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คํานํา 

 

 การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะปองกันและควบคุมปญหาความ

เสี่ยงในดานตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณความไมแนนอน อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรทั้ง

ดานผลการดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองคกรทุก

ฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคกรอยู

เสมอ อีกทั้งรวมกันวางแผนปองกัน และควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหาย หรือความสูญเสียทั้งดานผลการดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร ซึ่ง

จะสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนการเพิ่มความสามารถ

ทางการแขงขันท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ 

 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามแนวทางของคูมือบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหผูบริหารและ

ผูเกี่ยวของทุกฝาย ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกร โดยแบงความเสี่ยงออกเปน 4 ดาน ตาม

มาตรฐาน COSO ERM (The Committee of Sponsoring Organization Enterprise Risk Management) 

เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการท่ีสําคัญซึ่งตอง

ครอบคลุมความเสี่ยงดาน ธรรมาภิบาล ไดแก 1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 2. ความเสี่ยงดาน

การดําเนินงาน (Operational Risk) 3. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) 4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว หวังเปนอยางยิ่งวา ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตว จะใหความสําคัญ และนําแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกตใช เพื่อเปนเครื่องมือและแนวทาง

ในการดําเนินงานใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม ท้ังน้ีเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสํานัก

เทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวตอไป 

 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายใตคําสั่งของ กรมปศุสัตว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ และตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2562 ตัวชี้วัดท่ี 

4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบไปดวย 1. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร 2. การ

ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 3. การ

กําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 4. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย

ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑของ COSO ERM และเพื่อเปนการเสริมสราง

ความเขมแข็งในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังน้ัน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตามคําสั่งที่ 219/2560 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 เพื่อดําเนินการ

วิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลและ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดแนวทาง ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

ตามคูมือบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทบทวนจากแผนบริหารความเสี่ยงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
 

1.2 โครงสรางการบรหิารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่ว ท้ังองคกร รับผิดชอบโดย

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายใตการกํากับดูแล

ของผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
  

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

1) ผูบริหารและบุคลากร มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใชในการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด

ไว 

2) ผูบริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเส่ียง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ

ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

3) ใหมีการกําหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงท่ีเปนระบบมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร 

4) ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงท่ีมีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

5) การบริหารความเสี่ยงไดรบัการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 
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1.4 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพื่อใหผูบริหารและบุคลากรภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวทราบและเขาใจในหลักการ 

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

2) เพื่อเตรียมการวางแผนปองกันหรือลดโอกาสในการไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือลดความ

สูญเสีย ในดานยุทธศาสตร ดานการดําเนินการ ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ และรองรับ

ความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการขององคกร 

3) เพื่อลดความกลัวและความกังวลของผูบริหารและบุคลากร กอนท่ีจะเกิดความสูญเสียอันนําไปสู

การเสียโอกาส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีลดลง 

4) เพื่อใหผูบริหารและบุคลากร ไดปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อยางเปนระบบและตอเน่ืองเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.5 ลักษณะพื้นฐานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เดิมเปนเพียงหนวยงานผลิตเซรุม (พ.ศ.2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเปนผลสําเร็จสมบูรณออกใชได

เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ 2473 ซึ่งถือเปนวันที่ระลึกของกองผลิตชีวภัณฑตลอดมา ในป พ.ศ.2477 สถานีผลิต

ซีร่ัมมีฐานะเปนแผนกวัคซีนและซีรั่ม ในสายงานสัตวแพทยขึ้นกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบํารุงสัตว

เดิม) กรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ตอมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงได

ขยายเปนกองใหม 2 กอง คือ กองสัตวรักษและกองสัตวบาล แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงยายมาขึ้นกับกองสัตว

รักษ ในป พ.ศ. 2485  กองสัตวรักษ และกองสัตวบาล แยกออกจากกรมเกษตรและประมง ยกฐานะขึ้นเปน

กรมปศุสัตว แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงมาขึ้นกับ กองสัตวศาสตร กรมปศุสัตว จนกระท่ัง พ.ศ. 2494 มีการ

ประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบราชการ กรมปศุสัตวขึ้นใหม แผนกวัคซีนและซีรัมจึง

ไดรับการยกระดับฐานะขึ้น เปนกองวัคซีนและซีรั่ม ตอมา พ.ศ.2516 พระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการ 

กําหนดใหกองวัคซีนและซีรั่มเดิมเปลี่ยนเปนกองผลิตชีวภัณฑ จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ ในป พ.ศ.

2545 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน จัดแบงสวนราชการใหม ซึ่งครั้งน้ีกองผลิต

ชีวภัณฑไดพัฒนาชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตราบจนกระท่ังวันน้ี สถานที่แหงนี้ ไดดําเนินการผลิต

วัคซีนมารวมเปนเวลาถึง 88 ป โดยม ี

ภารกิจหลัก 

“ผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ สําหรับจําหนายเพื่อควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว ตามนโยบายของ

กรมปศุสัตว รวมท้ังการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สนองตอบความตองการของเกษตรกร” 

วิสัยทัศน  

“เปนผูนําในการผลิตวัคซีนระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อสงเสริมปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 

นโยบาย 

 "ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงตอเวลา รักษาสิ่งแวดลอม" 
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วัตถุประสงค 

 เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1) เพิ่มการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปนความตองการของตลาดที่ใชในการปองกันและควบคุมโรคสัตว 

2) ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

3) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

4) พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5) พัฒนาระบบสารสนเทศขององคกรใหดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

6) พัฒนาระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวเพื่อใหไดรับมาตรฐานและสรางความเชื่อมั่นแก

ผูรับบริการ 

7) บริหารจัดการน้ําประปาเพื่อโรงงานผลิตวัคซีน 

8) ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ใหมีมาตรฐานตรงตามหลักจรรยาบรรณ

และถูกตองตาม พรบ.สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

9) รณรงคใหองคกรมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

10) รณรงคใหองคกรมีสิ่งแวดลอมท่ีดีและปราศจากมลพิษ 
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โครงสรางสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
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บทที่ 2   

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยจากแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมหลักท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร

และการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตวของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มาประเมินโอกาส (Likelihood) ท่ีจะ

เกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความ

เสี่ยง ตามวิธีการในคูมือบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

ปจจัยเสี่ยงท้ังหมด 45 ปจจัยเสี่ยง แบงเปน 

1. ปจจัยความเสี่ยง ระดับสูงมาก จํานวน 4 ปจจัยเสี่ยง ประกอบดวย 

 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) จํานวน 2 ปจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จํานวน      

2 ปจจัยเสี่ยง 
2. ปจจัยความเสี่ยง ระดับสูง จํานวน 0 ปจจัยเสี่ยง  

3. ปจจัยความเสี่ยง ระดับปานกลาง จํานวน 11 ปจจัยเสี่ยง ประกอบดวย 

 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) จํานวน 1 ปจจัยเสีย่ง 
 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) จํานวน 9 ปจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) จํานวน 1 ปจจัยเสี่ยง 

4. ปจจัยความเสี่ยง ระดับนอย จํานวน 30 ปจจัยเสี่ยง ประกอบดวย 

 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) จํานวน 2 ปจจัยเสีย่ง 
 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) จํานวน 22 ปจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) จํานวน 5 ปจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จํานวน      

1 ปจจัยเสี่ยง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ภาพรวมของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เสี

ยง
 

5 11,12,20,21

,35 
13,16,17,31,37   18,30,43,44 

4  
2,8,22,23,24, 

25 
7,14,19  

 

3 32 3,4,5,38 1,6,15   

2  
26,28,29,32, 

33,41,42,45 
10,34,36,39 9,40  

1 27     

  1 2 3 4 5 

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

  

2.1 ความเสี่ยงตามกระบวนงาน การบรหิารจัดการชีวภัณฑสัตว 

วตัถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การบริหารจัดการวัตถุดิบ 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.1 การวางแผนการผลิต  
1.1.1 เพื่อวางแผนการผลติวัคซีนใหสอดคลองตอ
กําลังการผลิต  

ไมสามารถผลติวัคซีนได
ตามแผนการผลิต 

1. การเกิดโรคระบาด
สัตวในพื้นที ่
2. นโยบายการควบคุม
โรคเปลี่ยนแปลง 

3 
 
2 

3 
 
4 

9 
 
8 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.2 การบริหารงบประมาณ 
1.2.1 เพื่อจัดทํางบประมาณในการจัดซื้อวัตถดุิบ
และอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการผลิต 

งบประมาณในการจัดซือ้
วัตถดุิบไมเพียงพอ / 
เกินความจําเปน 

1. มีการเปลี่ยนแปลง
แผนการผลิต 

2 3 6 

1.2.2 เพื่อจัดทําบญัชีการเงินตางๆ ใหถูกตอง 
 

จัดทําบัญชีตนทุนไม
ถูกตองตามมาตรฐาน
ดานบัญชี  

1. ขาดระบบการบันทึก
ขอมลูทางบัญชตีนทุนท่ี
ถูกตอง 

2 3 6 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
1.3.1 เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติการจัดซือ้/จดัจาง 
 

แผนจัดซือ้ไมเหมาะสม 1. สตอกมีการ
เปลี่ยนแปลงไมสม่ําเสมอ 

2 
 

3 
 

6 
 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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วตัถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1.3.2 เพื่อใหไดวัตถุดิบที่ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะท่ีตองการ 

ไมมั่นใจในคุณภาพของ
วัตถดุิบบางประเภท 

1. คุณลักษณะเฉพาะที่
กําหนดไมสามารถ
ตรวจสอบไดชัดเจนบาง
ประเภท  
2. ฝายทดสอบคณุภาพ
วัตถุดิบไมสามารถ
ตรวจสอบไดในบาง
รายการ 

3 
 
 
 
3 
 
 
 

3 
 
 
 
4 
 
 
 

9 
 
 
 

12 
 
 
 

1.3.3 เพื่อใหไดวัตถุดิบตรงเวลาที่กําหนดไว 1. การสงมอบลาชา  1. คุณภาพและศักยภาพ
ของผูขาย  

