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ค าน า 
 

 การบริหารความเสี่ยงมีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะป้องกันและควบคุมปัญหาความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรทั้ง
ด้านผลการด าเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองค์กรทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรอยู่
เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกัน และควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย หรือความสูญเสียทั้งด้านผลการด าเนินงานและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่ง
จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิ มความสามารถ
ทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ 
 แผนบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามแนวทางของคู่มือบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยี
ชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ตาม
มาตรฐาน COSO ERM (The Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) 
เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินแผนงาน/โครงการที่ส าคัญซึ่งต้อง
ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน ธรรมาภิบาล ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงด้าน
การด าเนินงาน (Operational Risk) 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของส านักเทคโนโลยีชีว
ภัณฑ์สัตว์ จะให้ความส าคัญ และน าแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือเป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการด าเนินงานให้บังเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ต่อไป 

 
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายใต้ค าสั่งของ กรมปศุสัตว์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2561 ตัวชี้วัดที่ 
4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบไปด้วย 1. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 2. การ
ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 3. การ
ก าหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 4. การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM และเพ่ือเป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการก ากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตามค าสั่งที่ 219/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมิ นผลและ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก าหนดแนวทาง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  
ตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

1.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์  ก าหนดการบริหารความเสี่ยงทั่ วทั้ งองค์กร  รับผิดชอบโดย

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ภายใต้การก ากับดูแล
ของผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 
  

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
1) ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ื อน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ 

2) ผู้บริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

3) ให้มีการก าหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 
4) ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
5) การบริหารความเสี่ยงได้รับการปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
 
 



2 

 

 

1.4 วัตถุประสงค์ของแผนบริหารความเสี่ยง 
1) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ทราบและเข้าใจในหลักการ 

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
2) เพ่ือเตรียมการวางแผนป้องกันหรือลดโอกาสในการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือลดความ

สูญเสีย ในด้านยุทธศาสตร์ ด้านการด าเนินการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และรองรับ
ความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการขององค์กร 

3) เพ่ือลดความกลัวและความกังวลของผู้บริหารและบุคลากร ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียอันน าไปสู่
การเสียโอกาส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ลดลง 

4) เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

1.5 ลักษณะพื้นฐานของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เดิมเป็นเพียงหน่วยงานผลิตเซรุ่ม (พ.ศ.2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเป็นผลส าเร็จสมบูรณ์ออกใช้ได้
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2473 ซึ่งถือเป็นวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑ์ตลอดมา ในปี พ.ศ.2477 สถานีผลิต
ซีรั่มมีฐานะเป็นแผนกวัคซีนและซีรั่ม ในสายงานสัตวแพทย์ขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบ ารุงสัตว์
เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ต่อมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได้
ขยายเป็นกองใหม่ 2 กอง คือ กองสัตวรักษ์และกองสัตวบาล แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงย้ายมาขึ้นกับกองสัตว
รักษ์ ในปี พ.ศ. 2485  กองสัตวรักษ์ และกองสัตวบาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเป็น
กรมปศุสัตว์ แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงมาขึ้นกับ กองสัตวศาสตร์ กรมปศุสัตว์ จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตว์ขึ้นใหม่ แผนกวัคซีนและซีรัมจึง
ได้รับการยกระดับฐานะขึ้น เป็นกองวัคซีนและซีรั่ม ต่อมา พ.ศ.2516 พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ 
ก าหนดให้กองวัคซีนและซีรั่มเดิมเปลี่ยนเป็นกองผลิตชีวภัณฑ์ จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ.
2545 ได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน จัดแบ่งส่วนราชการใหม่ ซึ่งครั้งนี้กองผลิต
ชีวภัณฑ์ได้พัฒนาชื่อเป็น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ตราบจนกระทั่งวันนี้ สถานที่แห่งนี้ ได้ด าเนินการผลิต
วัคซีนมารวมเป็นเวลาถึง 88 ปี โดยมี 
ภารกิจหลัก 

“ผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ชนิดต่างๆ ส าหรับจ าหน่ายเพ่ือควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ ตามนโยบายของ
กรมปศุสัตว์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ สนองตอบความต้องการของเกษตรกร” 
วิสัยทัศน์  

“เป็นผู้น าในการผลิตวัคซีนเพ่ือส่งเสริมปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน” 
นโยบาย 
 "ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงต่อเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม" 
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วัตถุประสงค 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการและการด าเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1) เร่งรัดการด าเนินการให้โรงงานวัคซีนได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
2) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใช้ส าหรับป้องกันโรคสัตว์ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 
3) ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณ

และถูกต้องตาม พรบ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
4) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ตอบสนองต่อการด าเนินการภายในองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
6) ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการด าเนินงานทุกด้านภายในองค์กร 
7) รณรงค์ให้องค์กรมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีและปราศจากมลพิษ 
8) รณรงค์ให้องค์กรมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 
9) เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 
10) พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็นของกรมปศุสัตว์เพ่ือให้ได้รับมาตรฐานและสร้างความเชื่ อมั่นแก่

ผู้รับบริการ 
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โครงสร้างส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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บทที่ 2   
แผนบริหารความเสี่ยงส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

 

ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยจากแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความส าคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความส าเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์
และการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความ
เสี่ยง ตามวิธีการในคู่มือบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

ปัจจัยเสี่ยงทั้งหมด 45 ปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 
1. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูงมาก จ านวน 3 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 

 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จ านวน      

2 ปัจจัยเสี่ยง 
2. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับสูง จ านวน 0 ปัจจัยเสี่ยง  
3. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับปานกลาง จ านวน 12 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 1 ปัจจัยเสีย่ง 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) จ านวน 10 ปัจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง 

4. ปัจจัยความเสี่ยง ระดับน้อย จ านวน 30 ปัจจัยเสี่ยง ประกอบด้วย 
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) จ านวน 2 ปัจจัยเสีย่ง 
 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) จ านวน 24 ปัจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จ านวน      

0 ปัจจัยเสี่ยง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ภาพรวมของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
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  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

  

 

 

 

 

 

2.1 ความเสี่ยงตามกระบวนงาน การบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ 

วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การบริหารจัดการวัตถุดิบ 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.1 การวางแผนการผลิต  
1.1.1 เพื่อวางแผนการผลติวัคซีนให้สอดคล้องต่อ
ก าลังการผลิต  

ไม่สามารถผลติวัคซีนได้
ตามแผนการผลิต 

1. การเกิดโรคระบาด
สัตว์ในพื้นที ่
2. นโยบายการควบคมุ
โรคเปลี่ยนแปลง 

3 
 
2 

3 
 
4 

9 
 
8 

V

H 

H 

M 

L 

สูง

มาก 

สูง 

ปาน

กลาง 
น้อย 
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วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.2 การบรหิารงบประมาณ 
1.2.1 เพื่อจัดท างบประมาณในการจัดซื้อวัตถดุิบ
และอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการผลิต 

งบประมาณในการจดัซื้อ
วัตถุดิบไมเ่พียงพอ / 
เกินความจ าเป็น 

1. มีการเปลีย่นแปลง
แผนการผลติ 

2 3 6 

1.2.2 เพื่อจัดท าบัญชกีารเงินต่างๆ ให้ถูกต้อง 
 

จัดท าบัญชตี้นทุนไม่
ถูกต้องตามมาตรฐาน
ด้านบัญชี  

1. ขาดระบบการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีต้นทุนท่ี
ถูกต้อง 

2 3 6 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
1.3.1 เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จดัจ้าง 
 

แผนจัดซื้อไม่เหมาะสม 1. สต๊อกมีการ
เปลี่ยนแปลงไมส่ม่ าเสมอ 

2 
 

3 
 

6 
 

1.3.2 เพื่อให้ได้วัตถดุิบที่ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการ 

ไม่มั่นใจในคณุภาพของ
วัตถุดิบบางประเภท 

1. คุณลักษณะเฉพาะที่
ก าหนดไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ชัดเจนบาง
ประเภท  
2. ฝ่ายทดสอบคณุภาพ
วัตถุดิบไมส่ามารถ
ตรวจสอบได้ในบาง
รายการ 

3 
 
 
 
3 
 
 
 

3 
 
 
 
4 
 
 
 

9 
 
 
 

12 
 
 
 

1.3.3 เพื่อให้ได้วัตถดุิบตรงเวลาทีก่ าหนดไว ้ 1. การส่งมอบล่าช้า  1. คุณภาพและศักยภาพ
ของผู้ขาย  

2 
 

4 
 

8 
 

 
 

2. การตรวจรับล่าช้า 1. ระยะเวลาในการ
ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ  

4 
 

2 
 

8 
 

1.3.4 เพื่อให้ได้วัตถดุิบที่มีคณุภาพ ปริมาณที่ใช้
เพียงพอ 
 

วัตถุดิบค้างสต๊อก 
หมดอายุ เสื่อมสภาพ 
และไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน 

1. มีการปรับเปลี่ยน
แผนการผลติ  
2. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉิน
ต้องหยุดการผลติ  
 

3 
 
1 
 

2 
 
5 
 

6 
 
5 
 

2. การด าเนินการผลิต 
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.1 การผลติชีวภัณฑ ์
2.1.1 เพื่อให้ได้วัคซีนทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ปริมาณเพียงพอตามความต้องการ 

1.วัคซีนไมผ่่านการ
ทดสอบคุณภาพ  

1. ไม่ปฏิบัติงานตาม 
SOP หรือ SOP ไม่ครอบ 
คลุมการผลิตทั้งหมด 
2. มีการปนเปื้อนใน
กระบวนการผลติ 

1 
 
 
2 

5 
 
 
5 

5 
 
 

