบัญชี



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

5 (I3) 5 (L1.2) 25 แจงแกไขปญหา และ

ทดสอบการใชงาน

1.ใหทดสอบระบบโดย

ผูใชงาน

2. ดําเนินงานตามสัญญา

3. เสนอใหศูนยขอมูล

สารสนเทศ อย.

ควบคุม กํากับดูแล

ไตรมาสที่ 1 1. ฝาย

งบประมาณ

2. ฝาย

บริหารทั่วไป

3.ฝาย

นโยบายและ

แผนงาน

5 (I3)  3 (L2) 15 มีการประชุมศึกษา

ขอมูลเชิงเทคนิค

ในของทุกระบบ

ที่เชื่อมโยง

ประสานบริษัทคูสัญญา

ของแตละระบบ เพื่อ

หารือดานเทคนิค

ไตรมาสที่ 3 ฝายนโยบาย

และแผนงาน

2. ระบบงานสนับสนุนยังพบ

ขอผิดพลาด วิเคราะห ประมวลผล

 การรายงานผล ไมถูกตอง (O)

(1) ระบบงานงบประมาณ

(2) ระบบพัสดุ

(3)ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

(4) ระบบแผนงานและติดตามระ

เมินผล

(5) ระบบสารสนเทศ

3. การเชื่อมโยงขอมูลของระบบ

เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กับ 

Smart Inventory และ Smart 

Tracking ยังไมสามารถ

คาดการณวาจะเชื่อมตอขอมูลและ

ใชงานจริงได (O)



หนวยงาน :  กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

ชื่อโครงการ/กระบวนการ : ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามตัวชี้วัด เรื่อง การเบิกจายภาพรวมเปนไปตามแผนการเบิกจายภาพรวมที่ไดรับอนุมัติ

วัตถุประสงคของโครงการ / กระบวนการ / งานหลัก

(Objective Setting)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

ผล โอ ระดับ วิธีการควบคุม วิธีการจัดการ กําหนด ผูรับ รายละเอียด ผล โอ ระดับ ปญหา/อุปสรรค แนวทางการดําเนินการ

กระทบ กาส ความ ความเสี่ยง ความเสี่ยงเพิ่มเติม เสร็จ ผิดชอบ  ผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยง กระทบ กาส ความเสี่ยง สําหรับปถัดไป
เสี่ยง ที่ดําเนินการอยู คงเหลือ คงเหลือ คงเหลือ

 (I) (L)  (I X L) ในปจจุบัน  (I) (L)  (I X L)

4 (I2) 5 (L1.2) 20 กําหนดระยะเวลาของ

การสงเบิก หลัง

คณะกรรมการตรวจรับ

แลวเสร็จ

1.จัดทํา Action Plan 

ควบคุมการเบิกจายยา

เปนราย Item

2. Lean Process

ไตรมาสที่ 1 ฝายจัดซื้อ

4 (I2) 5 (L1.2) 20 1. จัดทําแผนการใชจาย

งบลงทุน

2. กํากับ ติดตามให

ดําเนินการตามแผนที่

กําหนด

1.จัดทํา Action Plan 

ควบคุมการเบิกจายยา

เปนราย Item

2. Lean Process

ไตรมาสที่ 1 ฝายบริหาร

ทั่วไป

แผนบริหารความเสี่ยง ผลการบริหารความเสี่ยง

แบบฟอรมการบริหารความเสี่ยง

ปงบประมาณ พ.ศ 2565

 เพื่อใหการเบิกจายภาพรวมเปนไปตามแผนเบิกจายที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

ตอบสนองความเสี่ยง ติดตามผลการจัดการความเสี่ยง
(Risk Identification)  (Risk Assessment)  (Risk Response)  (Risk Monitoring)

2. การจัดซื้อจัดจางงบลงทุนไม

เปนไปตามแผนเบิกจายงบลงทุน 

(F) ลาชา

 - ครุภัณฑสํานักงาน

 - ครุภัณฑคอมพิวเตอร

 - รถยก

 - งานปรับปรุงชองเก็บเอกสาร

 - งานติดตั้งราวเหล็กอาคารจอดรถ

 - งานปรับปรุงคลังยาชั้น 1

ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง

(1)

สาเหตุของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น /

คาดวานาจะเกิด

1. การสงเบิก - จาย ลาชา 

(คายา-โครงการขามป ) (F)
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