2 
 

4 
 

8 
 

 
 

2. การตรวจรับลาชา 1. ระยะเวลาในการ
ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ  

4 
 

2 
 

8 
 

1.3.4 เพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีคณุภาพ ปริมาณที่ใช
เพียงพอ 
 

วัตถดุิบคางสตอก 
หมดอาย ุเสือ่มสภาพ 
และไมเพียงพอตอการ
ใชงาน 

1. มีการปรับเปลี่ยน
แผนการผลิต  
2. มีเหตขุัดของฉุกเฉิน
ตองหยุดการผลติ  
 

3 
 
1 
 

2 
 
5 
 

6 
 
5 
 

2. การดําเนินการผลิต 
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.1 การผลติชีวภณัฑ 
2.1.1 เพื่อใหไดวัคซีนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ปริมาณเพียงพอตามความตองการ 

1.วัคซีนไมผานการ
ทดสอบคุณภาพ  

1. ไมปฏิบัติงานตาม 
SOP หรือ SOP ไมครอบ 
คลุมการผลิตท้ังหมด 
2. มีการปนเปอนใน
กระบวนการผลิต 

1 
 
 
2 

5 
 
 
5 

5 
 
 

10 

 
 

2. วัคซีนผลิตไมทันเวลา 1. เคร่ืองมือเคร่ืองจักร
ชํารุดระหวางการ
ดําเนินงาน 
2. ความไมแนนอนของ
ยอดความตองการวัคซีน 

3 
 
 
3 

4 
 
 
3 

12 
 
 
9 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.2 การควบคุมคุณภาพ 
2.2.1 เพื่อรับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของ
วัคซีนใหเปนไปตามมาตรฐาน  

1. ผลการทดสอบไม
ถูกตอง  

1. ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
2. เคร่ืองมือในการ
ทดสอบไมไดมาตรฐาน 
หรือ ไมไดสอบเทียบ 
 
 
 

2 
 
2 

5 
 
5 

10 
 

10 
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วตัถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.3 การเลี้ยงและการใชสตัวทดลอง 
2.3.1 เพื่อใหไดสัตวทดลองท่ีมีคุณภาพสําหรับการ
วิจัย การผลิตและการทดสอบวัคซีนและเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.การเลี้ยงและใช
สัตวทดลองไมเปนไป
ตามมาตรฐาน 

1. สถานที่เลี้ยงและใช
สัตวทดลองไมเปนไปตาม
มาตรฐาน 
2. บุคลากรที่เก่ียวของ

กับการเลี้ยงและใช

สัตวทดลองไมเปนไปตาม

มาตรฐาน 

5 
 
 
3 

5 
 
 
4 

25 
 
 

12 

3. การบริหารจัดการผลิตภณัฑ 
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.1 การจัดเก็บชีวภัณฑ 
3.1.1 เพื่อเก็บรักษาวัคซีนในกระบวนการและวัคซีน
สําเร็จรูปใหมีคุณภาพตั้งแตผลติจนถึงปลายทาง 

วัคซีนเสื่อมคณุภาพ
เนื่องจากการเก็บรักษา 

1. ประสิทธิภาพหองเย็น 
/ รถหองเย็น ไมสมบูรณ  

1 5 5 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.2 การขนสงชีวภณัฑ 
3.2.1 เพื่อจัดสงวัคซีนสําเร็จรูปใหปริมาณและเวลา
ตรงตามความตองการ 

ไมสามารถสงวัคซีนได
ตามปริมาณและตรง
ตามเวลา 

1. ผลิตวัคซีนไมตรงตาม
เวลาท่ีตองการ  

1 
 

5 
 

5 
 

4. การบริหารจัดการองคการ บุคลากร เทคโนโลยี และวิจัยพัฒนา   
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.1 การบริหารบุคคล 
4.1.1 เพื่อใหองคกรมีบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความรูความสามารถตรงตามงานที่รับผิดชอบ 

1. บุคลากรบางหนวยมี
มาก/นอยกวาความเปน
จริง 

1.การวิเคราะหจํานวน
บุคลากรไมตรงกับความ
ตองการ 

2 
 
 

4 
 
 

8 
 

 2. บุคลากรในบางหนวย
มีความรูไมตรงกับงาน 

1. การจัดสรรงานไม
เหมาะสม 

2 4 8 

4.1.2 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูกับ
องคกร 

1. บุคลากรขอยาย/
ลาออก 

1. บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
2. ขาดความกาวหนาใน
สายอาชีพ 

2 
2 

4 
4 

8 
8 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย 
4.2.1 เพื่อใหองคกรมีการพัฒนาการดําเนินงานโดย
ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสม 

ไมมีเทคโนโลยใีหมๆ  ใน
การผลิต 

1. การลงทุนเทคโนโลยี
ทันสมัยใชงบฯ สูงมาก  

2 
 

5 
 

10 
 

4.2.2 เพื่อใหองคกรมีการดําเนินงานท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ 

องคกรไมไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GMP 

1. โรงงานผลิตวัคซีนสัตว

ปกยังไมไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 

5 5 25 

4.2.3 เพือ่ใหองคกรมีการวิจัยชีวภณัฑที่ตรงตาม
ความตองการของผูใช 

1. ไมมชีีวภัณฑใหมๆ 
ออกสูทองตลาด 
 

1. ขาดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถใน
การวิจัย 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

4 
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วตัถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

2. การพัฒนาและผลิตชีว
ภัณฑใหมตองใชเงิน
ลงทุนและระยะเวลาใน
การเตรียมการ 

2 3 6 

 

2.2 ความเสี่ยงรายตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปบญัชี 2562 

ลําดับ

ที ่
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

1 
รายไดต่ํา 

รายจายสูง 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 1.1 คาใชจายดําเนินงานตอรายได
จากการจําหนายวัคซีนได 3 2 6 

2 

ไมทราบวาใคร

คือผูมีสวนได

สวนเสีย 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2.1 การจัดทํารายงานวิเคราะห

ผูใชบริการหลักและผูมสีวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมของทุน

หมุนเวียนได 

1 1 1 

3 

ไมสามารถ

ตอบสนอง

ความตองการ

ของลูกคา 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2.2  การดําเนินการตามแผน

ปรับปรุงจากผลสํารวจความตองการของลูกคาได 
2 2 4 

4 

องคกรไมได

รับการรับรอง

มาตรฐาน 

GMP 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการเรงรัด

การดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMPได 
5 5 25 

5 

การวิจัยและ

พัฒนาวัคซีน

ไมเปนที่ตอง 

การของตลาด 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.2 ความสําเร็จในการดําเนินงาน

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปนความตองการของตลาดได 
2 2 4 

6 

หองปฏิบตัิ 

การทดสอบ

คุณภาพวัคซีน

ไมไดรับรอง

มาตรฐาน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.3 ความสําเร็จของโครงการ

ขับเคลือ่นและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคุณภาพวัคซีน 

ของสํานักเทคโนโลยชีีวภณัฑสตัวใหไดการรับรองมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 ได 

2 2 4 
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ลําดับ

ที ่
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

 
ISO/IEC 

17025 

 
   

7 

การเลี้ยงและ

ใชสัตวทดลอง

ไมเปนไปตาม

มาตรฐาน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.4 ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใชสตัวเพื่องานทางวิทยาศาสตรจนได

มาตรฐานเปนที่ยอมรับของสากลได 
5 5 25 

8 

วัคซีนดอย

คณุภาพจาก

การขนสง 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.5 ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสัตวได 2 5 10 

9 

ไมมีการบริหาร 

ความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ได 2 2 4 

10 
ไมมีการตรวจ 

สอบภายใน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ได 
2 2 4 

11 

ไมมีการ

บริหารจัดการ

สารสนเทศ

และดิจิตัล 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ

และดิจิทัล ได 
3 2 6 

12 

คณะกรรมการ

บริหารทุน

หมุนเวียนไม

กํากับดูแล

เงินทุนฯ 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียน ได 

1 5 5 

13 

ไมมีการบริหาร

ทรัพยากร

บุคคล 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได 

3 2 6 

14 

เบิกจาย

งบประมาณได

นอยกวาแผน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจายเงินตามแผนการ

เบิกจายที่ไดรับอนุมตัิได 4 2 8 

15 

สรุปรายงาน

ทางการเงินชา

กวากําหนด 

 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานทางการเงิน ได  

2 2 4 
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ลําดับ

ที ่
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 

ระดับ

ความ

เสี่ยง 

16 

ไมดําเนินการ

จายเงินและ

รับเงินผาน

ระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 6.3 การดําเนินการตามแผนพัฒนา

ระบบการจายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผานระบบ

อิเล็กทรอนิกสได 2 2 4 

 

2.3 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM 
 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดานกลยุทธ 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 

5      

4  2    

3  3 1   

2      

1      

  1 2 3 4 5 

  โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 
 

2.3.1 ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) (จํานวน 3 ปจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ไมสามารถผลติ
วัคซีนไดตาม
แผนการผลติ 

1. การเกิดโรคระบาดสัตวในพื้นที ่
2. นโยบายการควบคุมโรคเปลี่ยนแปลง 

3 
2 

3 
4 

9 
8 

ถายโอน 
ยอมรับ 

 
งบประมาณในการ
จัดซือ้วัตถุดิบไม
เพียงพอ / เกินความ
จําเปน 

3. มีการเปลี่ยนแปลงแผนการผลติ 2 3 6 ยอมรับ 

 

 

 

 

 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดานการดําเนินงาน 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 5 

11,12,20,

21,35 

13,16,17, 

31 
  

18,30 

4  
8,22,23,24

,25 
7,14,19   

3  4,5 6,15   

2  
26,28,29, 

32,33  
10,34,36 9  

1 27     

  1 2 3 4 5 

  โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 
   

2.3.2 ความเส่ียงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) (จํานวน 33 ปจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