10 

 
 

2. วัคซีนผลิตไม่ทันเวลา 1. เครื่องมือเครื่องจักร
ช ารุดระหว่างการ
ด าเนินงาน 
2. ความไม่แน่นอนของ

3 
 
 
3 

4 
 
 
3 

12 
 
 
9 
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วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ยอดความต้องการวคัซีน 
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.2 การควบคุมคุณภาพ 
2.2.1 เพื่อรับรองคณุภาพและประสิทธิภาพของ
วัคซีนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

1. ผลการทดสอบไม่
ถูกต้อง  

1. ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
2. เครื่องมือในการ
ทดสอบไม่ไดม้าตรฐาน 
หรือ ไมไ่ดส้อบเทียบ 

2 
 
2 

5 
 
5 

10 
 

10 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.3 การเลีย้งและการใช้สตัว์ทดลอง 
2.3.1 เพื่อให้ไดส้ัตว์ทดลองที่มีคุณภาพส าหรับการ
วิจัย การผลิตและการทดสอบวัคซนีและเป็นไปตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

1.การเลีย้งและใช้
สัตว์ทดลองไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

1. สถานท่ีเลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการเลีย้งและใช้
สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

5 
 
 
3 

5 
 
 
4 

25 
 
 

12 

3. การบริหารจัดการผลิตภณัฑ ์
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.1 การจัดเก็บชีวภัณฑ ์
3.1.1 เพื่อเก็บรักษาวัคซีนในกระบวนการและวัคซีน
ส าเรจ็รูปให้มคีุณภาพตั้งแตผ่ลติจนถึงปลายทาง 

วัคซีนเสื่อมคณุภาพ
เนื่องจากการเก็บรักษา 

1. ประสิทธิภาพห้องเย็น 
/ รถห้องเย็น ไม่สมบูรณ์  

1 5 5 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.2 การขนส่งชีวภัณฑ ์
3.2.1 เพื่อจัดส่งวัคซีนส าเร็จรูปใหป้ริมาณและเวลา
ตรงตามความต้องการ 

ไม่สามารถส่งวัคซีนได้
ตามปรมิาณและตรง
ตามเวลา 

1. ผลิตวัคซีนไมต่รงตาม
เวลาที่ต้องการ  

1 
 

5 
 

5 
 

4. การบริหารจัดการองค์การ บุคลากร เทคโนโลยี และวิจยัพัฒนา   
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.1 การบรหิารบุคคล 
4.1.1 เพื่อให้องค์กรมีบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความรู้ความสามารถตรงตามงานที่รับผิดชอบ 

1. บุคลากรบางหน่วยมี
มาก/น้อยกว่าความเป็น
จริง 

1.การวิเคราะห์จ านวน
บุคลากรไมต่รงกับความ
ต้องการ 

2 
 
 

4 
 
 

8 
 

 2. บุคลากรในบางหน่วย
มีความรูไ้มต่รงกับงาน 

1. การจัดสรรงานไม่
เหมาะสม 

2 4 8 

4.1.2 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสทิธิภาพให้อยู่กับ
องค์กร 

1. บุคลากรขอย้าย/
ลาออก 

1. บคุลากรขาดแรงจูงใจ 
2. ขาดความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 

2 
2 

4 
4 

8 
8 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจยั 
4.2.1 เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาการด าเนินงานโดย
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 

ไม่มเีทคโนโลยีใหม่ๆ  ใน
การผลิต 

1. การลงทุนเทคโนโลยี
ทันสมัยใช้งบฯ สูงมาก  

2 
 

5 
 

10 
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วัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

4.2.2 เพื่อให้องค์กรมีการด าเนินงานท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ 

องค์กรไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

1. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์
ปีกยังไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

5 5 25 

4.2.3 เพื่อให้องค์กรมีการวิจัยชีวภณัฑ์ที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ 

1. ไม่มีชีวภัณฑ์ใหม่ๆ 
ออกสู่ท้องตลาด 
 

1. ขาดบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถใน
การวิจัย 
2. การพัฒนาและผลิตชีว
ภัณฑ์ใหม่ต้องใช้เงิน
ลงทุนและระยะเวลาใน
การเตรียมการ 

2 
 
 
2 

2 
 
 
3 

4 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
2.2 ความเสี่ยงรายตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย ประจ าปีบัญชี 2561 

ล าดับ
ที ่

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1 
รายได้ต่ า 
รายจ่ายสูง 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้
จากการจ าหน่ายวัคซีนได ้ 3 2 6 

2 
ไม่ทราบความ
ตอ้งการของ
ลูกค้า 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 2.1ระดับความส าเรจ็จากการส ารวจ
ความต้องการของลูกค้า (Real Demand) ได ้ 1 2 2 

3 
ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีต่ า 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 2.2 การด าเนินการตามแผนปรบัปรุง
จากผลส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได ้ 2 2 4 

4 
เบิกจ่าย
งบประมาณได ้

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 การเบิกจ่ายตามแผนการ
เบิกจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิได ้

4 2 8 
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ล าดับ
ที ่

 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 น้อยกว่าแผน     

5 
สรุปรายงาน
ทางการเงินช้า 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2 การรายงานทางการเงิน ได้  
2 2 4 

6 

การวิจัยและ
พัฒนาวัคซีน
ไม่เป็นท่ีต้อง 
การของตลาด 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จในการเพิม่การ
วิจัยและพัฒนาวัคซีนทีเ่ป็นความตอ้งการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคสัตว ์ได ้

2 2 4 

7 

องค์กรไม่ได้
รับการรบัรอง
มาตรฐาน 
GMP 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับ
ปรับปรุงโรงงานผลติวัคซีนสตัว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ได้ 

5 5 25 

8 

ไม่มี SOP การ
ผลิตวคัซีน
แบคทีเรียและ
สารทดสอบ 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.3.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการจัดท า SOP การผลิตวัคซีนแบคทีเรียและสารทดสอบ 
ได ้

2 2 4 

9 

ระบบ 
Biocontain 
ment อาคาร
บ าบัดน้ าเสีย
รวมใช้งานไม่ได ้

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที ่3.4.1 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการปรับปรุงระบบ Biocontainment อาคารบ าบดัน้ า
เสียรวม ได้ 3 3 9 

10 
คุณภาพน้ าทิ้ง
ไม่ได้มาตรฐาน 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.4.2 ระดับคณุภาพสิ่งแวดล้อมใน
น้ า ได ้

1 3 3 

11 

ไม่มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน ได ้

2 3 6 

12 

คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนไม่
ก ากับดูแล
เงินทุนฯ 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ได ้

1 5 5 

13 
ไม่มีการบริหาร 
ความเสีย่งและ 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ได ้

3 3 9 
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ล าดับ
ที ่

 

ปัจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 ควบคุมภายใน     

14 
ไม่มีการตรวจ 
สอบภายใน 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การตรวจสอบภายใน ได ้
2 3 6 

15 
ไม่มีการ
บริหารจดัการ
สารสนเทศ 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.4 การบริหารจัดการสารสนเทศ ได ้
4 2 8 

16 
ไม่มีการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได ้
4 2 8 

 
2.3 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านกลยุทธ์ 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 5      

4  2    
3  3 1   
2      
1      

  1 2 3 4 5 
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

2.3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) (จ านวน 4 ปัจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ไม่สามารถผลติ
วัคซีนไดต้าม
แผนการผลติ 

1. การเกิดโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ 
2. นโยบายการควบคมุโรคเปลี่ยนแปลง 

3 
2 

3 
4 

9 
8 

ถ่ายโอน 
ยอมรับ 

 
งบประมาณในการ
จัดซื้อวัตถุดิบไม่
เพียงพอ / เกินความ
จ าเป็น 

3. มีการเปลีย่นแปลงแผนการผลติ 2 3 6 ยอมรับ 

 

 

V

H 

H 

M 

L 

สูง

มาก 

สูง 

ปาน

กลาง 
น้อย 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการด าเนนิงาน 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 5 11,12,20,

21,34 
13,16,17   

18 

4  
8,22,23,24

,25 
7,14,19   

3 32 4,5,33,36 6,15,31,35   

2 27 
26,28,29, 

30 
10, 9,37,38  

1      
  1 2 3 4 5 
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
   

2.3.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) (จ านวน 31 ปัจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

จัดท าบัญชีต้นทุนไม่
ถูกต้องตาม
มาตรฐานด้านบัญชี  

4. ขาดระบบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีต้นทุนท่ีถูกต้อง 
2 
 

3 
 

6 
 

ยอมรับ 

แผนจัดซื้อไม่
เหมาะสม 

5. สต๊อกมีการเปลี่ยน แปลงไมส่ม่ าเสมอ 
2 
 

3 
 

6 
 

ยอมรับ 
 

ไม่มั่นใจในคณุภาพ
ของวัตถุดิบบาง
ประเภท 

6. คุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนดไมส่ามารถตรวจสอบได้
ชัดเจนบางประเภท  
7. ฝ่ายทดสอบคณุภาพวัตถุดิบไมส่ามารถตรวจสอบได้ใน
บางรายการ 

3 
 
3 
 

3 
 
4 
 

9 
 

12 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

การส่งมอบล่าช้า  8. คุณภาพและศักยภาพของผู้ขาย  2 4 8 ยอมรับ 
การตรวจรับลา่ช้า 9. ระยะเวลาในการทดสอบคณุภาพวัตถุดิบ  4 2 8 ยอมรับ 
วัตถุดิบค้างสต๊อก 
หมดอายุเสื่อมสภาพ 
และไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน 

10. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลติ  
11. มีเหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยุดการผลิต 

