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คํานํา 

 

 การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะปองกันและควบคุมปญหาความ

เสี่ยงในดานตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนจากสถานการณความไมแนนอน อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรท้ัง

ดานผลการดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงที่ดี คือ การที่คนในองคกรทุก

ฝายไดมีสวนรวมในการวิเคราะห ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนกับองคกรอยู

เสมอ อีกทั้งรวมกันวางแผนปองกัน และควบคุมใหเหมาะสมกับภารกิจ เพ่ือลดสภาพปญหาหรือหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงที่อาจสรางความเสียหาย หรือความสูญเสียทั้งดานผลการดําเนินงานและภาพลักษณขององคกร ซึ่ง

จะสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพและผลิตภาพที่สูงขึ้น มีความนาเชื่อถือ ซึ่งจะเปนการเพ่ิมความสามารถ

ทางการแขงขันท้ังในระดับประเทศและตางประเทศ 

 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามแนวทางของคูมือบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยี

ชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหผูบริหารและ

ผูเก่ียวของทุกฝาย ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงในระดับองคกร โดยแบงความเสี่ยงออกเปน 4 ดาน ตาม

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

เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินแผนงาน/โครงการที่สําคัญซึ่งตอง

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

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

ตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว หวังเปนอยางยิ่งวา ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของสํานักเทคโนโลย ี    

ชีวภัณฑสัตว จะใหความสําคัญ และนําแผนบริหารความเสี่ยงฉบับนี้ไปประยุกตใช เพื่อเปนเครื่องมือและ

แนวทางในการดําเนินงานใหบังเกิดผลสําเร็จอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

ตอสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวตอไป 

 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 

     หนา 

บทที่ 1 บทนํา           1 

1.1 หลักการและเหตุผล         1 

1.2 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว    1 

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว    1 

1.4 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง       2 

1.5 ลกัษณะพื้นฐานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว     2 

บทที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว     5 

2.1 ความเสี่ยงตามกระบวนงาน การบริหารจัดการชีวภัณฑสัตว    6 

2.2 ความเสี่ยงรายตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปบัญชี 2563  10 

2.3 ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO ERM       11 

2.3.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)     12 

  2.3.2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk)    12 

  2.3.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)     15 

  2.3.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) 16 

 2.4 การบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว และการวิเคราะห cost-benefit 17 

2.5 ปจจัยเสี่ยงท่ีตองควบคุม        49 

2.6 เกณฑการประเมินมาตรฐานของความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยงท่ีตองควบคุม)   51 

บทที่ 3 การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง      45 
 

 

ภาคผนวก 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง     46 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ที่ 192/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562        



1 

 

บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 หลักการและเหตุผล 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายใตคําสั่งของ กรมปศุสัตว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ และตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปบัญชี 2562 ตัวชี้วัดที่ 

4.2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบไปดวย 1. การระบุความเสี่ยงระดับองคกร 2. การ

ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองคกร (ระดับความรุนแรง = โอกาส x ผลกระทบ) 3. การ

กําหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร 4. การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย

ดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑของ COSO ERM และเพ่ือเปนการเสริมสราง

ความเขมแข็งในการกํากับดูแลและควบคุมตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 

ดังนั้น สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตามคําสั่งท่ี 192/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เพ่ือดําเนินการวิเคราะห

และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง กําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล

การบริหารความเสี่ยง รวมท้ังกําหนดแนวทาง ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ตามคูมือ

บริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยทบทวนจากแผนบริหารความเสี่ยงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

1.2 โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว  กําหนดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ งองคกร รับผิดชอบโดย

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ภายใตการกํากับดูแล

ของผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 
  

1.3 นโยบายบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

1) ผูบริหารและบุคลากร มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใชในการ

ดําเนินงานตามยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด

ไว 

2) ผูบริหารและบุคลากร สามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และจัดการ

ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

3) ใหมีการกําหนดกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองคกร 

4) ใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวนและปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ 

5) การบริหารความเสี่ยงไดรับการปลูกฝงใหเปนวัฒนธรรมขององคกร 
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1.4 วัตถุประสงคของแผนบริหารความเสี่ยง 

1) เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรภายในสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวทราบและเขาใจในหลักการ 

ขั้นตอนและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

2) เพ่ือเตรียมการวางแผนปองกันหรือลดโอกาสในการไมบรรลุวัตถุประสงคขององคกรหรือลดความ

สูญเสีย ในดานยุทธศาสตร ดานการดําเนินการ ดานการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ และรองรับ

ความผิดพลาดหรือสูญเสียที่อาจเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการขององคกร 

3) เพื่อลดความกลัวและความกังวลของผูบริหารและบุคลากร กอนท่ีจะเกิดความสูญเสียอันนําไปสู

การเสียโอกาส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีลดลง 

4) เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากร ไดปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

อยางเปนระบบและตอเนื่องเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.5 ลักษณะพื้นฐานของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 

 สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวเปนหนวยงานภาครัฐ สังกัดกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เดิมเปนเพียงหนวยงานผลิตเซรุม (พ.ศ.2472) สังกัดกรมเพาะปลูก และผลิตเปน

ผลสําเร็จสมบูรณออกใชไดเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2473 ซึ่งถือเปนวันที่ระลึกของกองผลิต

ชีวภัณฑตลอดมา ในป พ.ศ.2477 สถานีผลิตซีรั่มมีฐานะเปนแผนกวัคซีนและซีรั่ม ในสายงาน

สัตวแพทยข้ึนกับกองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ (กองบํารุงสัตวเดิม) กรมเกษตรและการประมง 

กระทรวงเกษตราธิการ ตอมา พ.ศ. 2480 กองอุตสาหกรรมสัตวพรรณ จึงไดขยายเปนกอง

ใหม 2 กอง คือ กองสัตวรักษและกองสัตวบาล แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงยายมาข้ึนกับ          

กองสัตวรักษ ในป พ.ศ. 2485  กองสัตวรักษ และกองสัตวบาล แยกออกจากกรมเกษตรและ

ประมง ยกฐานะขึ้นเปนกรมปศุสัตว แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงมาข้ึนกับ กองสัตวศาสตร กรม

ปศุสัตว จนกระทั่ง พ.ศ. 2494 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบ

ราชการ กรมปศุสัตวขึ้นใหม แผนกวัคซีนและซีรั่มจึงไดรับการยกระดับฐานะข้ึน เปนกอง

วัคซีนและซีรั่ม ตอมา พ.ศ.2516 พระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการ กําหนดใหกองวัคซีน

และซีรั่มเดิมเปลี่ยนเปนกองผลิตชีวภัณฑ จากกระแสการปฏิรูประบบราชการ ในป พ.ศ.

2545 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน จัดแบงสวนราชการใหม 

ซึ่งครั้งนี้กองผลิตชีวภัณฑไดพัฒนาชื่อเปน สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว ตราบจนกระทั่งวันนี้ 

สถานที่แหงนี้ ไดดําเนินการผลิตวัคซีนมารวมเปนเวลาถึง 90 ป โดยม ี

ภารกิจหลัก 

“ผลิตชีวภัณฑสัตวชนิดตางๆ สําหรับจําหนายเพ่ือควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว ตามนโยบายของ

กรมปศุสัตว รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว สนองตอบความตองการของเกษตรกร” 

วิสัยทัศน  

“เปนผูนําในการผลิตวัคซนีระดับภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสงเสริมปศุสัตวไทยอยางยั่งยืน” 
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นโยบาย 