จัดทําบัญชีตนทุนไม
ถูกตองตาม
มาตรฐานดานบัญช ี 

4. ขาดระบบการบันทึกขอมลูทางบัญชตีนทุนท่ีถูกตอง 
2 
 

3 
 

6 
 

ยอมรับ 

แผนจัดซือ้ไม
เหมาะสม 

5. สตอกมีการเปลี่ยน แปลงไมสม่ําเสมอ 
2 
 

3 
 

6 
 

ยอมรับ 
 

ไมมั่นใจในคุณภาพ
ของวัตถุดิบบาง
ประเภท 

6. คุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไมสามารถตรวจสอบได
ชัดเจนบางประเภท  
7. ฝายทดสอบคุณภาพวัตถุดิบไมสามารถตรวจสอบไดใน
บางรายการ 

3 
 
3 
 

3 
 
4 
 

9 
 

12 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

การสงมอบลาชา  8. คุณภาพและศักยภาพของผูขาย  2 4 8 ยอมรับ 
การตรวจรับลาชา 9. ระยะเวลาในการทดสอบคณุภาพวัตถุดิบ  4 2 8 ยอมรับ 
วัตถดุิบคางสตอก 
หมดอายุเสือ่มสภาพ 
และไมเพยีงพอตอ
การใชงาน 

10. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลติ  
11. มีเหตขุัดของฉุกเฉินตองหยุดการผลิต 

3 
1 
 

2 
5 
 

6 
5 
 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

วัคซีนไมผานการ
ทดสอบคุณภาพ  

12. ไมปฏิบัติงานตาม SOP หรือ SOP ไมครอบคลุมการ
ผลิตท้ังหมด 
13. มีการปนเปอนในกระบวนการผลิต 

1 
 
2 

5 
 
5 

5 
 

10 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
วัคซีนผลติไม
ทันเวลา 

14. เคร่ืองมอืเคร่ืองจักรชํารุดระหวางการดําเนินงาน 
15. ความไมแนนอนของยอดความตองการวัคซีน 

3 
3 

4 
3 

12 
9 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

ผลการทดสอบไม
ถูกตอง  

16. ความชํานาญในการปฏิบตัิงานของเจาหนาท่ี 
17. เคร่ืองมือในการทดสอบไมไดมาตรฐาน หรือไมไดสอบ
เทียบ 

2 
2 

5 
5 

10 
10 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

การเลี้ยงและใช
สัตวทดลองไม 

18. สถานที่เลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตาม
มาตรฐาน 

5 5 25 ควบคุม 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

เปนไปตาม
มาตรฐาน 

19. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงและใชสัตวทดลองไม
เปนไปตามมาตรฐาน 

3 4 12 ยอมรับ 

วัคซีนเสื่อมคณุภาพ
เน่ืองจากการเก็บ
รักษา 

20. ประสิทธิภาพหองเย็น / รถหองเย็น ไมสมบูรณ 1 5 5 ยอมรับ 

ไมสามารถสงวัคซีน
ไดตามปริมาณและ
ตรงตามเวลา 

21. ผลิตวัคซีนไมตรงตามเวลาที่ตองการ 1 5 5 ยอมรับ 

บุคลากรบางหนวยมี
มาก/นอยกวาความ
เปนจริง 

22. การวิเคราะหจํานวนบุคลากรไมตรงกับความตองการ 2 4 8 ยอมรับ 

บุคลากรในบาง
หนวยมีความรูไม
ตรงกับงาน 

23. การจัดสรรงานไมเหมาะสม 2 4 8 ยอมรับ 

บุคลากรขอยาย/
ลาออก 

24. บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
25. ขาดความกาวหนาในสายอาชพี 

2 
2 

4 
4 

8 
8 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

ไมมชีีวภณัฑใหมๆ  
ออกสูทองตลาด 

26. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการวิจัย 2 2 4 ยอมรับ 

ไมทราบวาใครคือผู

มีสวนไดสวนเสีย 

27. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่2.1 การจัดทํา

รายงานวิเคราะหผูใชบริการหลักและผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง

ทางตรงและทางออมของทุนหมุนเวียนได 

1 1 1 ยอมรับ 

ไมสามารถ

ตอบสนองความ

ตองการของลูกคา 

28. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่2.2  การ

ดําเนินการตามแผนปรับปรุงจากผลสํารวจความตองการ

ของลูกคาได 

2 2 4 ยอมรับ 

การวิจัยและพัฒนา

วัคซีนไมเปนที่ตอง 

การของตลาด 

29. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่3.2 ความสําเร็จ

ในการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปน

ความตองการของตลาดได 

2 2 4 ยอมรับ 

การเลี้ยงและใช

สัตวทดลองไม

เปนไปตาม

มาตรฐาน 

30. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่3.4 ความสําเร็จ

ในการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจนไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ

ของสากลได 

5 5 25 ควบคุม 

วัคซีนดอยคณุภาพ

จากการขนสง 

31. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่3.5 ความสําเร็จ

ในการดําเนินงานปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นของกรม

ปศุสัตวได 

2 5 10 ยอมรับ 

ไมมีการบริหาร 

ความเสี่ยงและ

32 ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่4.1  

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได 
2 2 4 ยอมรับ 
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ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ควบคุมภายใน 

ไมมีการตรวจสอบ

ภายใน 

33. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่4.2  

การตรวจสอบภายใน ได 
2 2 4 ยอมรับ 

ไมมีการบริหาร

จัดการสารสนเทศ

และดิจิตัล 

34. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่4.3  

การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิตัล ได 3 2 6 ยอมรับ 

คณะกรรมการบริหาร

ทุนหมุนเวียนไมกํากับ

ดูแลเงินทุนฯ 

35. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่5.1  

บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได 1 5 5 ยอมรับ 

ไมมีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

36. ไมสามารถดําเนนิงานตาม ตัวชี้วัดที ่5.2  

การบริหารทรัพยากรบุคคล ได 
3 2 6 ยอมรับ 

 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดานการเงิน 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 

5  37    

4      

3  38    

2  41,42 39 40  

1      

  1 2 3 4 5 

  โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 
 

2.3.3 ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) (จํานวน 6 ปจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ไมมีเทคโนโลยใีหมๆ  
ในการผลติ 

37. การลงทุนเทคโนโลยีทันสมัยใชงบฯ สูงมาก  2 5 10 ยอมรับ 

ไมมชีีวภณัฑใหมๆ  
ออกสูทองตลาด 

38. การพัฒนาและผลิตชีวภณัฑใหมตองใชเงินลงทุนและ
ระยะเวลาในการเตรียมการ 

2 3 6 ยอมรับ 

รายไดต่ํา รายจายสูง 39. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่1.1  
คาใชจายดําเนินงานตอรายไดจากการจําหนายวัคซีนได 

3 2 6 ยอมรับ 

เบิกจายงบประมาณ

ไดนอยกวาแผน 

40. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่6.1  
การเบิกจายตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมตั ิได 

4 2 8 ยอมรับ 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

สรุปรายงานทาง

การเงินชากวา

กําหนด 

41. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่6.2  
การรายงานทางการเงิน ได  

2 2 4 ยอมรับ 

ไมดําเนินการ

จายเงินและรับเงิน

ผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

42. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่6.3 การ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และการรับ

เงินของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสได 

2 2 4 ยอมรับ 

 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 

5     43,44 

4      

3      

2  45    

1      

  1 2 3 4 5 

  โอกาสทีจ่ะเกิดความเสี่ยง 
 

2.3.4 ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) (จํานวน 3 ปจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

องคกรไมไดรับการ
รับรองมาตรฐาน 
GMP 

43. โรงงานผลติวัคซีนสตัวปกยังไมไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

5 
 

5 
 

25 
 

ควบคุม 

องคกรไมไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

GMP 

44. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่3.1 ระดับ

ความสําเร็จในการเรงรัดการดําเนินการใหโรงงานวัคซีน

ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMPได 

5 5 25 ควบคุม 

หองปฏิบตัิ การ

ทดสอบคุณภาพ

วัคซีนไมไดรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025 

45. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที ่3.3 ความสําเร็จ

ของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาหองปฏิบตัิการทดสอบ

คุณภาพวัคซีนของสาํนักเทคโนโลยีชีวภณัฑสัตวใหไดการ

รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได 

2 2 4 ยอมรับ 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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2.4 การบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

 สทช. จะคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก (ระดับ 15 เปนตนไป) มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นวาเปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของ สทช. เปนอยางมาก และมีความจําเปนที่ สทช. จะตองดําเนินการควบคุมใหความเส่ียงลดลงในระดับท่ียอมรับได จึงจัดทําตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห Cost-

Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุมคา เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังตอไปนี ้
 

ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 
แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 

1. ดานกลยุทธ   

(Strategic 

Risk) 
 
1. การเกิดโรค
ระบาดสัตวใน
พื้นที ่
 

(ความเสี่ยง :    
ไมสามารถผลติได
ตามแผนการผลิต) 

ยอมรับ กําหนดใหมีหนวยงานตดิตาม

ขาวสารการระบาดของโรคระบาด

สัตวอยางใกลชิดเพื่อพยากรณความ

ตองการวัคซีน และจัดใหมีการ

ประชุมทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่ม

หรือลดกําลังการผลติอยางทันทวงที 

กําหนดการประชุมรวมของ

ทุกฝายที่เกี่ยวของอยาง

นอยเดอืนละ 1 คร้ัง เพื่อ

ติดตามสถานการณการ

ระบาดของโรค 

ไมม ี

สามารถปรับแผนการผลติ

วัคซีนไดทันตอสถานการณ 

มีวัคซีนใชในการปองกันโรค

ระบาด ได ≥ 50 % ของ

พื้นที ่

ถายโอน 

ควบคุม - 

ถายโอน ให สคบ. สั่งซือ้วัคซีนสตัวจาก
เอกชนมาใชไปจนกวา สทช. จะ
สามารถผลิตวัคซีนได 

สคบ.จัดทํางบประมาณเพื่อ
ใชในกรณีเกิดโรคระบาด
แลว สทช.ไมสามารถผลิต
วัคซีนไดทันเวลา 

50 ลบ. 