3 
1 
 

2 
5 
 

6 
5 
 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

วัคซีนไมผ่่านการ
ทดสอบคุณภาพ  

12. ไม่ปฏิบัติงานตาม SOP หรือ SOP ไม่ครอบคลุมการ
ผลิตทั้งหมด 
13. มีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต 

1 
 
2 

5 
 
5 

5 
 

10 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
วัคซีนผลติไม่
ทันเวลา 

14. เครื่องมือเครื่องจักรช ารดุระหว่างการด าเนินงาน 
15. ความไม่แน่นอนของยอดความต้องการวัคซีน 

3 
3 

4 
3 

12 
9 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

ผลการทดสอบไม่
ถูกต้อง  

16. ความช านาญในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 
17. เครื่องมือในการทดสอบไม่ไดม้าตรฐาน หรือไม่ไดส้อบ
เทียบ 

2 
2 

5 
5 

10 
10 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

การเลีย้งและใช้
สัตว์ทดลองไม ่

18. สถานท่ีเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

5 5 25 ควบคุม 

V

H 

H 

M 

L 

สูง

มาก 

สูง 

ปาน

กลาง 
น้อย 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

19. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลีย้งและใช้สัตว์ทดลองไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 

3 4 12 ยอมรับ 

วัคซีนเสื่อมคณุภาพ
เนื่องจากการเก็บ
รักษา 

20. ประสิทธิภาพห้องเย็น / รถหอ้งเย็น ไม่สมบูรณ์ 1 5 5 ยอมรับ 

ไม่สามารถส่งวัคซีน
ได้ตามปรมิาณและ
ตรงตามเวลา 

21. ผลิตวัคซีนไม่ตรงตามเวลาที่ตอ้งการ 1 5 5 ยอมรับ 

บุคลากรบางหน่วยมี
มาก/น้อยกว่าความ
เป็นจริง 

22. การวิเคราะหจ์ านวนบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการ 2 4 8 ยอมรับ 

บุคลากรในบาง
หน่วยมีความรู้ไม่
ตรงกับงาน 

23. การจัดสรรงานไม่เหมาะสม 2 4 8 ยอมรับ 

บุคลากรขอย้าย/
ลาออก 

24. บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
25. ขาดความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

2 
2 

4 
4 

8 
8 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

ไม่มีชีวภณัฑ์ใหม่ๆ  
ออกสู่ท้องตลาด 

26. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัย 2 2 4 ยอมรับ 

ไม่ทราบความ
ต้องการของลูกค้า 

27. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวชีว้ัดที่ 2.1 
ระดับความส าเร็จจากการส ารวจความต้องการของลูกค้า 
(Real Demand) ได ้

1 2 2 ยอมรับ 

ความพึงพอใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียต่ า 

28. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 2.2  
การด าเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลส ารวจความพึง
พอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ได ้

2 2 4 ยอมรับ 

การวิจัยและพัฒนา
วัคซีนไม่เป็นทีต่้อง 
การของตลาด 

29. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.2  
ระดับความส าเร็จในการเพิ่มการวจิัยและพัฒนาวัคซีนท่ี
เป็นความต้องการของตลาดที่ใช้ในการป้องกันและควบคมุ
โรคสตัว ์ได้ 

2 2 4 ยอมรับ 

ไม่มี SOP การผลิต
วัคซีนแบคทีเรียและ
สารทดสอบ 

30. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.3.2  
ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการจดัท า SOP 
การผลิตวัคซีนแบคทีเรียและสารทดสอบ ได ้

2 2 4 ยอมรับ 

ระบบ Biocontain 
ment อาคารบ าบัด
น้ าเสียรวมใช้งาน
ไม่ได ้

31. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที ่3.4.1  
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการปรับปรุง
ระบบ Biocontainment อาคารบ าบัดน้ าเสียรวม ได ้

3 3 9 ยอมรับ 

คุณภาพน้ าทิ้งไม่ได้ 32. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.4.2  1 3 3 ยอมรับ 
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ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

มาตรฐาน ระดับคณุภาพสิ่งแวดล้อมในน้ า ได้ 
ไม่มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงาน 

33. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.5  
ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงาน ได ้

2 3 6 ยอมรับ 

คณะกรรมการบรหิาร
ทุนหมุนเวียนไม่ก ากับ
ดูแลเงินทุนฯ 

34. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.1  
บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได ้ 1 5 5 ยอมรับ 

ไม่มีการบริหาร 
ความเสีย่งและ
ควบคุมภายใน 

35 ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.2  
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได ้ 3 3 9 ยอมรับ 

ไม่มีการตรวจ สอบ
ภายใน 

36. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.3  
การตรวจสอบภายใน ได ้

2 3 6 ยอมรับ 

ไม่มีการบริหาร
จัดการสารสนเทศ 

37. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตวัช้ีวัดที่ 4.4  
การบริหารจัดการสารสนเทศ ได ้

4 2 8 ยอมรับ 

ไม่มีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

38. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.5  
การบริหารทรัพยากรบุคคล ได ้

4 2 8 ยอมรับ 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการเงิน 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 5  39    

4      
3  40    
2  43 41 42  
1      

  1 2 3 4 5 
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

2.3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) (จ านวน 2 ปัจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ไม่มเีทคโนโลยีใหม่ๆ  
ในการผลติ 

39. การลงทุนเทคโนโลยีทันสมัยใช้งบฯ สูงมาก  2 5 10 ยอมรับ 

ไม่มีชีวภณัฑ์ใหม่ๆ  
ออกสู่ท้องตลาด 

40. การพัฒนาและผลิตชีวภณัฑ์ใหม่ต้องใช้เงินลงทุนและ
ระยะเวลาในการเตรียมการ 

2 3 6 ยอมรับ 

รายได้ต่ า รายจ่ายสูง 41. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 1.1  
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อรายได้จากการจ าหน่ายวัคซีนได ้

3 2 6 ยอมรับ 

เบิกจ่ายงบประมาณ
ได้น้อยกว่าแผน 

42. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1  
การเบิกจ่ายตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิได ้

4 2 8 ยอมรับ 

สรุปรายงานทาง
การเงินช้า 

43. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2  
การรายงานทางการเงิน ได้  

2 2 4 ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V

H 

H 

M 

L 

สูง

มาก 

สูง 

ปาน

กลาง 
น้อย 



16 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 5     44,45 

4      
3      
2      
1      

  1 2 3 4 5 
  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

2.3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) (จ านวน 1 ปัจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

องค์กรไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
GMP 

44. โรงงานผลิตวัคซีนสตัว์ปีกยังไม่ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

5 
 

5 
 

25 
 

ควบคุม 

องค์กรไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
GMP 

45. ไม่สามารถด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
จัดท ารายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ได ้

5 5 25 ควบคุม 

V

H 

H 

M 

L 

สูง

มาก 

สูง 

ปาน

กลาง 
น้อย 
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2.4 การบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว ์
 

 สทช. จะคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก (ระดับ 15 เป็นต้นไป) มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นว่าเป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของ สทช. เป็นอย่างมาก และมีความจ าเป็นที่ สทช. จะต้องด าเนินการควบคุมให้ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ จึงจัดท าตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ Cost-
Benefit และพิจารณาแนวทางท่ีคุ้มค่า เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
1. ด้านกลยุทธ์   
(Strategic 
Risk) 
 
1. การเกิดโรค
ระบาดสัตว์ใน
พื้นที ่
 

(ความเสี่ยง :    
ไม่สามารถผลติได้
ตามแผนการผลิต) 

ยอมรับ ก าหนดให้มีหน่วยงานตดิตาม
ข่าวสารการระบาดของโรคระบาด
สัตว์อย่างใกล้ชิดเพื่อพยากรณค์วาม
ต้องการวัคซีน และจัดให้มีการ
ประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพ่ิม
หรือลดก าลังการผลติอย่างทันท่วงที 

ก าหนดการประชุมร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
ติดตามสถานการณ์การ
ระบาดของโรค 

ไม่ม ี

สามารถปรับแผนการผลติ
วัคซีนได้ทันต่อสถานการณ ์

มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรค
ระบาด ได้ ≥ 50 % ของ
พื้นที ่

ถ่ายโอน 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน ให้ สคบ. สั่งซื้อวัคซีนสตัว์จาก

เอกชนมาใช้ไปจนกว่า สทช. จะ
สามารถผลิตวัคซีนได ้

สคบ.จัดท างบประมาณเพื่อ
ใช้ในกรณีเกิดโรคระบาด
แล้ว สทช.ไมส่ามารถผลิต
วัคซีนได้ทันเวลา 

50 ลบ. 