 "ผลิตวัคซีนดี มีมาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ตรงตอเวลา รักษาสิ่งแวดลอม" 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหการบริหารจัดการและการดําเนินงานของเงินทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1) เพ่ิมการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่เปนความตองการของตลาดท่ีใชในการปองกันและควบคุมโรคสัตว 

2) ดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 

3) พัฒนาการผลิตและทดสอบวัคซีนที่ใชสําหรับปองกันโรคสัตวใหมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

4) พัฒนาสวนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศขององคกร 

5) พัฒนาสวนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑ ไดแก ระบบลูกโซความเย็นและการบริหารจัดการน้ํา 

6) ผลักดันสวนสนับสนุนการผลิตชีวภัณฑใหดําเนินการไดตามกฎหมายและมาตรฐาน ไดแก การเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรการจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการพลังงาน 
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บทที่ 2   

แผนบริหารความเสี่ยงสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
 

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตวดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยจากแผนงาน/

โครงการ/กิจกรรมหลักที่มีความสําคัญและมีผลกระทบสูงตอการบรรลุความสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร

และการบริหารจัดการชีวภัณฑสัตวของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะ

เกิดเหตุการณความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสียหาย (Impact) จากความ

เสี่ยง ตามวิธีการในคูมือบริหารความเสี่ยง สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสรุปไดดังนี ้

ปจจัยเสี่ยงทั้งหมด 59 ปจจัยเสี่ยง แบงเปน 

1. ปจจัยความเสี่ยง ระดับสูงมาก จํานวน 5 ปจจัยเสี่ยง ประกอบดวย 

 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) จํานวน 3 ปจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จํานวน      

2 ปจจัยเสี่ยง 
2. ปจจัยความเสี่ยง ระดับสูง จํานวน 1 ปจจัยเสี่ยง  

 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) จํานวน 1 ปจจัยเสี่ยง 
3. ปจจัยความเสี่ยง ระดับปานกลาง จํานวน 11 ปจจัยเสี่ยง ประกอบดวย 

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

4. ปจจัยความเสี่ยง ระดับนอย จํานวน 42 ปจจัยเสี่ยง ประกอบดวย 

 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) จํานวน 2 ปจจัยเสีย่ง 
 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) จํานวน 35 ปจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงดานการเงนิ (Financial Risk) จํานวน 4 ปจจัยเสี่ยง 
 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk) จํานวน      

1 ปจจัยเสี่ยง 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ภาพรวมของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว 
ผล

กร
ะท

บข
อง

คว
าม

เส
ียง

 

5 

11,13,14,15

,17,18,19, 

20,21,22,23

,26,34,35 

,46,50 

25,27,30,31, 

45,52 
12 24 32,44,57,58 

4 33 
2,8,36,37,38, 

39 
7,28  

 

3  3,4,5,53 1,6,29   

2  
16,40,42,43, 

47,48,56,59 
10,49,51,54 9,55  

1 41     

  1 2 3 4 5 

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 2.1 ความเสี่ยงตามกระบวนงาน การบริหารจัดการชีวภัณฑสัตว 

วัตถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

1. การบริหารจัดการวัตถุดิบ 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.1 การวางแผนการผลิต  
1.1.1 เพ่ือวางแผนการผลติวัคซีนใหสอดคลองตอ
กําลังการผลิต  

ไมสามารถผลติวคัซีนได
ตามแผนการผลิต 

1. การเกิดโรคระบาด
สัตวในพื้นที ่
2. นโยบายการควบคมุ
โรคเปลี่ยนแปลง 

3 
 
2 

3 
 
4 

9 
 
8 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.2 การบรหิารงบประมาณ 
1.2.1 เพ่ือจัดทํางบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบ
และอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในการผลิต 