สามารถควบคุมโรคระบาด
สัตวไดอยางรวดเร็ว 

มีวัคซีนใชในการปองกันโรค
ระบาดได ≥ 100 % ของ
พื้นที ่

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
2. นโยบายการ
ควบคุมโรค
เปลี่ยนแปลง 

 

(ความเสี่ยง : 
ไมสามารถผลติได
ตามแผนการผลิต) 

ยอมรับ กําหนดใหมีหนวยงานคอยติดตาม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายอยาง
ใกลชิด และเรียกประชุมทุกฝายที่
เก่ียวของเพื่อเพิ่มหรือลดกําลังการ
ผลิตอยางทันทวงที 

กําหนดการประชุมรวมของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของอยาง
นอยเดอืนละ 1 คร้ัง เพื่อ
ติดตามนโยบายการควบคุม
โรค 

ไมม ี

สามารถปรับแผนการผลติ
วัคซีนไดทันตอสถานการณ 

มีวัคซีนใชในการปองกันโรค
ระบาด ≥ 80 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
ถายโอน -  
หลีกเลี่ยง - เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคเปนนโยบายของกรมปศุสตัว สทช. จึงไมสามารถดําเนินการใดๆ ได นอกจากดําเนินการตามนโยบายของกรม

ปศุสัตว 
3. มีการ
เปลี่ยนแปลง
แผนการผลติ 
 

(ความเสี่ยง : 
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัตถดุิบ
ไมเพียงพอ/เกิน
ความจําเปน) 

ยอมรับ - วางแผนการผลิตและศึกษาตนทนุ
ในการผลตินั้นๆ ใหสอดคลองมาก
ที่สุด 

ประชุมปรึกษาหารือ
ระหวางผูบริหารและหนวย
ผลิตฯ เปนประจํา 

ไมม ี

มาตรฐานการผลิตทีด่ีและมี
ประสิทธิภาพ ไมมีการใช
งานเกินหรือต่ํากวาประมาณ
การมากเกินไป 

ผลิตวัคซีนและสารทดสอบ
โรคไดตามแผน 100 % 

ยอมรับ 

ควบคุม พัฒนาระบบการติดตามความ
ตองการของ สคบ. เพื่อนํามา
วิเคราะหคาใชจายที่ใชในการจัดหา
วัตถดุิบมาผลติใหเพียงพอ 

พัฒนาระบบตรวจสอบ
ติดตามความตองการของ 
สคบ. เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสินคาโดย
ฉับพลัน 

10 ลบ. เพื่อความรวดเร็วในการผลิต

ในการจัดหาวัตถุทีใ่ชในการ

ผลิตไดทันเวลา 

ผลิตวัคซีนและสารทดสอบ

โรคไดตามแผน 100% 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 

2. ดานการ
ดําเนินงาน  
(Operational 
Risk ) 
4. ขาดระบบการ
บันทึกขอมูลทาง
บัญชตีนทุนที่
ถูกตอง 
 

(ความเสี่ยง : 
จัดทําบัญชีตนทุน
ไมถูกตองตาม
มาตรฐานดาน
บัญชี) 

ยอมรับ 1. อบรมผูรับผิดชอบและผูเกี่ยวของ 
ใหมีความรูความเขาใจ เร่ืองระบบ
บัญชตีนทุน 

1. การแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงตางๆตองกําหนด
สายงานและแผนพฒันา
ความรูความสามารถให
เพียงพอและครอบคลุมงาน
ตําแหนงที่จะแตงตัง้ 

0.1 ลบ. 

1. ผูดํารงตําแหนงตางๆ
สามารถทํางานและ
รับผิดชอบงานตามภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- วางแผนควบคมุ
งบประมาณใหเหมาะสมกับ
กําไร-ขาดทุน ของกิจกรรม
ตางๆ 
- ใชเปนขอมลูบริหารราคา
ขายวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

ยอมรับ 

2. ศึกษาคนควาจากสือ่หรือขอ
คําแนะนําจาก กองคลัง กรมปศุสตัว 
หรือ กรมบัญชีกลาง 

2. ดูงานเงินทุนหมุนเวียนที่
มีระบบบัญชีตนทุนและ
กรมบัญชีกลางยอมรับ 

ไมม ี 2. ผูปฏิบัติงานมีการพฒันา
ตนเองและเปนประโยชนตอ
หนวยงาน 

มีระบบที่สรางขึ้นและ
เหมาะสมเฉพาะหนวยงาน 

ควบคุม -  
ถายโอน จางหนวยงานภายนอกที่มีความรู

ดานบัญชีตนทุนดําเนินการ 
ระบบบัญชีตนทุน 50 ลบ. มีระบบบันทึกบัญชีตนทุนที่

ถูกตอง 
สามารถวิเคราะหตนทุน
วัคซีนและสารทดสอบโรคท่ี
ถูกตอง 100 % 

หลีกเลี่ยง -  
5. สตอกมีการ
เปลี่ยนแปลงไม
สม่ําเสมอ  

 

(ความเสี่ยง : 
แผนจัดซือ้ไม
เหมาะสม) 

ยอมรับ ประสานงานระหวางหนวยงานที่

เก่ียวของ 

ประชุมหารือระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของเปน

ระยะ 

ไมม ี

สตอกมีความสม่าํเสมอ ปริมาณของคางสตอกลดลง 

10 % 

ยอมรับ 

ควบคุม พัฒนาระบบคลังพัสดอุอนไลน ระบบคลังพัสดุออนไลน 10 ลบ. หนวยงานที่เกี่ยวของ

สามารถรูสตอกได

ตลอดเวลา 

ปริมาณของคางสตอกลดลง 

10 % 

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
6. คุณลักษณะ
เฉพาะที่กําหนด
ไมสามารถ
ตรวจสอบได
ชัดเจนบาง
ประเภท 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมั่นใจใน
คุณภาพของ
วัตถดุิบบาง
ประเภท) 

ยอมรับ วัสดุและสารเคมีบางชนิด ไม

สามารถตรวจสอบคณุสมบัติหรือหา

องคประกอบไดชัดเจน การ

ตรวจสอบตองทดสอบโดยการใช

งานจริงเปรียบเทียบกับวัสดุและ

สารเคมีที่ใชในปจจุบัน 

กําหนดลงในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะเก่ียวกับ

รายละเอียดการทดสอบ 
ไมม ี

ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

มีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ

เพียงพอตามความตองการ 

≥ 80% 

ยอมรับ 

ควบคุม -      

ถายโอน สงตัวอยางใหหนวยงานภายนอก

ตรวจสอบคุณสมบัตใินสวนที่ไม

สามารถตรวจสอบเองได 

กําหนดลงในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะเก่ียวกับ

รายละเอียดการสงทดสอบ

หนวยงานภายนอก 

1 ลบ. ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

มีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ

เพียงพอตามความตองการ 

≥ 80% 

หลีกเลี่ยง -  
7. ฝายทดสอบ
คุณภาพวัตถดุิบ
ไมสามารถ
ตรวจสอบไดใน
บางรายการ 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมั่นใจใน
คุณภาพของ
วัตถดุิบบาง
ประเภท) 

ยอมรับ วัสดุและสารเคมีบางชนิด ไม

สามารถตรวจสอบคณุสมบัติหรือหา

องคประกอบไดชัดเจน การ

ตรวจสอบตองทดสอบโดยการใช

งานจริงเปรียบเทียบกับวัสดุและ

สารเคมีที่ใชในปจจุบัน 

กําหนดลงในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะเก่ียวกับ

รายละเอียดการทดสอบ 
ไมม ี

ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

มีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ

เพียงพอตามความตองการ 

≥ 80% 

ยอมรับ 

ควบคุม -  

ถายโอน วัสดุและสารเคมี ไมสามารถ กําหนดลงในรายละเอียด 1 ลบ. ไดวัสดุและสารเคมีที่มี มีวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ถายโอน ตรวจสอบคุณลักษณะบางรายการ

ไดโดยฝายทดสอบฯ ควรใหผูขาย

สงทดสอบโดยหองปฏิบัติการที่มี

ความนาเชื่อถือ เชน กรม

วิทยาศาสตรบริการ และนํา

ใบรับรองคุณภาพ ที่เปนชุด

เดียวกันกับชุดสงมอบมาเสนอ 

คุณลักษณะเฉพาะวาตอง

มีเอกสารผลการทดสอบ

จากหองปฏิบัติการท่ี

นาเช่ือถือมายื่นในวันสง

มอบ 

 

คุณภาพ เพียงพอตามความตองการ 

≥ 80% 

 

 หลีกเลี่ยง -   

8. คุณภาพและ
ศักยภาพของ
ผูขาย 
 

(ความเสี่ยง : 
การสงมอบลาชา) 

ยอมรับ คณะกรรมการตรวจรับและ

เจาหนาที่พัสดุตองทําหนาที่ติดตาม

ความคืบหนาของสัญญาสงมอบเปน

ระยะ โดยตองแจงเตอืนผูขายใหสง

มอบของใหตรงเวลาและหากผูขาย

ไมปฏิบตัิตามสญัญาใหดําเนินการ

ตามระเบียบอยางเครงครัดโดยการ

ปรับและขึ้นบัญชีดํา 

ขึ้นบัญชผีูคาทีข่ายของแต

ละชนิด 

ไมม ี

สามารถรูวาผูคารายใดขาย

สินที่มีคุณภาพตามที่เรา

ตองการ 

ผูคาทําการสงมอบของที่มี

คุณภาพตรงตามความ

ตองการและทันตอเวลา  

≥ 80% 

ยอมรับ 
 

ควบคุม ซื้อขายวตัถุดิบผานผูผลติโดยตรง ปรับปรุงประกาศเชิญชวน

และสื่อสารกับผูผลิต

โดยตรง 

ไมม ี - มั่นใจในคุณภาพของ

วัตถดุิบ 

- สามารถลดตนทุนวัตถดุิบ

ได ≥ 10 % 

ถายโอน -  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 หลีกเลี่ยง -   

9. ระยะเวลาใน
การทดสอบ
คุณภาพวัตถดุิบ  
 

(ความเสี่ยง : 
การตรวจรับ
ลาชา) 