สามารถควบคุมโรคระบาด
สัตว์ได้อย่างรวดเร็ว 

มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรค
ระบาดได้ ≥ 100 % ของ
พื้นที ่

หลีกเลี่ยง - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
2. นโยบายการ
ควบคุมโรค
เปลี่ยนแปลง 
 

(ความเสี่ยง : 
ไม่สามารถผลติได้
ตามแผนการผลิต) 

ยอมรับ ก าหนดให้มีหน่วยงานคอยติดตาม
การเปลีย่นแปลงนโยบายอย่าง
ใกล้ชิด และเรียกประชุมทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเพื่อเพ่ิมหรือลดก าลังการ
ผลิตอย่างทันท่วงที 

ก าหนดการประชุมร่วมของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ติดตามนโยบายการควบคมุ
โรค 

ไม่ม ี

สามารถปรับแผนการผลติ
วัคซีนได้ทันต่อสถานการณ ์

มีวัคซีนใช้ในการป้องกันโรค
ระบาด ≥ 80 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน -  
หลีกเลี่ยง - เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคเป็นนโยบายของกรมปศุสตัว์ สทช. จึงไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ นอกจากด าเนินการตามนโยบายของกรม

ปศุสัตว ์
3. มีการ
เปลี่ยนแปลง
แผนการผลติ 
 

(ความเสี่ยง : 
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัตถดุิบ
ไม่เพียงพอ/เกิน
ความจ าเป็น) 

ยอมรับ - วางแผนการผลิตและศึกษาต้นทนุ
ในการผลตินั้นๆ ให้สอดคล้องมาก
ที่สุด 

ประชุมปรึกษาหารือ
ระหว่างผู้บริหารและหน่วย
ผลิตฯ เป็นประจ า 

ไม่ม ี

มาตรฐานการผลิตทีด่ีและมี
ประสิทธิภาพ ไมม่ีการใช้
งานเกินหรือต่ ากว่าประมาณ
การมากเกินไป 

ผลิตวคัซีนและสารทดสอบ
โรคได้ตามแผน 100 % 

ยอมรับ 

ควบคุม พัฒนาระบบการติดตามความ
ต้องการของ สคบ. เพื่อน ามา
วิเคราะหค์่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดหา
วัตถุดิบมาผลติให้เพียงพอ 

พัฒนาระบบตรวจสอบ
ติดตามความต้องการของ 
สคบ. เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสินค้าโดย
ฉับพลัน 

10 ลบ. เพื่อความรวดเร็วในการผลติ
ในการจัดหาวัตถุท่ีใช้ในการ
ผลิตได้ทันเวลา 

ผลิตวคัซีนและสารทดสอบ
โรคได้ตามแผน 100% 

ถ่ายโอน - 
หลีกเลี่ยง - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
2. ด้านการ
ด าเนินงาน  
(Operational 
Risk ) 
4. ขาดระบบการ
บันทึกข้อมูลทาง
บัญชีต้นทุนท่ี
ถูกต้อง 
 

(ความเสี่ยง : 
จัดท าบัญชีต้นทุน
ไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐานด้าน
บัญช)ี 

ยอมรับ 1. อบรมผู้รับผิดชอบและผูเ้กี่ยวขอ้ง 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบ
บัญชีต้นทุน 

1. การแต่งตั้งผู้ด ารง
ต าแหน่งต่างๆต้องก าหนด
สายงานและแผนพัฒนา
ความรู้ความสามารถให้
เพียงพอและครอบคลุมงาน
ต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

0.1 ลบ. 

1. ผู้ด ารงต าแหน่งต่างๆ
สามารถท างานและ
รับผิดชอบงานตามภารกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- วางแผนควบคุม
งบประมาณให้เหมาะสมกับ
ก าไร-ขาดทุน ของกิจกรรม
ต่างๆ 
- ใช้เป็นข้อมูลบริหารราคา
ขายวัคซีนได้อย่างเหมาะสม 

ยอมรับ 

2. ศึกษาค้นคว้าจากสื่อหรือขอ
ค าแนะน าจาก กองคลัง กรมปศสุตัว์ 
หรือ กรมบัญชีกลาง 

2. ดูงานเงินทุนหมุนเวียนที่
มีระบบบญัชีต้นทุนและ
กรมบัญชีกลางยอมรับ 

ไม่ม ี 2. ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนา
ตนเองและเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

มีระบบทีส่ร้างขึ้นและ
เหมาะสมเฉพาะหน่วยงาน 

ควบคุม -  
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกท่ีมีความรู้

ด้านบัญชีต้นทุนด าเนินการ 
ระบบบัญชีต้นทุน 50 ลบ. มีระบบบันทึกบญัชีต้นทุนท่ี

ถูกต้อง 
สามารถวิเคราะห์ต้นทุน
วัคซีนและสารทดสอบโรคที่
ถูกต้อง 100 % 

หลีกเลี่ยง -  
5. สต๊อกมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่
สม่ าเสมอ  
 

(ความเสี่ยง : 
แผนจัดซื้อไม่
เหมาะสม) 

ยอมรับ ประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประชุมหารือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็น
ระยะ 

ไม่ม ี
สต๊อกมีความสม่ าเสมอ ปริมาณของค้างสต๊อกลดลง 

10 % 
ยอมรับ 

ควบคุม พัฒนาระบบคลังพัสดุออนไลน ์ ระบบคลังพัสดุออนไลน ์ 10 ลบ. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถรู้สต๊อกได้
ตลอดเวลา 

ปริมาณของค้างสต๊อกลดลง 
10 % 

ถ่ายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
6. คุณลักษณะ
เฉพาะที่ก าหนด
ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้
ชัดเจนบาง
ประเภท 
 

(ความเสี่ยง : 
ไม่มั่นใจใน
คุณภาพของ
วัตถุดิบบาง
ประเภท) 

ยอมรับ วัสดุและสารเคมีบางชนิด ไม่
สามารถตรวจสอบคณุสมบัติหรือหา
องค์ประกอบได้ชัดเจน การ
ตรวจสอบต้องทดสอบโดยการใช้
งานจริงเปรียบเทียบกับวัสดุและ
สารเคมีที่ใช้ในปัจจุบัน 

ก าหนดลงในรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
รายละเอียดการทดสอบ 

ไม่ม ี

ได้วัสดุและสารเคมีที่มี
คุณภาพ 

มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เพียงพอตามความต้องการ 
≥ 80% 

ยอมรับ 

ควบคุม -      

ถ่ายโอน ส่งตัวอย่างให้หน่วยงานภายนอก
ตรวจสอบคุณสมบัติในส่วนท่ีไม่
สามารถตรวจสอบเองได ้

ก าหนดลงในรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
รายละเอียดการส่งทดสอบ
หน่วยงานภายนอก 

1 ลบ. ได้วัสดุและสารเคมีที่มี
คุณภาพ 

มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เพียงพอตามความต้องการ 
≥ 80% 

หลีกเลี่ยง -  
7. ฝ่ายทดสอบ
คุณภาพวัตถดุิบ
ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ใน
บางรายการ 
 

(ความเสี่ยง : 
ไม่มั่นใจใน
คุณภาพของ
วัตถุดิบบาง
ประเภท) 

ยอมรับ วัสดุและสารเคมีบางชนิด ไม่
สามารถตรวจสอบคณุสมบัติหรือหา
องค์ประกอบได้ชัดเจน การ
ตรวจสอบต้องทดสอบโดยการใช้
งานจริงเปรียบเทียบกับวัสดุและ
สารเคมีที่ใช้ในปัจจุบัน 

ก าหนดลงในรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับ
รายละเอียดการทดสอบ 

ไม่ม ี

ได้วัสดุและสารเคมีที่มี
คุณภาพ 

มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เพียงพอตามความต้องการ 
≥ 80% 

ยอมรับ 

ควบคุม -  

ถ่ายโอน วัสดุและสารเคมี ไม่สามารถ ก าหนดลงในรายละเอียด 1 ลบ. ได้วัสดุและสารเคมีที่มี มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ถ่ายโอน ตรวจสอบคุณลักษณะบางรายการ

ได้โดยฝ่ายทดสอบฯ ควรให้ผู้ขาย
ส่งทดสอบโดยห้องปฏิบตัิการทีม่ี
ความน่าเชื่อถือ เช่น กรม
วิทยาศาสตร์บริการ และน า
ใบรับรองคุณภาพ ที่เป็นชุด
เดียวกันกับชุดสง่มอบมาเสนอ 

คุณลักษณะเฉพาะวา่ต้อง
มีเอกสารผลการทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการที่
น่าเชื่อถือมายื่นในวันสง่
มอบ 

 

คุณภาพ เพียงพอตามความต้องการ 
≥ 80% 

 

 หลีกเลี่ยง -   
8. คุณภาพและ
ศักยภาพของ
ผู้ขาย 
 

(ความเสี่ยง : 
การส่งมอบล่าช้า) 

ยอมรับ คณะกรรมการตรวจรับและ
เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องท าหน้าที่ติดตาม
ความคืบหน้าของสัญญาส่งมอบเปน็
ระยะ โดยต้องแจ้งเตือนผู้ขายใหส้ง่
มอบของให้ตรงเวลาและหากผู้ขาย
ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาใหด้ าเนินการ
ตามระเบียบอยา่งเคร่งครดัโดยการ
ปรับและขึ้นบญัชีด า 

ขึ้นบญัชีผู้ค้าที่ขายของแต่
ละชนิด 

ไม่ม ี

สามารถรู้ว่าผูค้้ารายใดขาย
สินท่ีมีคุณภาพตามที่เรา
ต้องการ 

ผู้ค้าท าการส่งมอบของที่มี
คุณภาพตรงตามความ
ต้องการและทันต่อเวลา  
≥ 80% 

ยอมรับ 
 

ควบคุม ซื้อขายวัตถุดิบผ่านผูผ้ลติโดยตรง ปรับปรุงประกาศเชิญชวน
และสื่อสารกับผูผ้ลิต
โดยตรง 

ไม่ม ี - มั่นใจในคุณภาพของ
วัตถุดิบ 

- สามารถลดต้นทุนวัตถดุิบ
ได้ ≥ 10 % 

ถ่ายโอน -  
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 หลีกเลี่ยง -   

9. ระยะเวลาใน
การทดสอบ
คุณภาพวัตถดุิบ  
 

(ความเสี่ยง : 
การตรวจรับ
ล่าช้า) 

ยอมรับ ผู้ที่มีหน้าท่ีทดสอบคุณภาพวัตถุดบิ 
ด าเนินการด้วยความรวดเร็ว และให้
เกิดความผิดพลาดน้อยที่สดุ 

ผู้เกี่ยวข้องวางแผนการ
ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบให้
รวดเร็ว 