งบประมาณในการจัดซื้อ
วัตถุดิบไมเพียงพอ / เกิน
ความจําเปน 

1. มีการเปลีย่นแปลง
แผนการผลติ 

2 3 6 

1.2.2 เพ่ือจัดทําบัญชีการเงนิตางๆ ใหถูกตอง 
 

จัดทําบัญชีตนทุนไม
ถูกตองตามมาตรฐานดาน
บัญชี  

1. ขาดระบบการบันทึก
ขอมูลทางบัญชีตนทุนที่
ถูกตอง 

2 3 6 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 1.3 การจัดหาวัตถุดิบ 
1.3.1 เพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจาง 
 

แผนจัดซื้อไมเหมาะสม 1. สตอกมีการ
เปลี่ยนแปลงไม

2 
 

3 
 

6 
 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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วัตถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

สม่ําเสมอ 
1.3.2 เพ่ือใหไดวตัถุดิบที่ตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะที่ตองการ 

ไมมั่นใจในคณุภาพของ
วัตถุดิบบางประเภท 

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

3 
 
 
 
3 
 
 
 

3 
 
 
 
4 
 
 
 

9 
 
 
 

12 
 
 
 

1.3.3 เพ่ือใหไดวตัถุดิบตรงเวลาทีกํ่าหนดไว 1. การสงมอบลาชา  1. คุณภาพและ
ศักยภาพของผูขาย  

2 
 

4 
 

8 
 

 
 

2. การตรวจรับลาชา 1. ระยะเวลาในการ
ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ  

4 
 

2 
 

8 
 

1.3.4 เพ่ือใหไดวตัถุดิบที่มีคณุภาพ ปริมาณที่ใช
เพียงพอ 
 

วัตถุดิบคางสตอก 
หมดอายุ เสื่อมสภาพ 
และไมเพียงพอตอการใช
งาน 

1. มีการปรับเปลี่ยน
แผนการผลติ  
2. มีเหตุขัดของฉุกเฉิน
ตองหยุดการผลติ  

3 
 
1 
 

2 
 
5 
 

6 
 
5 
 

2. การดําเนินการผลิต 
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.1 การผลิตชีวภัณฑ 
2.1.1 เพ่ือใหไดวัคซีนที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน
และปรมิาณเพียงพอตามความตองการ 

- ไมมีวัตถุดิบใหเบิก  
1. วัตถุดิบหมดคลังวัสด ุ

2. สารเคมีเสื่อมสภาพ 

 
3 

   1 

 
5 
5 

 
15 
5 

 การเตรียม Seed 
มีเช้ืออ่ืนปนเปอน 
 

1. สภาพแวดลอม   
    หองปฏิบัติการ 
2. เครื่องจักรชํารดุ 
3. ขาดการฝกอบรม 

1 
 

 

1 
1 

5 
 

 

5 
2 

5 
 

 

5 
2 

 การเพาะขยายเชื้อ 

ไมเจริญเติบโตและม ี

เช้ืออ่ืนปนเปอน 

1. วัตถุดิบเสื่อมสภาพ 
2. สภาพแวดลอม 
    หองปฏิบัติการ 

3. เครื่องจักรชํารดุ 

1 

1 
 

1 

5 

5 
 

5 

5 

5 
 

5 

 -การแยกเช้ือมีเช้ืออื่น 
 ปนเปอน 

1.สภาพแวดลอม 

  หองปฏิบัติการ 

2.เครื่องจักรชํารุด 

     1 

 

1 

    5 

    

   5 

   5 

   

  5 

 การผสม (formulate) 
มีเช้ืออ่ืนปนเปอน 
 

1. ไมปฏิบัติงานตาม 
SOP 
2. สภาพแวดลอม    
    หองปฏิบัติการ 

1 

 

1 

5 

 

5 

5 

 

5 
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วัตถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

  การบรรจลุงขวด 

วัคซีนเสียเนื่องจาก

เครื่องจักรชํารดุระหวาง

การผลิต 

 

1. ขาดการpreventive 
maintenance 
เครื่องจักร 
 

 

4 

 

5 

 

 