ยอมรับ ผูที่มีหนาที่ทดสอบคุณภาพวัตถุดบิ 

ดําเนินการดวยความรวดเร็ว และให

เกิดความผิดพลาดนอยที่สดุ 

ผูเกี่ยวของวางแผนการ

ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบให

รวดเร็ว 

ไมม ี

ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบได

เร็วขึ้น 

 

ระยะเวลาทดสอบคณุภาพ

วัตถดุิบลดลง 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน วัสดุและสารเคมีที่ตองมีการทดสอบ

กอนสงมอบควรใหผูขายทําการสง

ทดสอบจากหองปฏิบตัิการที่มีความ

นาเชื่อถือและนําใบรับรองมาเสนอ

ในวันที่สงมอบโดยตองเปนของ lot 

เดียวกันกับที่นําไปทดสอบ 

กําหนดลงใน spec วาตอง

มีผลการทดสอบจาก

หองปฏิบตัิการที่นาเชื่อถอื

มายื่นในวันสงมอบ 

ไมม ี ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

ระยะเวลาทดสอบคณุภาพ

วัตถดุิบลดลง 50 % 

หลีกเลี่ยง - 
10. มีการ
ปรับเปลี่ยน
แผนการผลติ  
 

(ความเสี่ยง : 
วัตถดุิบคางสตอก 
หมดอาย ุ
เสื่อมสภาพ และ
ไมเพียงพอตอการ
ใชงาน)   
 

ยอมรับ ผูเกี่ยวของเฝาระวังอยางใกลชิด 

และเตรียมพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ผูเกี่ยวของประชุมรวมกัน

เพื่อหาแนวทางแกไขหากมี

การเปลี่ยนแผนการผลิต 

ไมม ี

สามารถผลิตวัคซีนไดตาม

เปาหมาย 

 

ปริมาณวัตถุดิบคางสตอก

หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม มีระบบควบคุมสตอกวัตถุดิบทั้งเขา

และออก รวมถึงแสดงสถานะตางๆ 

เปนปจจุบัน 

ระบบสตอกพัสดุกลาง 

30 ลบ. 

ควบคุมทั้งปริมาณและ

คุณภาพวัตถดุิบใหดอียูเสมอ 

ปริมาณวัตถุดิบคางสตอก

หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ถายโอน - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
  หลีกเลี่ยง -      

11. มีเหตขุัดของ
ฉุกเฉินตองหยุด
การผลิต 
 

(ความเสี่ยง : 
วัตถดุิบคางสตอก 
หมดอาย ุ
เสื่อมสภาพ และ
ไมเพียงพอตอการ
ใชงาน)   

ยอมรับ ผูเกี่ยวของเฝาระวังอยางใกลชิด 

และเตรียมพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ผูเกี่ยวของประชุมรวมกัน

เพื่อหาแนวทางแกไขหากมี

เหตุขัดของฉุกเฉินตองหยดุ

การผลิต 

ไมม ี

วัตถดุิบมีเพียงพอตอการใช

งานและคงเหลือในระดับที่

ยอมรับได 

ปริมาณวัตถุดิบคางสตอก

หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง ไมดําเนินการใดๆ เนื่องจากอาจเปนนโยบายของกรมปศุสัตว เชน การเปลี่ยนชนิดวัคซีน ทําใหตองเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ หรือ ฉลาก เปนตน 
ทําใหของที่เหลือเหลานั้นตกคางในสตอก หนวยงานทําไดเพียงรอเวลาเพื่อใหวัสดุนั้นๆ เสื่อมสภาพตามอายุ และแทงจําหนายตอไป 

12. ไมปฏิบัติงาน
ตาม SOP หรือ 
SOP ไม
ครอบคลมุการ
ผลิตทั้งหมด 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนไมผานการ
ทดสอบคุณภาพ)   

ยอมรับ จัดทํา SOP เพ่ิมเติมใหครอบคลุม มีการติดตามการปฎิบัติงาน

ใหเปนไปตาม SOP 
ไมม ี

มี SOP ที่ครอบคลุมการ

ผลิตทั้งหมด 

ไดวัคซีนทีผ่านการทดสอบ

คุณภาพ ≥ 95 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน สงตัวอยางวัคซีนใหหนวยงาน

ภายนอกเปนผูดําเนินการทดสอบ

คุณภาพวัคซีน 

จัดสรรงบประมาณในการ

สงตัวอยางทดสอบคณุภาพ 

10 ลบ. วัคซีนมีคุณภาพ 

หลีกเลี่ยง - 

13. มีการ
ปนเปอนใน
กระบวนการผลิต 
 

ยอมรับ จะตองมีการปฎิบัตติามขั้นตอน 

Aseptic Technique 

 

 

มีการทวนสอบวิธีการ

ปฎิบัติงานของเจาหนาที ่
ไมม ี

สามารถผลิตวัคซีนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานและ 
ปริมาณเพียงพอตอความ
ตองการ 

ลดอัตราการปนเปอน 

≥ 90 % 

ยอมรับ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนไมผานการ
ทดสอบคุณภาพ)   

ควบคุม -  

ถายโอน นําเขาวัคซีนทดแทน จัดซือ้วัคซีนเพื่อทดแทน
สวนที่ขาด 

100 ลบ. วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอตอความตองการ 

การผลิตวัคซีนเปนไปตาม
เปาหมาย ≥ 95 % 

หลีกเลี่ยง - 
14. เคร่ืองมอื
เคร่ืองจักรชํารุด
ระหวางการ
ดําเนินงาน 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนผลติไม
ทันเวลา)   

ยอมรับ - ดําเนินการแจงซอมและจัดซือ้จดั

จางตามระเบียบราชการ 

- จัดทําระบบการซอมบํารุงเชิง

ปองกัน(preventive 

maintenance) เพื่อพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพของงานซอมบํารุง 

- ดําเนินการโดยเรงดวนจัด

จางดวยวิธีที่เหมาะสม 

- ฝกอบรมบุคคลากรและ

จัดทําเอกสารซอมบํารุงเชิง

ปองกันของเครื่องจักรแตละ

ตัว 

1-20%

ของมูลคา

เคร่ืองจักร 

- ดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

- เพิ่มประสิทธิภาพของงาน

ซอมบาํรุงเครื่องจักร 

การผลิตวัคซีนเปนไปตาม

เปาหมาย ≥ 95 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน ซอมบาํรุงโดย Out source 
หรือตัวแทนจําหนายเคร่ืองจักร/

อุปกรณชนิดนั้น 

จัดทําโปรแกรมการซอม

บํารุง 

1-20%

ของมูลคา

เคร่ืองจักร 

มีชางที่มีประสบการณและ

ความชํานาญเฉพาะดาน 

หลีกเลี่ยง - 
15. ความไม
แนนอนของยอด
ความตองการ
วัคซีน 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนผลติไม  

ยอมรับ ติดตามสถานการณการระบาดของ

โรคในพื้นที ่

จัดทําขอมูลเพื่อปรับเปลี่ยน

แผนการผลติเปนประจํา ไมม ี
วัคซีนมีคุณภาพและปริมาณ

เพียงพอตอความตองการ 

การผลิตวัคซีนเปนไปตาม

เปาหมาย ≥ 95 % 

ยอมรับ 

ควบคุม 
 

- 

ถายโอน 
 

- 
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ปจจัยเสี่ยง 
วธีิจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
ทันเวลา)   หลีกเลี่ยง เนื่องจากนโยบายการควบคุมโรคเปนนโยบายของกรมปศุสัตว สทช. จึงไมสามารถดาํเนินการใดๆ ได นอกจากดาํเนินการตามนโยบายของ 

กรมปศุสัตว 
 

16. ความชํานาญ
ในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ 
 

(ความเสี่ยง : 
ผลการทดสอบไม
ถูกตอง)   

ยอมรับ ใหพนักงานเดิมที่มีความชํานาญและ

ประสบการณในการทํางานเปนพี่

เลี้ยงทําหนาที่สอนงานใหพนักงาน

ใหมกอนการปฏิบตัิงานจริง 

- อบรมพัฒนาพนักงานเดิม

ใหมีความรูความสามารถ

จนเกิดความชํานาญใน

กระบวนงานสามารถ

ถายทอดความรู

ความสามารถที่มไีดอยาง

ถูกตอง on the job 

training 

 - มีการสอบเทียบ 

ความชํานาญของพนัก 

งานเดิมที่มีอยู 

proficiency testing : PT 

เพื่อประเมินความ 

สามารถและประเมินผล 

การปฏิบัติงานทดสอบ 

อยางนอยปละ1ครั้ง 

1 วิธีการทดสอบ 

 

 

 

- มีมาตรฐานในการถายทอด 

ความรูความสามารถ 

- ทวนสอบเทคนิคการทด 

สอบไดวาเทคนิคท่ีดําเนิน 

การทดสอบอยูยังคงเหมาะ 

สมเพิ่มความนาเชื่อถอื 

ของผลการทดสอบได 

ผลการทดสอบมีความ

นาเชื่อถอื ≥ 90% 

ยอมรับ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ควบคุม จางพนักงานใหมที่มีคณุวฒุิและ

ประสบการณดานการผลิตการ

ทดสอบยาและวัคซีนโดยใหผล 

ผลตอบแทนหรือคาจางที่สูงกวาเพ่ือ

เปนแรงจูงใจในการทํางานภายใน 

องคกร 

จัดจางพนักงานใหม 1 ลบ./ป ไดบุคคลากรที่ตรงสายงาน 

มีความชํานาญ ในระบบงาน 

ลดขั้นตอนการสอนงาน

อยางนอย 50% 

 

ถายโอน - 
หลีกเลี่ยง - 

17. เคร่ืองมือใน
การทดสอบไมได
มาตรฐาน หรอื
ไมไดสอบเทียบ 
 

(ความเสี่ยง : 
ผลการทดสอบไม
ถูกตอง)   

ยอมรับ สอบเทียบเครื่องมอื อุปกรณทีใ่ชใน

การทดสอบ (calibration) 