ไม่ม ี
ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบได้
เร็วข้ึน 
 

ระยะเวลาทดสอบคณุภาพ
วัตถุดิบลดลง 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน วัสดุและสารเคมีที่ต้องมีการทดสอบ

ก่อนส่งมอบควรให้ผู้ขายท าการส่ง
ทดสอบจากห้องปฏิบตัิการที่มีความ
น่าเชือ่ถือและน าใบรับรองมาเสนอ
ในวันท่ีส่งมอบโดยต้องเป็นของ lot 
เดียวกันกับท่ีน าไปทดสอบ 

ก าหนดลงใน spec ว่าต้อง
มีผลการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการที่น่าเช่ือถือ
มายื่นในวันส่งมอบ 

ไม่ม ี ได้วัสดุและสารเคมีที่มี
คุณภาพ 

ระยะเวลาทดสอบคณุภาพ
วัตถุดิบลดลง 50 % 

หลีกเลี่ยง - 
10. มีการ
ปรับเปลีย่น
แผนการผลติ  
 

(ความเสี่ยง : 
วัตถุดิบค้างสต๊อก 
หมดอายุ 
เสื่อมสภาพ และ
ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน)   
 

ยอมรับ ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
และเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขหากมี
การเปลีย่นแผนการผลิต 

ไม่ม ี
สามารถผลิตวัคซีนได้ตาม
เป้าหมาย 
 

ปริมาณวัตถุดิบคา้งสต๊อก
หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม มีระบบควบคุมสต๊อกวัตถุดิบทั้งเขา้
และออก รวมถึงแสดงสถานะต่างๆ 
เป็นปัจจุบัน 

ระบบสต๊อกพัสดุกลาง 
30 ลบ. 

ควบคุมทั้งปริมาณและ
คุณภาพวัตถดุิบให้ดีอยูเ่สมอ 

ปริมาณวัตถุดิบคา้งสต๊อก
หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ถ่ายโอน - 
 



23 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
  หลีกเลี่ยง -      

11. มีเหตุขัดข้อง
ฉุกเฉินต้องหยุด
การผลิต 
 

(ความเสี่ยง : 
วัตถุดิบค้างสต๊อก 
หมดอายุ 
เสื่อมสภาพ และ
ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน)   

ยอมรับ ผู้เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 
และเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

ผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขหากมี
เหตุขัดข้องฉุกเฉินต้องหยดุ
การผลิต 

ไม่ม ี

วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการใช้
งานและคงเหลือในระดับที่
ยอมรับได ้

ปริมาณวัตถุดิบคา้งสต๊อก
หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถ่ายโอน - 

หลีกเลี่ยง ไม่ด าเนินการใดๆ เนื่องจากอาจเปน็นโยบายของกรมปศสุัตว์ เช่น การเปลีย่นชนิดวัคซีน ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงบรรจภุัณฑ์ หรือ ฉลาก เป็นต้น 
ท าให้ของที่เหลือเหล่านั้นตกค้างในสต๊อก หน่วยงานท าได้เพียงรอเวลาเพื่อให้วัสดุนั้นๆ เสื่อมสภาพตามอายุ และแทงจ าหน่ายต่อไป 

12. ไม่ปฏิบัติงาน
ตาม SOP หรือ 
SOP ไม่
ครอบคลมุการ
ผลิตทั้งหมด 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนไมผ่่านการ
ทดสอบคุณภาพ)   

ยอมรับ จัดท า SOP เพิ่มเตมิให้ครอบคลุม มีการตดิตามการปฎบิัติงาน
ให้เป็นไปตาม SOP 

ไม่ม ี
มี SOP ที่ครอบคลุมการ
ผลิตทั้งหมด 

ได้วัคซีนทีผ่่านการทดสอบ
คุณภาพ ≥ 95 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน ส่งตัวอย่างวัคซีนให้หน่วยงาน

ภายนอกเป็นผู้ด าเนินการทดสอบ
คุณภาพวัคซีน 

จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งตัวอย่างทดสอบคณุภาพ 

10 ลบ. วัคซีนมีคุณภาพ 

หลีกเลี่ยง - 

13. มีการ
ปนเปื้อนใน
กระบวนการผลติ 
 

ยอมรับ จะต้องมีการปฎิบัตติามขั้นตอน 
Aseptic Technique 
 
 

มีการทวนสอบวิธีการ
ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ไม่ม ี

สามารถผลิตวัคซีนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานและ 
ปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ลดอัตราการปนเปื้อน 
≥ 90 % 

ยอมรับ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนไมผ่่านการ
ทดสอบคุณภาพ)   

ควบคุม -  

ถ่ายโอน น าเข้าวัคซีนทดแทน จัดซื้อวัคซีนเพื่อทดแทน
ส่วนท่ีขาด 

100 ลบ. วัคซีนมีคุณภาพและปรมิาณ
เพียงพอต่อความต้องการ 

การผลิตวัคซีนเป็นไปตาม
เป้าหมาย ≥ 95 % 

หลีกเลี่ยง - 
14. เครื่องมือ
เครื่องจักรช ารดุ
ระหว่างการ
ด าเนินงาน 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนผลติไม่
ทันเวลา)   

ยอมรับ - ด าเนินการแจ้งซ่อมและจดัซื้อจดั
จ้างตามระเบียบราชการ 
- จัดท าระบบการซ่อมบ ารุงเชิง
ป้องกัน(preventive 
maintenance) เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานซ่อมบ ารุง 

- ด าเนินการโดยเร่งด่วนจัด
จ้างด้วยวิธีที่เหมาะสม 
- ฝึกอบรมบุคคลากรและ
จัดท าเอกสารซ่อมบ ารุงเชิง
ป้องกันของเครื่องจักรแต่ละ
ตัว 

1-20%
ของมูลค่า
เครื่องจักร 

- ด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
- เพิ่มประสิทธิภาพของงาน
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักร 

การผลิตวัคซีนเป็นไปตาม
เป้าหมาย ≥ 95 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน ซ่อมบ ารุงโดย Out source 

หรือตัวแทนจ าหน่ายเครื่องจักร/
อุปกรณ์ชนิดนั้น 

จัดท าโปรแกรมการซ่อม
บ ารุง 

1-20%
ของมูลค่า
เครื่องจักร 

มีช่างที่มีประสบการณ์และ
ความช านาญเฉพาะด้าน 

หลีกเลี่ยง - 
15. ความไม่
แน่นอนของยอด
ความต้องการ
วัคซีน 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนผลติไม่  

ยอมรับ ติดตามสถานการณ์การระบาดของ
โรคในพื้นที ่

จัดท าข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยน
แผนการผลติเป็นประจ า ไม่ม ี

วัคซีนมีคุณภาพและปรมิาณ
เพียงพอต่อความต้องการ 

การผลิตวัคซีนเป็นไปตาม
เป้าหมาย ≥ 95 % 

ยอมรับ 

ควบคุม 
 

- 

ถ่ายโอน 
 

- 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
ทันเวลา)   หลีกเลี่ยง เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคเป็นนโยบายของกรมปศสุัตว์ สทช. จึงไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ นอกจากด าเนินการตามนโยบายของ 

กรมปศุสตัว ์
 

16. ความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ี 
 

(ความเสี่ยง : 
ผลการทดสอบไม่
ถูกต้อง)   

ยอมรับ ให้พนักงานเดิมที่มีความช านาญและ
ประสบการณ์ในการท างานเป็นพ่ี
เลี้ยงท าหน้าท่ีสอนงานให้พนักงาน
ใหม่ก่อนการปฏิบตัิงานจริง 

- อบรมพัฒนาพนักงานเดิม
ให้มีความรู้ความสามารถ
จนเกิดความช านาญใน
กระบวนงานสามารถ
ถ่ายทอดความรู้
ความสามารถท่ีมไีด้อย่าง
ถูกต้อง on the job 
training 
 - มีการสอบเทียบ 
ความช านาญของพนัก 
งานเดิมที่มีอยู ่
proficiency testing : PT 
เพื่อประเมินความ 
สามารถและประเมินผล 
การปฏิบัติงานทดสอบ 
อย่างน้อยปีละ1ครั้ง 
1 วิธีการทดสอบ 
 
 

 

- มีมาตรฐานในการถ่ายทอด 
ความรู้ความสามารถ 
- ทวนสอบเทคนิคการทด 
สอบได้ว่าเทคนิคท่ีด าเนิน 
การทดสอบอยูย่ังคงเหมาะ 
สมเพิ่มความน่าเชื่อถือ 
ของผลการทดสอบได ้

ผลการทดสอบมีความ
น่าเชื่อถือ ≥ 90% 

ยอมรับ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ควบคุม จ้างพนักงานใหม่ที่มีคุณวุฒิและ

ประสบการณ์ด้านการผลิตการ
ทดสอบยาและวัคซีนโดยใหผ้ล 
ผลตอบแทนหรือค่าจ้างที่สูงกว่าเพื่อ
เป็นแรงจงูใจในการท างานภายใน 
องค์กร 

จัดจ้างพนักงานใหม่ 1 ลบ./ป ี ได้บุคคลากรทีต่รงสายงาน 
มีความช านาญ ในระบบงาน 

ลดขั้นตอนการสอนงาน
อย่างน้อย 50% 

 

ถ่ายโอน - 
หลีกเลี่ยง - 

17. เครื่องมือใน
การทดสอบไมไ่ด้
มาตรฐาน หรือ
ไม่ได้สอบเทียบ 
 

(ความเสี่ยง : 
ผลการทดสอบไม่
ถูกต้อง)   

ยอมรับ สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การทดสอบ (calibration) 

หน่วยท่ีรับผดิชอบวาง
แผนการสอบเทียบ
เครื่องมือ  

เครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ 
ได้มาตรฐานไดผ้ลการทด 
สอบที่เท่ียงตรงแม่นย าขึ้น 
เกิดความน่าเชื่อถือในผล 
การทดสอบ 