20 

 การอนุมัตสิงวัคซีนเขา

คลังวัคซนีลาชา 

- การอนุมัติเขาคลังลาชา 

1.ตองรอผลการทดสอบ
และการอนมัุติเขาคลัง
พัสด ุ
 

   2   5 10 

 วัคซีนไมผานการทดสอบ
คุณภาพ 

1. ไมปฏิบัติงานตาม 
SOP หรือ  SOP ไม
ครอบคลุมการผลติ
ทั้งหมด 
2. มีการปนเปอนใน
กระบวนการผลติ 
 

1 

 

 

2 

5 

 

 

5 

5 

 

 

10 

 8. วัคซีนผลติไมทันเวลา 1. เครื่องมือเครื่องจักร
ชํารุดระหวางการ
ดําเนินงาน 
2. ความไมแนนอนของ
ยอดความตองการวคัซีน 

3 

 
 

3 

4 

 
 

3 

12 

 
 

9 

   
 

   

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.2 การควบคุมคุณภาพ 
2.2.1 เพ่ือรับรองคณุภาพและประสิทธิภาพของ
วัคซีนใหเปนไปตามมาตรฐาน  

1. ผลการทดสอบไม
ถูกตอง  

1. ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที ่
2. เครื่องมือในการ
ทดสอบไมไดมาตรฐาน 
หรือ ไมไดสอบเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
2 

5 
 
 
5 

10 
 
 

10 
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วัตถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 2.3 การเลีย้งและการใชสัตวทดลอง 
2.3.1 เพ่ือใหไดสัตวทดลองท่ีมีคุณภาพสําหรับการ
วิจัย การผลิตและการทดสอบวัคซนีและเปนไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวของ 

1.การเลีย้งและใช
สัตวทดลองไมเปนไปตาม
มาตรฐาน 

1. สถานที่เลี้ยงและใช
สัตวทดลองไมเปนไป
ตามมาตรฐาน 
2. บุคลากรที่เก่ียวของ

กับการเลีย้งและใช

สัตวทดลองไมเปนไป

ตามมาตรฐาน 

5 
 
 
1 

5 
 
 
4 

25 
 
 
4 

3. การบริหารจัดการผลิตภณัฑ 
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.1 การจัดเก็บชีวภัณฑ 
3.1.1 เพ่ือเก็บรักษาวัคซีนในกระบวนการและวัคซีน
สําเรจ็รูปใหมคีณุภาพตั้งแตผลติจนถึงปลายทาง 

วัคซีนเสื่อมคณุภาพ
เน่ืองจากการเก็บรักษา 

1. ประสิทธภิาพหอง
เย็น / รถหองเย็น ไม
สมบูรณ  

1 5 5 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 3.2 การขนสงชีวภัณฑ 
3.2.1 เพ่ือจัดสงวคัซนีสําเร็จรูปใหปริมาณและเวลา
ตรงตามความตองการ 

ไมสามารถสงวคัซนีไดตาม
ปริมาณและตรงตามเวลา 

1. ผลิตวัคซีนไมตรงตาม
เวลาที่ตองการ  

1 
 

5 
 

5 
 

4. การบริหารจัดการองคการ บุคลากร เทคโนโลยี และวิจยัพัฒนา   
ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.1 การบรหิารบุคคล 
4.1.1 เพ่ือใหองคกรมีบุคลากรที่เพียงพอและมี
ความรูความสามารถตรงตามงานที่รับผิดชอบ 

1. บุคลากรบางหนวยมี
มาก/นอยกวาความเปน
จริง 

1.การวิเคราะหจํานวน
บุคลากรไมตรงกับความ
ตองการ 

2 
 
 

4 
 
 

8 
 

 2. บุคลากรในบางหนวยมี
ความรูไมตรงกับงาน 

1. การจัดสรรงานไม
เหมาะสม 

2 4 8 

4.1.2 เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีประสทิธภิาพใหอยูกับ
องคกร 