หนวยที่รับผิดชอบวาง

แผนการสอบเทียบ

เคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือที่ใชในการทดสอบ 

ไดมาตรฐานไดผลการทด 

สอบที่เท่ียงตรงแมนยําขึ้น 

เกิดความนาเชื่อถอืในผล 

การทดสอบ 

ผลการทดสอบถูกตองลด

ขอผดิพลาดที่เกิดจาก

เคร่ืองมือได ≥ 95% 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน ใหหนวยงานอื่นที่สามารถตรวจ

วิเคราะหผลการทดสอบเปนผู 

ตรวจแทน 

คาใชจายในการสงตัว 

อยาง 

10 ลบ. ลดภาระในการทดสอบลง 

มุงเนนการทดสอบอื่นที ่

มีความสาํคัญใกลเคียงกัน 

ลดปริมาณงานทดสอบลง

50% ใชเวลาที่เหลือ มุงเนน

งานดานอื่นที่มีความสาํคัญ

เชนเดียวกัน 

หลีกเลี่ยง - 
18. สถานที่เลี้ยง
และใช
สัตวทดลองไม 

ยอมรับ - ควบคุม 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
 

(ความเสี่ยง : 
การเลี้ยงและใช
สัตวทดลองไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน)   

ควบคุม จัดทําแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและ

ใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจน

ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสากล 

โครงการจัดทําแผนการ

ปรับปรุงการเลี้ยงและใช

สัตวเพือ่งานทาง

วิทยาศาสตร ประจําป 

2562 และ 2563 

ไมม ี แผนปรับปรุงทําใหสถานที่มี

มาตรฐานในการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 

ไดแผนปรับปรุงการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร เพื่อขอ

งบประมาณ 2 ระยะ ในป 

2564 และ 2565 

 

ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร 

๑. โครงการปรับปรุงการ

เลี้ยงและใชสัตวเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร ระยะท่ี ๑ 

ประจําป 2563 

200 ลบ. แหลงผลิตสตัวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตรมีมาตรฐานและ

ถูกตองตามหลัก

จรรยาบรรณ 

ไดอาคารและสถานที่สาํหรับ

การเลี้ยงและใชสตัวเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร จาํนวน   

2 รายการ 

๒. โครงการปรับปรุงการ

เลี้ยงและใชสัตวเพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร ระยะท่ี ๒ 

ประจําป 2564 

200 ลบ. สถานที่เลี้ยงและใชสัตวเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตร มี

มาตรฐานและถูกตองตาม

หลักจรรยาบรรณ 

ไดอาคารและสถานที ่

สําหรับการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

จํานวน 3 รายการ 

ถายโอน ขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน

อื่นภายในกรมปศสุัตวเปน

ผูดําเนินการ 

สํานักพัฒนาพันธุสัตวเปน

ผูดําเนินการผลิตสัตว 

50 ลบ. ไดสตัวทดลองที่มีคณุภาพ

ตามมาตรฐาน 

สามารถลดตนทุนการ

จัดการดานสตัวทดลองลงได 

≥ 10 % ศูนยทดสอบและวิจัย

คุณภาพชีววัตถสุําหรับสัตว 

เปนผูดําเนินการใชสตัว 

25 ลบ. 

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
19. บุคลากรที่
เก่ียวของกับการ
เลี้ยงและใช
สัตวทดลองไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
 

(ความเสี่ยง : 
การเลี้ยงและใช
สัตวทดลองไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน)   

ยอมรับ พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความ

เขาใจในการเลี้ยงและใชสตัวเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตรภายใน

หนวยงาน 

๑. โครงการฝกอบรม

หลักสตูรการเลี้ยงและใช

สัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร  

ป 2561-2564 

682,050 

 

บุคลากรมีความรูความ

เขาใจในการเลี้ยงและใชสตัว

เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

บุคลากรไดรับการอบรมไม

นอยกวา รอยละ 90 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความ

เขาใจในการเลี้ยงและใชสตัวเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตรจากหนวยงาน

ภายนอก 

สงบุคลากรไปฝกอบรม

หลักสตูรการเลี้ยงและใช

สัตวเพื่องานทาง

วิทยาศาสตร กับทาง 

สวทช. 

756,000 บุคลากรมีความรูความ

เขาใจในการเลี้ยงและใชสตัว

เพื่องานทางวิทยาศาสตร 

บุคลากรไดรับการอบรมไม

นอยกวา รอยละ 20 

หลีกเลี่ยง - 
20. ประสิทธิภาพ
หองเย็น / รถหอง
เย็น ไมสมบูรณ 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนเสื่อม
คุณภาพเนื่องจาก
การเก็บรักษา)   

ยอมรับ - ดําเนินการควบคุมติดตาม

ประสิทธิภาพของหองเย็นและรถ

หองเย็นอยางสม่ําเสมอ เพ่ือที่จะ

แกไขซอมแซมไดทันทวงท ี

- ประสานชางซอมบํารุง 

0.1 ลบ.  

- หองเย็นและรถหองเย็น

สามารถควบคุมอณุหภูมไิด

อยางมีประสิทธิภาพ 

- วัคซีนเสือ่มคณุภาพ  

≤ 1 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - โอนยายงานใหผูเชี่ยวชาญ

ดําเนินการแทน (Outsource) 

- ระบบติดตามและควบคุม

การปฏิบัติงาน 

3.6 ลบ./ป -มีผูเชี่ยวชาญดูแลระบบงาน

และการจัดสง 

- เพ่ิมชองทางจัดสงได

รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและลด

ความเสี่ยงดานการเกิด

อุบัติเหต ุ
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 หลีกเลี่ยง -  

21. ผลิตวัคซีนไม
ตรงตามเวลาที่
ตองการ  
 

(ความเสี่ยง : 
ไมสามารถสง
วัคซีนไดตาม
ปริมาณและตรง
ตามเวลา)   

ยอมรับ - กลุมผลิต กลุมควบคุมคณุภาพ 

และกลุมบริการวิชาการ จะตองรวม

มือกันวางแผนการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามความ

ตองการและผลติใหไดตรงตามความ

ตองการ 

- ประชุมแผนรายเดือน ราย

ไตรมาส รายป 

ไมม ี

- เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลิตใหตรงตอความตองการ 

- มีปริมาณวัคซีน ≥ 80% 

ของความตองการ 

 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง - สนับสนุนใหเอกชนลงทุนตั้ง

โรงงานผลิตวัคซีนเพื่อใหมีวัคซีน

เพียงพอตอความตองการ 

ติดตอประสานงานกับ

เอกชนที่มีความตองการตั้ง

โรงงานวัคซีน 

ไมม ี - จํานวนสตัวไดรับวัคซีน

ครอบคลมุเพิ่มขึ้นและ

เกษตรกรสามารถหาซือ้ได

อยางสม่ําเสมอ 

22. การวิเคราะห
จํานวนบุคลากร
ไมตรงกับความ
ตองการ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรบาง
หนวยมีมาก/นอย
กวาความเปน
จริง)   

ยอมรับ - ผูรับผดิชอบงานบุคลากรเขารับ
การอบรมการวิเคราะหจํานวน
บุคลากรใหมีความรูตามหลัก
วิชาการ 
- หัวหนากลุม/ฝาย แจงเหตุผลความ

จําเปนความตองการบุคลากรใหตรง

กับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

ทางราชการ 

ไมม ี

- บุคลากรมีความรูมี
ประสบการณ (ทักษะ) มี
ประสิทธิภาพ 
- บุคลากรทํางานตรงตาม

หนาที่ เกิดผลดีกับ

ผูปฏิบัติงาน และองคกร 

- บุคลากรมีความรูเพิ่ม 
≥ 90 % 
- จํานวนบุคลากรเหมาะสม
กับตําแหนง ≥ 90 % 
 

ยอมรับ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ควบคุม -  

ถายโอน จางหนวยงานที่เชี่ยวชาญดาน

บุคลากรมาชวยวิเคราะหดาน

บุคลากร 

จัดจางที่ปรึกษาดาน
บุคลากร 5 ลบ. 

ไดบุคลากรที่มีคุณภาพ ตรง

กับงานที่รับผิดชอบ 

- จํานวนบุคลากรเหมาะสม
กับตําแหนง ≥ 90 % 

หลีกเลี่ยง - 
23. การจัดสรร
งานไมเหมาะสม 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรในบาง
หนวยมีความรูไม
ตรงกับงาน)   

ยอมรับ - จัดอบรมเพ่ือเพิ่มทักษะ  

ในการทํางาน ในการ  

ปฏิบัติงานนั้นๆ ใหเกิดความ  

ชํานาญ   

- เพิ่มการสอนงาน  

ผูเกี่ยวของประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อวางแผน
จัดอบรม หรือสอนงาน
  

ไมม ี

บุคลากรไดรับความรู ทักษะ 

ทําใหงานมีประสิทธิภาพ มี

ความรัก ความผูกพัน มี

ความสามัคคีในองคกร 

เนื่องจากอยูกันแบบพี่นอง 

บุคลากรมีความรูตรงกับงาน 

≥ 70 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานที่เชี่ยวชาญดาน

บุคลากรมาชวยจัดการ 

จัดจางที่ปรึกษาดาน
บุคลากร 5 ลบ. 

บุคลากรปฏิบัติงานใน

ตําแหนงที่เหมาะสม 

บุคลากรปฏิบัติงานตรงตาม

ความรู ≥ 70 % 

หลีกเลี่ยง - 
24. บุคลากรขาด
แรงจูงใจ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรขอยาย/
ลาออก)   

ยอมรับ - รับสมัครบุคลากรที่ม ี  

คุณสมบัติตรงกับงานใหม  

- จัดหาสวัสดิการ  

- เพิ่มขวัญกําลังใจ  

และเพิ่มโอกาสในการ  

กาวหนาของบุคลากรเพื่อให  

บุคลากรมีความจงรักภักด ี  

จัดโครงการคัดเลือก 

ขาราชการ และพนักงาน 

ดีเดน และมีการมอบรางวัล 

มอบทุนใหกับบุตรของ 

ขาราชการ และพนักงาน 

- แจงเวียนใหทุกคนมีจติสํา 

นึกตามหลักจริยธรรม  

 

บุคลากรมีความจงรัก 

ความภักดตีอองคกรเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น 

บุคลากรขอยายหรือลาออก

≤ 50 %   

ยอมรับ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
  และอยูปฏบิัติงานในองคกร  

อยางยั่งยืน  

- มีความยุติธรรม โปรงใส  

ในทุกดาน 

คุณธรรม  

 

   

ควบคุม - 
ถายโอน จางหนวยงานที่เชี่ยวชาญดาน

บุคลากรมาชวยจัดการ 

จัดจางที่ปรึกษาดาน
บุคลากร 5 ลบ. 