ผลการทดสอบถูกต้องลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
เครื่องมือได ้≥ 95% 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน ให้หน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถตรวจ

วิเคราะหผ์ลการทดสอบเป็นผู ้
ตรวจแทน 

ค่าใช้จ่ายในการส่งตัว 
อย่าง 

10 ลบ. ลดภาระในการทดสอบลง 
มุ่งเน้นการทดสอบอื่นที ่
มีความส าคัญใกลเ้คียงกัน 

ลดปรมิาณงานทดสอบลง
50% ใช้เวลาที่เหลือ มุ่งเน้น
งานด้านอื่นที่มีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน 

หลีกเลี่ยง - 
18. สถานท่ีเลี้ยง
และใช้
สัตว์ทดลองไม ่

ยอมรับ - ควบคุม 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 

(ความเสี่ยง : 
การเลีย้งและใช้
สัตว์ทดลองไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐาน)   

ควบคุม จัดท าแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและ
ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จน
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสากล 

โครงการจดัท าแผนการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 
2561 – 2563 

ไม่ม ี แผนปรับปรุงท าให้สถานท่ีมี
มาตรฐานในการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร ์

ได้แผนปรับปรุงการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อขอ
งบประมาณ 2 ระยะ ในปี 
2564 และ 2565 

 

ปรับปรุงการเลี้ยงและใช้สัตวเ์พื่อ
งานทางวิทยาศาสตร ์

๑. โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๑ 
ประจ าปี 2564 

200 ลบ. แหล่งผลิตสตัว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์มีมาตรฐานและ
ถูกต้องตามหลัก
จรรยาบรรณ 

ได้อาคารและสถานท่ีส าหรับ
แหล่งผลิตสตัว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ จ านวน 11 
รายการ 

๒. โครงการปรับปรุงการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ 
ประจ าปี 2565 

200 ลบ. สถานท่ีเลีย้งและใช้สัตวเ์พื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ มี
มาตรฐานและถูกต้องตาม
หลักจรรยาบรรณ 

ได้อาคารและสถานท่ี 
ส าหรับการเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 11 รายการ 

ถ่ายโอน ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
อื่นภายในกรมปศสุัตว์เป็น
ผู้ด าเนินการ 

ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์เป็น
ผู้ด าเนินการผลิตสัตว ์

50 ลบ. ได้สตัว์ทดลองที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

สามารถลดต้นทุนการ
จัดการดา้นสตัว์ทดลองลงได้ 
≥ 10 % ศูนย์ทดสอบและวิจัย

คุณภาพชีววัตถสุ าหรับสัตว์ 
เป็นผู้ด าเนินการใช้สตัว ์

25 ลบ. 

หลีกเลี่ยง - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
19. บุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการ
เลี้ยงและใช้
สัตว์ทดลองไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
 

(ความเสี่ยง : 
การเลีย้งและใช้
สัตว์ทดลองไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐาน)   

ยอมรับ พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการเลีย้งและใช้สตัว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตรภ์ายใน
หน่วยงาน 

๑. โครงการฝึกอบรม
หลักสตูรการเลีย้งและใช้
สตัว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์  
ปี 2561-2564 

682,050 
 

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลีย้งและใช้สตัว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

บุคลากรไดร้ับการอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรูค้วาม

เข้าใจในการเลีย้งและใช้สตัว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์จากหน่วยงาน
ภายนอก 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
หลักสตูรการเลีย้งและใช้
สตัว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ กับทาง 
สวทช. 

756,000 บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในการเลีย้งและใช้สตัว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์

บุคลากรไดร้ับการอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 20 

หลีกเลี่ยง - 
20. ประสิทธิภาพ
ห้องเย็น / รถห้อง
เย็น ไมส่มบรูณ ์
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนเสื่อม
คุณภาพเนื่องจาก
การเก็บรักษา)   

ยอมรับ - ด าเนินการควบคมุติดตาม
ประสิทธิภาพของห้องเย็นและรถ
ห้องเย็นอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือท่ีจะ
แก้ไขซ่อมแซมได้ทันท่วงที 

- ประสานช่างซ่อมบ ารุง 

0.1 ลบ.  

- ห้องเย็นและรถห้องเย็น
สามารถควบคุมอณุหภูมไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- วัคซีนเสื่อมคณุภาพ  
≤ 1 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน - โอนย้ายงานให้ผู้เช่ียวชาญ

ด าเนินการแทน (Outsource) 
- ระบบติดตามและควบคมุ
การปฏิบัติงาน 

3.6 ลบ./ป ี -มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบงาน
และการจัดส่ง 

- เพิ่มช่องทางจัดส่งได้
รวดเร็วมากยิ่งข้ึนและลด
ความเสีย่งด้านการเกิด
อุบัติเหต ุ
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 หลีกเลี่ยง -  
21. ผลิตวัคซีนไม่
ตรงตามเวลาที่
ต้องการ  
 

(ความเสี่ยง : 
ไม่สามารถส่ง
วัคซีนไดต้าม
ปริมาณและตรง
ตามเวลา)   

ยอมรับ - กลุ่มผลิต กลุม่ควบคุมคณุภาพ 
และกลุม่บริการวิชาการ จะต้องรวม
มือกันวางแผนการผลิตใหม้ี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ติดตามความ
ต้องการและผลติให้ได้ตรงตามความ
ต้องการ 

- ประชุมแผนรายเดือน ราย
ไตรมาส รายป ี

ไม่ม ี

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตใหต้รงต่อความต้องการ 

- มีปริมาณวัคซีน ≥ 80% 
ของความต้องการ 
 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน - 

หลีกเลี่ยง - สนับสนุนให้เอกชนลงทุนตั้ง
โรงงานผลติวัคซีนเพื่อให้มีวัคซีน
เพียงพอต่อความต้องการ 

ติดต่อประสานงานกับ
เอกชนท่ีมีความต้องการตั้ง
โรงงานวัคซีน 

ไม่ม ี - จ านวนสัตว์ได้รับวัคซีน
ครอบคลมุเพิ่มขึ้นและ
เกษตรกรสามารถหาซื้อได้
อย่างสม่ าเสมอ 

22. การวิเคราะห์
จ านวนบุคลากร
ไม่ตรงกับความ
ต้องการ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรบาง
หน่วยมีมาก/น้อย
กว่าความเป็น
จริง)   

ยอมรับ - ผู้รับผดิชอบงานบุคลากรเข้ารับ
การอบรมการวิเคราะห์จ านวน
บุคลากรใหม้ีความรู้ตามหลัก
วิชาการ 
- หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย แจ้งเหตุผลความ
จ าเป็นความต้องการบุคลากรให้ตรง
กับงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของ
ทางราชการ 

ไม่ม ี

- บุคลากรมีความรูม้ี
ประสบการณ์ (ทักษะ) มี
ประสิทธิภาพ 
- บุคลากรท างานตรงตาม
หน้าท่ี เกิดผลดีกับ
ผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร 

- บุคลากรมีความรู้เพิม่ 
≥ 90 % 
- จ านวนบุคลากรเหมาะสม
กับต าแหน่ง ≥ 90 % 
 

ยอมรับ 



30 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ควบคุม -  

ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญด้าน
บุคลากรมาช่วยวิเคราะห์ดา้น
บุคลากร 

จัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
บุคลากร 5 ลบ. 

ได้บุคลากรที่มคีุณภาพ ตรง
กับงานท่ีรับผิดชอบ 

- จ านวนบุคลากรเหมาะสม
กับต าแหน่ง ≥ 90 % 

หลีกเลี่ยง - 
23. การจัดสรร
งานไม่เหมาะสม 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรในบาง
หน่วยมีความรู้ไม่
ตรงกับงาน)   

ยอมรับ - จัดอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะ  
ในการท างาน ในการ  
ปฏิบัติงานนั้นๆ ให้เกดิความ  
ช านาญ   
- เพิ่มการสอนงาน  

ผู้เกี่ยวข้องประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อวางแผน
จัดอบรม หรือสอนงาน
  

ไม่ม ี

บุคลากรไดร้ับความรู้ ทักษะ 
ท าให้งานมีประสิทธิภาพ มี
ความรัก ความผูกพัน มี
ความสามัคคีในองค์กร 
เนื่องจากอยู่กันแบบพ่ีน้อง 

บุคลากรมีความรู้ตรงกับงาน 
≥ 70 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญด้าน

บุคลากรมาช่วยจัดการ 
จัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
บุคลากร 5 ลบ. 

บุคลากรปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

บุคลากรปฏิบัติงานตรงตาม
ความรู้ ≥ 70 % 

หลีกเลี่ยง - 
24. บุคลากรขาด
แรงจูงใจ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรขอย้าย/
ลาออก)   

ยอมรับ - รับสมัครบุคลากรที่ม ี  
คุณสมบัติตรงกับงานใหม ่  
- จัดหาสวัสดิการ  
- เพิ่มขวัญก าลังใจ  
และเพิ่มโอกาสในการ  
ก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อให ้  
บุคลากรมีความจงรักภักด ี  

จัดโครงการคัดเลือก 
ข้าราชการ และพนักงาน 
ดีเด่น และมีการมอบรางวลั 
มอบทุนให้กับบุตรของ 
ข้าราชการ และพนักงาน 
- แจ้งเวียนให้ทุกคนมีจิตส า 
นึกตามหลักจริยธรรม  

 

บุคลากรมีความจงรัก 
ความภักดตี่อองค์กรเพิม่
มากยิ่งข้ึน 

บุคลากรขอย้ายหรือลาออก
≤ 50 %   

ยอมรับ 



31 

 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
  และอยูป่ฏบิัติงานในองค์กร  

อย่างยั่งยืน  
- มีความยุติธรรม โปร่งใส  
ในทุกด้าน 

คุณธรรม  

 

   

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญด้าน

บุคลากรมาช่วยจัดการ 
จัดจ้างที่ปรึกษาด้าน
บุคลากร 5 ลบ. 