1. บุคลากรขอยาย/
ลาออก 

1. บุคลากรขาด
แรงจูงใจ 
2. ขาดความกาวหนาใน
สายอาชีพ 

2       
 
2 

4 
 
4 

8 
 
8 

ขั้นตอนหลัก/กิจกรรม 4.2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย 
4.2.1 เพ่ือใหองคกรมีการพัฒนาการดําเนินงานโดย
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม 

ไมมเีทคโนโลยีใหมๆ  ใน
การผลิต 

1. การลงทุนเทคโนโลยี
ทันสมัยใชงบฯ สูงมาก 
  

2 
 

5 
 

10 
 
 
 

4.2.2 เพ่ือใหองคกรมีการดําเนินงานท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GMP หรือมาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

องคกรไมไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

1. โรงงานผลิตวัคซีน

สัตวปกยังไมไดรับการ

รับรองมาตรฐาน GMP 

5 5 25 
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วัตถุประสงคของแตละขั้นตอน/กิจกรรม ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความ
เสี่ยง 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

4.2.3 เพ่ือใหองคกรมีการวิจัยชีวภณัฑที่ตรงตาม
ความตองการของผูใช 

1. ไมมีชีวภัณฑใหมๆ 
ออกสูทองตลาด 
 

1. ขาดบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถใน
การวิจัย 
 
2. การพัฒนาและผลิต
ชีวภัณฑใหมตองใชเงนิ
ลงทุนและระยะเวลาใน
การเตรียมการ 

2 
 
 
 
2 

2 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
6 

 

2.2 ความเสี่ยงรายตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจําหนาย ประจําปบัญชี 2563 

ลําดับ

ที ่
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 

ระดบัความ

เสี่ยง 

1 
รายไดต่ํา รายจายสูง ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 1.1 คาใชจายดําเนินงานตอ

รายไดจากการจําหนายวัคซีนได 
3 2 6 

2 
ไมมีการพัฒนา

ฐานขอมูลสารสนเทศ 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การพัฒนาฐานขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธและผลกระทบของทุนหมุนเวียนได 
1 2 2 

3 
ไมทราบวาใครคือผูมี

สวนไดสวนเสีย 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ระดับความพึงพอใจของผูมี

สวนไดสวนเสียได 
1 2 2 

4 

การวิจัยและพัฒนา

วัคซีนไมเปนทีต่องการ

ของตลาด 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ความสําเร็จในการดําเนินงาน

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปนความตองการของตลาดได 

 

2 2 4 

5 

องคกรไมไดรับการ

รับรองมาตรฐาน GMP 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.2 รอยละความสําเรจ็ในการ

เรงรัดการดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP

ได 

5 5 25 

6 

การผลิตวัคซีนและ

แอนติเจนไมตรงตาม

แผน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.3 รอยละของการผลิตวัคซีน

และแอนติเจน ปองกันโรคท่ีดําเนนิควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวของ       

กรมปศุสตัวได 

2 4 8 

7 

หองปฏิบัติการทดสอบ

คุณภาพวัคซีนไมได

รับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ความสําเร็จของโครงการ

ขับเคลื่อนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบคณุภาพวัคซีน 

ของสํานักเทคโนโลยีชีวภณัฑสตัวใหไดการรับรองมาตรฐาน  

ISO/IEC 17025 ได 

 

2 2 4 
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ลําดับ

ที ่
ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส 
ความ

รุนแรง 

ระดบัความ

เสี่ยง 

8 
วัคซีนดอยคณุภาพ

จากการขนสง 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ความสําเร็จในการดําเนินงาน

ปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นของกรมปศุสตัวได 
2 5 10 

9 
ผลิตน้าํไดไมมีคณุภาพ ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.6 คุณภาพน้ําที่ผานมาตรฐาน

การตรวจสอบได 
1 5 5 

10 
ไมมีการบริหาร ความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน ได 
2 2 4 