บุคลากรมีความรักในองคกร บุคลากรขอยายหรือลาออก

≤ 50 % 

หลีกเลี่ยง - 
25. ขาด
ความกาวหนาใน
สายอาชีพ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรขอยาย/
ลาออก)   

ยอมรับ - รับสมัครบุคลากรที่ม ี  

คุณสมบัติตรงกับงานใหม  

- จัดหาสวัสดิการ  

- เพิ่มขวัญกําลังใจ  

และเพิ่มโอกาสในการ  

กาวหนาของบุคลากรเพื่อให  

บุคลากรมีความจงรักภักด ี  

และอยูปฏบิัติงานในองคกร  

อยางยั่งยืน  

- มีความยุติธรรม โปรงใส  

ในทุกดาน  

จัดโครงการคัดเลือก 

ขาราชการ และพนักงาน 

ดีเดน และมีการมอบรางวัล 

มอบทุนใหกับบุตรของ 

ขาราชการ และพนักงาน 

- แจงเวียนใหทุกคนมีจติสํา 

นึกตามหลักจริยธรรม  

คุณธรรม  

 

บุคลากรมีความจงรัก 

ความภักดตีอองคกรเพิ่ม

มากยิ่งขึ้น 

บุคลากรขอยายหรือลาออก

≤ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง ความกาวหนา ดําเนินการตามระเบียบของกรมปศุสัตว จึงไมสามารถดําเนินการอยางอื่นได 

26. ขาดบุคลากร
ที่มีความรู
ความสามารถใน
การวิจัย 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมชีีวภณัฑใหมๆ  
ออกสูทองตลาด)   

ยอมรับ - ใหบุคลากรที่มีอยูทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

- มีการอบรมเพิ่มพูนความรู
และทักษะในงานวิจัย 
- สงบุคลากรไปศึกษาตอ 

- การ Coaching หรือ 

On the Job Training 

- อบรม/workshop 

เพื่อเพิ่มทักษะในการ

วิจัย 

- ในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก 

โดยเฉพาะดาน 

Immunology 

0.1 ลบ. 

 

3 ลบ. 

- บุคลากรมีศกัยภาพ

เพิ่มขึ้น 

- งานวิจัยมีคุณภาพมาก

ขึ้น 

- งานวิจัยเพิ่มขึ้น 10% 

- งานวิจัยที่สามารถ

นําไปใชประโยชนหรือ

ตอยอด เพิ่มขึ้น 20% 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - ใหหนวยงานภายนอกวิจยัแทน 

- รวมวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

- จัดจางหนวยงานภายนอก 

- ทํา mou กับหนวยงาน

ภายนอก 

20 ลบ. ไดชีวภณัฑใหมๆ ออกสู

ทองตลาด 

มีชีวภณัฑใหมๆ  ออกสู

ทองตลาด ≥ 1 ชิ้น/5 ป 

หลีกเลี่ยง - 

27. ไมสามารถ

ดําเนินงานตาม 

ตัวชี้วัดที ่2.1 การ 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
จัดทํารายงาน
วิเคราะห
ผูใชบริการหลัก
และผูมีสวนได
สวนเสียทั้ง
ทางตรงและ
ทางออมของทุน
หมุนเวียนได 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

 

หลีกเลี่ยง - 

28. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่2.2  
การดําเนินการ
ตามแผนปรับปรุง
จากผลสํารวจ
ความตองการของ
ลูกคาได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

29. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่3.2 
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
โครงการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนที่
เปนความตองการ
ของตลาดได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
30. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่3.4 
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ตามแผนการ
ปรับปรุงการเลี้ยง
และใชสัตวเพื่อ
งานทาง
วิทยาศาสตรจน
ไดมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของสากล
ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ควบคุม 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

31. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่3.5 
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ปรับปรุงระบบ
ลูกโซความเย็น
ของกรมปศุสัตว
ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

32. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม  

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
ตัวชี้วัดที ่4.1  
การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ได 

ควบคุม -  

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 
1 ลบ. 

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

33. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่4.2  
การตรวจสอบ
ภายใน ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกีย่วของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
34. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่4.3  
การบริหารจัดการ
สารสนเทศและ  
ดิจิตัล ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
35. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่5.1  
บทบาทคณะ 
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 

1 ลบ. 
ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

 

หลีกเลี่ยง - 

36. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่5.2  
การบริหาร
ทรพัยากรบุคคล 
ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

3. ดานการเงิน 
(Financial 
Risk) 
 

37. การลงทุน
เทคโนโลยี
ทันสมัยใชงบฯ  
สูงมาก 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมีเทคโนโลยี
ใหมๆ ในการ
ผลิต)   
 
 

ยอมรับ -  สํารวจความตองการครุภัณฑ  

การปรับปรุงหรือการซอมแซมในแต

ละพื้นที ่

-  จัดทําคําของบลงทุนเพ่ือจัดหา

ครุภัณฑ ปรับปรุงหรือซอมแซมกับ

คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน 

ผูเกี่ยวของประชุม

ปรึกษาหารือเพื่อแกไข

ปญหาเปนระยะ 
ไมม ี

สามารถดําเนินการผลิต

ตอไปไดโดยใชเงินลงทุนไม

สูง 

ผลิตวัคซีนไดตามเปาหมาย 

≥ 90 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน เปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิต

ใหมทั้งหมด 
 

จัดซือ้เทคโนโลยใีหมจาก

บริษัทเอกชน 

4,000 ลบ. มีเทคโนโลยีในการผลิตที่

ทันสมัยไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 

ผลิตวัคซีนไดเกินเปาหมาย  

≥ 50 % 

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
38. การพัฒนา
และผลิตชีวภณัฑ
ใหมตองใชเงิน
ลงทุนและ
ระยะเวลาในการ 
เตรียมการ 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมีเทคโนโลยี

ใหมๆ ในการ

ผลิต)   

ยอมรับ บุคลากรในหนวยงานวิจยัและ

พัฒนาผลิตชีวภณัฑใหมๆ 

ผูเกี่ยวของวางแผนงานวิจัย

และพัฒนา 5 ลบ. 

ไดแนวทางในการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

รวมถึงไดผลติภณัฑใหมๆ  

พัฒนาและผลิตชีวภณัฑใหม

ได ≥ 1 ชิ้นงาน/3 ป 

ยอมรับ 

ควบคุม กลุมวิจัยและพัฒนา รวมกับ

กลุมผลิตชีวภัณฑ และ

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ

วิจัยรวมกัน 

จัดทําโครงการวิจัยแบบ

บูรณาการ เพื่อสนอง

ความตองการของตลาด 
20 ลบ. 

สามารถผลิตชีวภัณฑ

ใหม โดยใชอุปกรณ

เครื่องมือท่ีมีอยูได 

ไดชีวภัณฑใหมที่เปนที่

ตองการของตลาดและได

ชีวภัณฑเดิมท่ีมีคุณภาพ

เพิ่มขึ้น ราคาถูก  

ถายโอน ใหหนวยงานภายนอก เชน 

มหาวิทยาลัย คิดตนแบบชีว

ภัณฑสัตวชนิดใหม 

ไดวัคซีนตนแบบ 

40 ลบ. 

ไดงานวิจัยที่สามารถ
นํามาตอยอดการผลิต
ตอไปได 

เหมาะสม รายไดจะ
เพิ่มขึ้น  5-10% 

หลีกเลี่ยง -      

39. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่1.1 
คาใชจาย
ดําเนินงานตอ
รายไดจากการ
จําหนายวัคซีนได 
 
 
 

ยอมรับ ควบคุมคาใชจาย และเพิ่มรายได

จากการจําหนายวัคซีน 

ผูเกี่ยวของประชุมวางแผน

เปนประจํา 
ไมม ี

รายจายลดลงหรือไมสูง

เกินไป และรายไดเพิ่มขึ้น 

รายจายมากกวาป 2561  
≤ 5 % 

รายไดเพิ่มขึ้นมากกวาป 

2561 ≥ 5 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง เนื่องจากองคกรเปนหนวยงานราชการ ทําใหควบคมุคาใชจายยาก จากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นทุกป สวนรายไดนั้นมาจากการจําหนายวัคซีน  
การกําหนดราคาวัคซีนมาจากกรมปศุสัตว จึงไมสามารถเพ่ิมราคาตามตนทุนที่เพิ่มขึ้นได 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
40. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่6.1  
การเบิกจายตาม
แผนการเบิกจาย
ที่ไดรับอนุมตั ิได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ.   

หลีกเลี่ยง - 

41. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่6.2  
การรายงานทาง
การเงิน ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง -     

42. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่6.3 การ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบ
การจายเงิน และ
การรับเงินของทุน
หมุนเวียนผาน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกสได 
 
 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง -  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 

4. ดานการ
ปฏิบัติตาม
กฎหมาย/
กฎระเบียบ 
(Compliance 
Risk) 
43. โรงงานผลติ
วัคซีนสัตวปกยัง
ไมไดรับการ
รับรองมาตรฐาน 
GMP 
(ความเสี่ยง : 
องคกรไมไดรับ
การรับรอง
มาตรฐาน GMP)   
  

ยอมรับ ดําเนินการควบคุมติดตาม

กระบวนการผลิตใหมีการดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ GMP 

พัฒนากระบวนการผลิตให

มีการดําเนินการตาม

หลักเกณฑ GMP 

ไมม ี

- กระบวนการผลิตเปนไป
ตามหลักเกณฑ GMPสงผล
ใหวัคซีนทีผ่ลติไดมีคณุภาพ
ที่ดีขึ้น  
- โรงงานผลิตวัคซีนของ 

สทช. อาจจะยังไมมีความ

พรอมในการย่ืนขอรับรอง

GMP เนื่องจากโครงสราง

อาคารผลิตยังไมถูกตอง

เปนไปตามหลักเกณฑ GMP 

เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
คุณภาพวัคซีน ≥ 80% 
 

ควบคุม 

ควบคุม จัดทําโครงการจางออกแบบเพ่ือ

จัดทํารายละเอียดทางเทคนิค

สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน

สัตวปกใหเปนไป  ตามมาตรฐาน 

GMP (Good Manufacturing 

Practice) 

ดําเนินการจางผูใหบริการ

ออกแบบเพือ่ดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคของ

โครงการจางออกแบบเพื่อ

จัดทํารายละเอียดทาง

เทคนิคสําหรับปรับปรุง

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกให

เปนไปตามมาตรฐาน GMP 

(Good Manufacturing 

Practice) 

9.8 ลบ. 
 