บุคลากรมีความรักในองค์กร บุคลากรขอย้ายหรือลาออก
≤ 50 % 

หลีกเลี่ยง - 
25. ขาด
ความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรขอย้าย/
ลาออก)   

ยอมรับ - รับสมัครบุคลากรที่ม ี  
คุณสมบัติตรงกับงานใหม ่  
- จัดหาสวัสดิการ  
- เพิ่มขวัญก าลังใจ  
และเพิ่มโอกาสในการ  
ก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อให ้  
บุคลากรมีความจงรักภักด ี  
และอยู่ปฏบิัติงานในองค์กร  
อย่างยั่งยืน  
- มีความยุติธรรม โปร่งใส  
ในทุกด้าน  

จัดโครงการคัดเลือก 
ข้าราชการ และพนักงาน 
ดีเด่น และมีการมอบรางวลั 
มอบทุนให้กับบุตรของ 
ข้าราชการ และพนักงาน 
- แจ้งเวียนให้ทุกคนมีจิตส า 
นึกตามหลักจริยธรรม  
คุณธรรม  

 

บุคลากรมีความจงรัก 
ความภักดตี่อองค์กรเพิ่ม
มากยิ่งข้ึน 

บุคลากรขอย้ายหรือลาออก
≤ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ถ่ายโอน -  

หลีกเลี่ยง ความก้าวหน้า ด าเนินการตามระเบียบของกรมปศุสตัว์ จึงไมส่ามารถด าเนินการอย่างอ่ืนได ้

26. ขาดบุคลากร
ที่มีความรู้
ความสามารถใน
การวิจัย 
 

(ความเสี่ยง : 
ไม่มีชีวภณัฑ์ใหม่ๆ  
ออกสู่ท้องตลาด)   

ยอมรับ - ให้บุคลากรที่มีอยู่ท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
- มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้
และทักษะในงานวิจัย 
- ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 

- การ Coaching หรือ 
On the Job Training 
- อบรม/workshop 
เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ
วิจัย 
- ในระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก 
โดยเฉพาะด้าน 
Immunology 

0.1 ลบ. 
 

3 ลบ. 

- บุคลากรมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 

- งานวิจัยมีคุณภาพมาก
ขึ้น 

- งานวิจัยเพิ่มข้ึน 10% 

- งานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์หรือ
ต่อยอด เพ่ิมขึ้น 20% 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถ่ายโอน - ให้หน่วยงานภายนอกวิจัยแทน 
- ร่วมวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

- จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
- ท า mou กับหน่วยงาน
ภายนอก 

20 ลบ. ได้ชีวภณัฑ์ใหม่ๆ ออกสู่
ท้องตลาด 

มีชีวภัณฑ์ใหม่ๆ  ออกสู่
ท้องตลาด ≥ 1 ช้ิน/5 ปี 

หลีกเลี่ยง - 
27. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
ระดับความส าเร็จ
จากการส ารวจ
ความต้องการของ
ลูกค้า (Real 
Demand) ได ้

ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

 

หลีกเลี่ยง - 

28. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2  
การด าเนินการ
ตามแผนปรับปรุง
จากผลส ารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

29. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 3.2  
ระดับความส าเร็จ
ในการเพิ่มการ
วิจัยและพัฒนา
วัคซีนท่ีเป็นความ
ต้องการของตลาด
ที่ใช้ในการป้องกัน
และควบคมุโรค
สัตว ์ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
30. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3.2  
ระดับความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
โครงการจดัท า 
SOP การผลิต
วัคซีนแบคทีเรีย
และสารทดสอบ 
ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

31. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดที ่3.4.1  
ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
โครงการปรับปรุง
ระบบ 
Biocontainment 
อาคารบ าบัดน้ าเสยี
รวม ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

32. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม  

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.4.2  
ระดับคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมในน้ า 
ได ้

ควบคุม -  

ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
1 ลบ. 

ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

33. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 3.5  
ระดับความส าเร็จ
ในการด าเนินงาน
ตามแผนการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
ด าเนินงาน ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

34. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1  
บทบาท
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
35. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2  

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ได ้

ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 
1 ลบ. 

ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

 

หลีกเลี่ยง - 
36. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3  
การตรวจสอบ
ภายใน ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
37. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 4.4  
การบริหารจัดการ
สารสนเทศ ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามทีก่ าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
38. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 4.5  
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ได ้
 

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ

ตัวช้ีวัด 
ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
3. ด้านการเงิน 
(Financial 
Risk) 
 

39. การลงทุน
เทคโนโลยี
ทันสมัยใช้งบฯ  
สูงมาก 
 

(ความเสี่ยง : 
ไม่มเีทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการ
ผลิต)   

ยอมรับ -  ส ารวจความต้องการครภุัณฑ์  
การปรับปรุงหรือการซ่อมแซมในแต่
ละพื้นท่ี 
-  จัดท าค าของบลงทุนเพื่อจัดหา
ครุภณัฑ์ ปรับปรุงหรือซ่อมแซมกบั
คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวยีน 

ผู้เกี่ยวข้องประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเป็นระยะ 

ไม่ม ี

สามารถด าเนินการผลิต
ต่อไปได้โดยใช้เงินลงทุนไม่
สูง 

ผลิตวคัซีนได้ตามเป้าหมาย 
≥ 90 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน เปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต

ใหม่ทั้งหมด 
 

จัดซื้อเทคโนโลยีใหม่จาก
บริษัทเอกชน 

4,000 ลบ. มีเทคโนโลยีในการผลิตที่
ทันสมัยได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

ผลิตวคัซีนได้เกินเป้าหมาย  
≥ 50 % 

หลีกเลี่ยง - 
40. การพัฒนา
และผลิตชีวภณัฑ์
ใหม่ต้องใช้เงิน
ลงทุนและ
ระยะเวลาในการ 
เตรียมการ 
 

(ความเสี่ยง : 
ไม่มเีทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการ
ผลิต)   

ยอมรับ บุคลากรในหน่วยงานวิจยัและ
พัฒนาผลิตชีวภณัฑ์ใหม่ๆ 

ผู้เกี่ยวข้องวางแผนงานวิจัย
และพัฒนา 5 ลบ. 

ได้แนวทางในการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
รวมถึงไดผ้ลติภณัฑ์ใหม่ๆ  

พัฒนาและผลิตชีวภณัฑ์ใหม่
ได้ ≥ 1 ช้ินงาน/3 ปี 

ยอมรับ 

ควบคุม กลุ่มวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ
กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
วิจัยร่วมกัน 

จัดท าโครงการวิจัยแบบ
บูรณาการ เพ่ือสนอง
ความต้องการของตลาด 20 ลบ. 

สามารถผลิตชีวภัณฑ์
ใหม่ โดยใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่มีอยู่ได้ 

ได้ชีวภัณฑ์ใหม่ที่เป็นที่
ต้องการของตลาดและได้
ชีวภัณฑ์เดิมที่มีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน ราคาถูก  
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ถ่ายโอน ให้หน่วยงานภายนอก เช่น 

มหาวิทยาลัย คิดต้นแบบชีว
ภัณฑ์สัตว์ชนิดใหม่ 

ได้วัคซีนต้นแบบ 

40 ลบ. 
ได้งานวิจัยที่สามารถ
น ามาต่อยอดการผลิต
ต่อไปได้ 

เหมาะสม รายได้จะ
เพ่ิมข้ึน  5-10% 

 

หลีกเลี่ยง -      
41. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1 
ค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานต่อ
รายได้จากการ
จ าหน่ายวัคซีนได ้

ยอมรับ ควบคุมค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้
จากการจ าหน่ายวัคซีน 

ผู้เกี่ยวข้องประชุมวางแผน
เป็นประจ า 

ไม่ม ี

รายจ่ายลดลงหรือไม่สูง
เกินไป และรายไดเ้พิ่มขึ้น 

รายจ่ายมากกว่าปี 2560  
≤ 5 % 
รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 
2560 ≥ 5 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน - 
หลีกเลี่ยง เนื่องจากองค์กรเป็นหน่วยงานราชการ ท าให้ควบคุมค่าใช้จ่ายยาก จากเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นทุกปี ส่วนรายได้นั้นมาจากการจ าหน่ายวัคซีน  

การก าหนดราคาวัคซีนมาจากกรมปศุสัตว์ จึงไม่สามารถเพิม่ราคาตามต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นได้ 
42. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตวัช้ีวัดที่ 3.1.1  
การเบิกจ่ายตาม
แผนการเบิกจ่าย
ที่ได้รับอนุมตั ิได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ.   
หลีกเลี่ยง - 

43. ไม่สามารถ
ด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2  
การรายงานทาง 

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถ่ายโอน จ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการ จัดจ้างหน่วยงานภายนอก 1 ลบ. ด าเนินการไดต้ามแผนของ ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน  
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ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ต้นทุน ผลได้ 

แผนงานสนับสนนุ 
ค่าใช้จ่าย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
การเงิน ได ้ ถ่ายโอน    ตัวช้ีวัด ≥ 3  

หลีกเลี่ยง      

4. ด้านการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 
(Compliance 
Risk) 
44. โรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีกยัง
ไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 
GMP 
(ความเสี่ยง : 
องค์กรไม่ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน GMP)   
  

ยอมรับ ด าเนินการควบคุมตดิตาม
กระบวนการผลติให้มีการด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ GMP 

พัฒนากระบวนการผลติให้
มีการด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ GMP 

ไม่ม ี

- กระบวนการผลิตเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ GMPส่งผล
ให้วัคซีนท่ีผลติไดม้ีคณุภาพ
ที่ดีขึ้น  
- โรงงานผลิตวัคซีนของ 
สทช. อาจจะยังไมม่ีความ
พร้อมในการยื่นขอรับรอง
GMP เนื่องจากโครงสร้าง
อาคารผลิตยังไม่ถูกต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 

เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
คุณภาพวัคซีน ≥ 80% 
 

ควบคุม 

ควบคุม จัดท ารายละเอียดทางเทคนิค
ส าหรับส าหรับปรับปรุงโรงงานผลติ
วัคซีนสัตวป์ีกให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice)จัดท า
โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท า
รายละเอียดทางเทคนคิส าหรับ
ปรับปรุงโรงงานผลติวัคซีนสตัว์ปีก
ให้เป็นไป  ตามมาตรฐาน GMP 
(Good Manufacturing Practice) 

โครงการจดัท ารายละเอียด
ทางเทคนิคส าหรับส าหรับ
ปรับปรุงโรงงานผลติวัคซีน
สัตว์ปีกให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice)
โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อ
จัดท ารายละเอียดทาง
เทคนิคส าหรับปรับปรุง
โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีกให ้

9.8 ลบ. 
 