11 
ไมมีการตรวจ สอบ

ภายใน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน ได 
2 2 4 

12 
ไมมีการบริหารจัดการ

สารสนเทศและดิจติัล 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศ

และดิจิทลั ได 
3 2 6 

13 

คณะกรรมการบรหิาร

ทุนหมุนเวียนไมกํากับ

ดูแลเงนิทุนฯ 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการ

บริหารทุนหมุนเวียน ได 1 5 5 

14 
ไมมีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ได 
3 2 6 

15 
เบิกจายงบประมาณได

นอยกวาแผน 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การเบิกจายเงินตามแผนการ

เบิกจายที่ไดรับอนุมัติได 
4 2 8 

16 

ไมดําเนินการจายเงิน

และรับเงินผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 6.2 การดําเนินการตาม

แผนพัฒนาระบบการจายเงนิ และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผาน

ระบบอิเล็กทรอนิกสได 

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 

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 



12 

 

2.3.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) (จํานวน 3 ปจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ไมสามารถผลติ
วัคซีนไดตาม
แผนการผลติ 

1. การเกิดโรคระบาดสัตวในพ้ืนที ่
2. นโยบายการควบคมุโรคเปลี่ยนแปลง 

3 
2 

3 
4 

9 
8 

ถายโอน 
ยอมรับ 

 
งบประมาณในการ
จัดซื้อวัตถุดิบไม
เพียงพอ / เกินความ
จําเปน 

3. มีการเปลีย่นแปลงแผนการผลติ 2 3 6 ยอมรับ 

 

 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดานการดําเนนิงาน 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 5 

11,13,14,15,17,

18,19,20,21,22,

23,26,34,35,49 

25,27,30, 

31,45 
12 24 

 

32,44 

4 33 
8,36,37,38, 

39 
7,28   

3  4,5 6,29   

2  
16,40,42, 

43,46,47 
10,48,50 9  

1 41     

  1 2 3 4 5 

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

 

 
 

2.3.2 ความเสี่ยงดานการดําเนินงาน (Operational Risk) (จํานวน 47 ปจจัยเสี่ยง) 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

จัดทําบัญชีตนทุนไม
ถูกตองตาม
มาตรฐานดานบัญชี  

4. ขาดระบบการบันทึกขอมูลทางบัญชีตนทุนที่ถูกตอง 
2 
 

3 
 

6 
 

ยอมรับ 

แผนจัดซื้อไม
เหมาะสม 

5. สตอกมีการเปลี่ยนแปลงไมสม่าํเสมอ 
2 
 

3 
 

6 
 

ยอมรับ 
 

ไมมั่นใจในคณุภาพ
ของวัตถุดิบบาง
ประเภท 

6. คุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดไมสามารถตรวจสอบได
ชัดเจนบางประเภท  
7. ฝายทดสอบคณุภาพวัตถุดิบไมสามารถตรวจสอบไดใน
บางรายการ 

3 
 
3 
 

3 
 
4 
 

9 
 

12 
 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

การสงมอบลาชา  8. คุณภาพและศักยภาพของผูขาย  2 4 8 ยอมรับ 
การตรวจรับลาชา 9. ระยะเวลาในการทดสอบคณุภาพวัตถุดิบ  4 2 8 ยอมรับ 
วัตถุดิบคางสตอก 
หมดอายุเสื่อมสภาพ 
และไมเพียงพอตอ
การใชงาน 