- ไดรายละเอียดทางเทคนิค

ที่ผานการศึกษาและ

วิเคราะหจากผูใหบริการ

ออกแบบที่มีคณุสมบัติและมี

ประสบการณที่เหมาะสม 

ทําใหรายละเอียดทาง

เทคนิคที่ไดเปนไป ตาม

หลักเกณฑ GMP 

- สงผลใหโรงงานผลติวัคซีน

ของ สทช. มีความพรอมที่

จะย่ืนขอรับรอง GMP 

- วัคซีนที่ผลิตไดมมีาตรฐาน  

- ไดรายละเอียดทางเทคนิค
สําหรับสําหรับปรับปรุง
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกให
เปนไปตามมาตรฐาน GMP 
(Good Manufacturing 
Practice)  
1. ไดรายงานผลการสาํรวจ
วิเคราะหความเหมาะสม
และขอจํากัดของสถานที่
โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 
ทั้งในสวนอาคารทดสอบ
คุณภาพ (หองปฏิบัติการ) 
และระบบสนับสนุน รวมทั้ง
ศักยภาพของระบบตางๆ ที่ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 

  
   

 

เปนที่ยอมรับของสากล มีอยูในปจจุบัน ที่จะสงผล

ตอการดําเนินงานเพื่อให

เปนไปตามหลักเกณฑ 

GMP(PIC/S)  

2. ไดแบบแปลนแนวคดิ 

(Conceptual  

Design) สําหรับปรับปรุง

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปก 

ใหถูกตองเหมาะสมเปนไป

ตามหลักเกณฑ GMP 

(PIC/S) รวมทั้งกําหนดพื้นที่

การทํางานใหสะดวก

ปลอดภัยตามพรบ.โรงงาน 

โดยแบบแปลนที่ไดตองผาน

การรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข  

3. ไดแบบแปลนรายละเอียด

(Detailed Design) สําหรับ

การปรับปรุงโรงงานผลิต

วัคซีนสัตวปก ระดับความ  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนบัสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 

     

สะอาดของหองตางๆรวมทั้ง 
กําหนดรายละเอียดของวัสดุ
ในการปรับปรุง เครื่องจักร 
อุปกรณ เคร่ืองมือทีใ่ชใน
โครงการระบบสนับสนุนการ
ผลิต และระบบตางๆที่
จําเปนตองใชในโครงการ
ทั้งหมด 

 

ถายโอน - 
หลีกเลี่ยง - 

44. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่3.1 
ระดับความสําเร็จ
ในการเรงรัดการ
ดําเนินการให
โรงงานวัคซีนไดรับ
การรับรอง
มาตรฐาน GMPได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ควบคุม 

ควบคุม ดําเนินการตาม ปจจยัเสี่ยงท่ี 45 ดําเนินการตาม ปจจยัเสี่ยง

ที่ 43 
9.8 ลบ. 

รายละเอียดตามปจจัยเสี่ยง

ที่ 43 

รายละเอียดตามปจจัยเสี่ยง

ที่ 43 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง - 

45. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที ่3.3 
ความสําเร็จของ 
 
 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ผูเกี่ยวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม ดําเนินการตาม ปจจยัเสี่ยงท่ี 45 ดําเนินการตาม ปจจยัเสี่ยง

ที่ 45 9.8 ลบ. 

รายละเอียดตามปจจัยเสี่ยง

ที่ 45 

รายละเอียดตามปจจัยเสี่ยง

ที่ 45 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทนุ ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
โครงการขับเคลื่อน
และพัฒนา
หองปฏิบตัิการ
ทดสอบคุณภาพ
วัคซีนของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตวใหไดการ
รับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 ได 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

 

หลีกเลี่ยง -  

 

  

 

2.5 ปจจัยเสี่ยงที่ตองควบคุม (ระดับความเสี่ยง ≥ 15) 
 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ทางเลือกใน

การ

ตอบสนอง 

รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

การเลี้ยงและใชสตัวทดลอง

ไมเปนไปตามมาตรฐาน 

สถานที่เลี้ยงและใช

สัตวทดลองไมเปนไปตาม

มาตรฐาน 

25 ควบคุม 

จัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตว

เพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.2562 

1 ต.ค. 2561 ถึง 

30 ก.ย. 2562 

กลุมสตัวทดลอง เงินทุนฯ 

30. ไมสามารถดําเนินงาน
ตาม ตัวชี้วัดที ่3.4 
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการเลี้ยงและใช

25 ควบคุม 

จัดทําแผนพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตว

เพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.2562 

1 ต.ค. 2561 ถึง 

30 ก.ย. 2562 

กลุมสตัวทดลอง เงินทุนฯ 
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ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ทางเลือกใน

การ

ตอบสนอง 

รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผดิชอบ งบประมาณ 

สัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตรจนไดมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับของสากลได 

องคกรไมไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกยัง

ไมไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 

25 ควบคุม โครงการจางออกแบบเพื่อจัดทํา

รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับ

ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกให

เปนไปตามหลักเกณฑ GMP 

1 ต.ค. 2561 ถึง 

31 พ.ค 2563 

ฝายประกัน

คุณภาพ 

9,800,000.- 

ไมสามารถดําเนินงานตาม 

ตัวชี้วัดที ่3.1 ระดับ

ความสําเร็จในการเรงรัด

การดําเนินการใหโรงงาน

วัคซีนไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP ได 

25 ควบคุม โครงการจางออกแบบเพื่อจัดทํา

รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับ

ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกให

เปนไปตามหลักเกณฑ GMP 

1 ต.ค. 2561 ถึง 

31 พ.ค 2563 

ฝายประกัน

คุณภาพ 

9,800,000.- 
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2.6 เกณฑการประเมินมาตรฐานของความเสี่ยง (ปจจัยเส่ียงที่ตองควบคุม) 
 

เกณฑการประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงในการเล้ียงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตามมาตรฐาน 

 กรณีปจจัยเสียง : สถานที่เลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตามมาตรฐาน   

โอกาส 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตกุารณตางๆเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกดิ คําอธิบาย 

5 สูงมาก ยังไมมีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

4 สูง อยูในชวงดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนา 

3 ปานกลาง มีแผนปรับปรุงและพัฒนา 

2 นอย ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนระยะที่ ๑ 

1 นอยมาก ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนระยะที่ ๒ 
 

ผลกระทบ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอเปาหมาย และชือ่เสียงขององคกรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบตอเปาหมาย และชือ่เสียงขององคกรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบตอเปาหมาย และชือ่เสียงขององคกรบาง 
2 นอย มีผลกระทบตอเปาหมาย และชือ่เสียงขององคกรนอย 
1 นอยมาก แทบไมมผีลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสยีงขององคกรเลย 
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เกณฑการประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงองคกรไมไดรับการรบัรองมาตรฐาน GMP 
กรณีปจจัยเสี่ยง :โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ไมสามารถ

ดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสําเร็จในการเรงรัดการดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GMP ได 

 
ระดับโอกาสในการเกิดเหตกุารณตางๆเชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่เกดิ คําอธิบาย 

5 สูงมาก ยังไมมีรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกเพื่อ

ปรับปรุงใหโรงงานผลิตวัคซีนสตัวปกมีความพรอมที่จะยื่นขอรับรอง GMP 

4 สูง มีแผนการดําเนินการเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุง

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกเพ่ือปรับปรุงใหโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกมคีวามพรอมที่

จะยื่นขอรับรอง GMP 

3 ปานกลาง มีรายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสตัวปกเพ่ือปรับปรุงให

โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกมีความพรอมที่จะย่ืนขอรับรอง GMP 

2 นอย มีการกอสรางปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกตามรายละเอียดทางเทคนิค

เพื่อใหโรงงานผลติวัคซีนสัตวปกมคีวามพรอมที่จะย่ืนขอรับรอง GMP 

1 นอยมาก โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกยื่นขอรับรอง GMP  

 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  

ระดับ ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบุคลากรสูงมากซึ่งอาจจะตองหยุดการผลิต

มากกวา 1 เดือน รวมทั้งสงผลกระทบตอชือ่เสียงและเปาหมายขององคกรในดาน

ความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสงูมาก 

4 สูง มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบุคลากรสูง ซ่ึงอาจจะตองหยุดการผลิต 1 

เดือน รวมทั้งสงผลกระทบสูงตอชือ่เสียงและเปาหมายขององคกรในดานความ

มั่นใจในคณุภาพของวัคซีน 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบุคลากรทําใหมีการชะงักงันอยางมีนัยสําคัญ

ของกระบวนการและการดําเนินงาน รวมท้ังมีผลกระทบตอเปาหมายบางอยาง 

และชื่อเสยีงขององคกรบาง 

2 นอย มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดําเนินงาน รวมทั้งมีผลกระทบตอ

เปาหมาย และชือ่เสียงขององคกรนอย 

1 นอยมาก ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน และแทบไมมผีลกระทบตอ

เปาหมาย และชือ่เสียงขององคกรเลย 
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บทที่ 3 

การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

 
ดําเนินการตามคูมือบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 
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