- ได้รายละเอียดทางเทคนิค
ที่จัดท าโดยบคุลากรใน 
สทช.เอง โดยมีหลากหลาย
อาชีพแต่อาจจะยังไมม่ี
ประสมการณ์และคณุสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสมท่ีจะ
สามารถจัดท ารายละเอียด
ทางเทคนิคให้มีความ
เหมาะสมถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ GMP 
- ได้รายละเอียดทางเทคนิค 

- ได้รายละเอียดทางเทคนิค
ส าหรับส าหรับปรับปรุง
โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีกให้
เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 
(Good Manufacturing 
Practice)  
1. ได้รายงานผลการส ารวจ
วิเคราะหค์วามเหมาะสม
และข้อจ ากัดของสถานท่ี
โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีก 
ทั้งในส่วนอาคารทดสอบ 
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  เป็นไปตามมาตรฐาน GMP 

(Good Manufacturing 
Practice) 

 

ที่ผ่านการศึกษาและ
วิเคราะหจ์ากท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติและมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสม 
ท าให้รายละเอียดทาง
เทคนิคท่ีไดเ้ป็นไป ตาม
หลักเกณฑ์ GMP 
- ส่งผลให้โรงงานผลติวัคซีน
ของ สทช. มีความพร้อมที่
จะยื่นขอรับรอง GMP 
- วัคซีนท่ีผลิตได้มมีาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับของสากล 

คุณภาพ (ห้องปฏิบัติการ) 
และระบบสนับสนุน รวมทั้ง
ศักยภาพของระบบตา่งๆ ที่
มีอยู่ในปัจจุบัน ที่จะส่งผล
ต่อการด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
GMP(PIC/S)  
2. ได้แบบแปลนแนวคดิ 
(Conceptual  
Design) ส าหรับปรับปรุง
โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีก 
ให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ GMP 
(PIC/S) รวมทั้งก าหนดพื้นที่
การท างานให้สะดวก
ปลอดภัยตามพรบ.โรงงาน 
โดยแบบแปลนท่ีไดต้้องผ่าน
การรับรองจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข  
3. ได้แบบแปลนรายละเอียด  
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(ประมาณการ) 
 

     

(Detailed Design) ส าหรับ
การปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีก ระดับความ
สะอาดของห้องต่างๆรวมทั้ง
ก าหนดรายละเอียดของวัสดุ
ในการปรับปรุง เครื่องจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีใช้ใน
โครงการระบบสนับสนุนการ
ผลิต และระบบตา่งๆที่
จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ
ทั้งหมด 

 

ถ่ายโอน - 
หลีกเลี่ยง - 

45. ไม่สามารถด า 
เนินงานตามตัวช้ีวัด
ที่ 3.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของ 
การด าเนินงาน
โครงการจ้างท่ีปรึก 
ษาเพื่อจัดท าราย 
ละเอียดทางเทคนิค
ส าหรับปรับปรุงโรง 
งานผลิตวัคซีนสัตว์
ปีกให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑG์MP ได ้

ยอมรับ ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้ ผู้เกี่ยวข้องวางแผนและ
ด าเนินงานตามที่ก าหนด 

ไม่ม ี
ด าเนินการไดต้ามแผนของ
ตัวช้ีวัด 

ด าเนินการไดร้ะดับคะแนน 
≥ 3 

ควบคุม 

ควบคุม ด าเนินการตาม ปัจจยัเสี่ยงท่ี 45 ด าเนินการตาม ปัจจยัเสี่ยง
ที่ 45 

9.8 ลบ. 
รายละเอียดตามปจัจัยเสี่ยง
ที่ 44 

รายละเอียดตามปจัจัยเสี่ยง
ที่ 44 

ถ่ายโอน - 

หลีกเลี่ยง - 
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2.5 ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องควบคุม (ระดับความเสี่ยง ≥ 15) 
 

ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 ทางเลือกใน
การ

ตอบสนอง 
รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

การเลีย้งและใช้สตัว์ทดลอง
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

สถานท่ีเลีย้งและใช้
สตัว์ทดลองไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

25 ควบคุม 
จัดท าแผนพัฒนาการเลีย้งและใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2561 – 
2564 

1 ต.ค. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2561 

กลุ่มสตัว์ทดลอง เงินทุนฯ 

องค์กรไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีกยัง
ไม่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

25 ควบคุม โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท า
รายละเอียดทางเทคนิคส าหรับ
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 

1 ต.ค. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2561 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

9,800,000.- 

ไม่สามารถด าเนินงานตาม 
ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการจ้างท่ี
ปรึกษาเพื่อจัดท า
รายละเอียดทางเทคนคิ
ส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ GMP ได ้

25 ควบคุม โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท า
รายละเอียดทางเทคนิคส าหรับ
ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP 

1 ต.ค. 2560 ถึง 
30 ก.ย. 2561 

ฝ่ายประกัน
คุณภาพ 

9,800,000.- 
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2.6 เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องควบคุม) 
 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงในการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
 กรณีปัจจัยเสียง : สถานที่เลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองไม่เป็นไปตามมาตรฐาน   

โอกาส 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ยังไม่มีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

4 สูง อยู่ในช่วงด าเนินการจัดท าแผนการปรับปรุงและพัฒนา 

3 ปานกลาง มีแผนปรับปรุงและพัฒนา 

2 น้อย ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนระยะที่ ๑ 

1 น้อยมาก ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนระยะที่ ๒ 
 

ผลกระทบ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และช่ือเสียงขององค์กรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และช่ือเสียงขององค์กรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และช่ือเสียงขององค์กรบ้าง 
2 น้อย มีผลกระทบต่อเป้าหมาย และช่ือเสียงขององค์กรน้อย 
1 น้อยมาก แทบไม่มผีลกระทบต่อเปา้หมาย และช่ือเสยีงขององค์กรเลย 
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เกณฑ์การประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงองค์กรไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 
กรณีปัจจัยเสี่ยง :โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ไม่สามารถ

ด าเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.3.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อจัดท า
รายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GMP ได ้

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ยังไม่มรีายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อ

ปรับปรุงให้โรงงานสัตว์ปีกมีความพร้อมท่ีจะยื่นขอรับรอง GMP 
4 สูง มีแผนการด าเนินการเพื่อจัดท ารายละเอยีดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุง

โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีกเพื่อปรับปรุงให้โรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกมคีวามพร้อมที่
จะยื่นขอรับรอง GMP 

3 ปานกลาง มีรายละเอียดทางเทคนิคส าหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวคัซีนสตัว์ปีกเพื่อปรับปรุงให้
โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีกมีความพร้อมท่ีจะยื่นขอรับรอง GMP 

2 น้อย มีการก่อสร้างปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตว์ปีกตามรายละเอียดทางเทคนิค
เพื่อให้โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีกมคีวามพร้อมที่จะยื่นขอรับรอง GMP 

1 น้อยมาก โรงงานผลติวัคซีนสัตว์ปีกยื่นขอรบัรอง GMP  

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบุคลากรสูงมากซึ่งอาจจะต้องหยุดการผลิต

มากกว่า 1 เดือน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้าน
ความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสงูมาก 

4 สูง มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบุคลากรสูง ซึ่งอาจจะต้องหยดุการผลิต 1 
เดือน รวมทั้งส่งผลกระทบสูงต่อช่ือเสียงและเป้าหมายขององค์กรในด้านความ
มั่นใจในคุณภาพของวัคซีน 

3 ปานกลาง มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบุคลากรท าใหม้ีการชะงักงันอย่างมีนัยส าคญั
ของกระบวนการและการด าเนินงาน รวมทั้งมผีลกระทบต่อเป้าหมายบางอย่าง 
และช่ือเสยีงขององค์กรบ้าง 

2 น้อย มีผลกระทบเล็กน้อยต่อกระบวนการและการด าเนินงาน รวมทั้งมผีลกระทบต่อ
เป้าหมาย และชื่อเสยีงขององค์กรน้อย 

1 น้อยมาก ไม่มีการชะงักงันของกระบวนการและการด าเนินงาน และแทบไม่มผีลกระทบต่อ
เป้าหมาย และชื่อเสยีงขององค์กรเลย 
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บทที่ 3 
การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

 
ด าเนินการตามคู่มือบริหารความเสี่ยงของส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 
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