10. มีการปรับเปลี่ยนแผนการผลติ  
11. มีเหตุขัดของฉุกเฉินตองหยุดการผลิต 

3 
1 
 

2 
5 
 

6 
5 
 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

ไมมีวัตถดิุบใหเบิก 12. วัตถุดิบหมดคลังวสัด ุ
13. สารเคมเีสื่อมสภาพ 

3 
1 

5 
5 

15 
5 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

การเตรียม seed 
มีเช้ืออ่ืนปนเปอน 

14. สภาพแวดลอมหองปฏิบัติการ 
15. เครื่องจักรชํารุด 
16. ขาดการฝกอบรม 

1 
1 
2 

5 
5 
2 

5 
5 
2 

ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

การเพาะขยายเชื้อ 
ไมเจริญเติบโตและมี
เช้ืออ่ืนปนเปอน 

17. วัตถุดิบเสื่อมสภาพ 
18. สภาพแวดลอมหองปฏิบัติการ 
19. เครื่องจักรชํารุด 

1 
1 
1 

5 
5 
5 

5 
5 
5 

ยอมรับ 
ยอมรับ 
ยอมรับ 

การแยกเชื้อ 
มีเช้ืออ่ืนปนเปอน 

20. สภาพแวดลอมหองปฏิบัติการ 
21. เครื่องจักรชํารุด 

1 
1 

5 
5 

5 
5 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

การผสม(Formulate) 
มีเช้ืออ่ืนปนเปอน 

22. ไมปฏิบัติงานตาม SOP 
23. สภาพแวดลอมหองปฏิบัติการ 

1 
1 

5 
5 

5 
5 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

วัคซีนเสียขณะบรรจุ
ลงขวดเนื่องจาก
เครื่องจักรชํารดุ 

 
24. ขาดการ preventive maintenance เครื่องจักร 

 
4 

 
5 

 
20 

 
ควบคุม 

การอนุมัตสิงวัคซีน
เขาคลังวคัซีนลาชา 

25. ตองรอผลการทดสอบและการอนุมัติเขาคลังพัสด ุ 2 5 10 ยอมรับ 

วัคซีนไมผานการ
ทดสอบคุณภาพ 

26. ไมปฏิบัติงานตาม SOP หรือ SOP ไมครอบคลุมการ
ผลิตทั้งหมด 
27. มีการปนเปอนในกระบวนการผลิต 

1 
 
2 

5 
 
5 

5 
 

10 

ยอมรับ 
 

ยอมรับ 
วัคซีนผลติไม
ทันเวลา 

28. เครื่องมือเครื่องจักรชํารดุระหวางการดําเนินงาน 
29. ความไมแนนอนของยอดความตองการวัคซีน 

3 
3 

4 
3 

12 
9 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

ผลการทดสอบไม
ถูกตอง  

30. ความชํานาญในการปฏิบติังานของเจาหนาที ่
31. เครื่องมือในการทดสอบไมไดมาตรฐาน หรือไมไดสอบ
เทียบ 

2 
2 

5 
5 

10 
10 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

การเลีย้งและใช
สัตวทดลองไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน 

32. สถานที่เลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตาม
มาตรฐาน 
33.บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงและใชสัตวทดลองไม
เปนไปตามมาตรฐาน 
 

5 
 
1 

5 
 
4 

25 
 
4 

ควบคุม 
 

ยอมรับ 

วัคซีนเสื่อมคณุภาพ
เน่ืองจากการเก็บ
รักษา 

34. ประสิทธิภาพหองเย็น / รถหองเย็น ไมสมบูรณ 1 5 5 ยอมรับ 



14 

 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ไมสามารถสงวคัซนี
ไดตามปรมิาณและ
ตรงตามเวลา 

35. ผลิตวัคซีนไมตรงตามเวลาที่ตองการ 1 5 5 ยอมรับ 

บุคลากรบางหนวยมี
มาก/นอยกวาความ
เปนจริง 

36. การวิเคราะหจํานวนบุคลากรไมตรงกับความตองการ 2 4 8 ยอมรับ 

บุคลากรในบาง
หนวยมีความรูไม
ตรงกับงาน 

37. การจัดสรรงานไมเหมาะสม 2 4 8 ยอมรับ 

บุคลากรขอยาย/
ลาออก 

38. บุคลากรขาดแรงจูงใจ 
39. ขาดความกาวหนาในสายอาชพี 

2 
2 

4 
4 

8 
8 

ยอมรับ 
ยอมรับ 

ไมมีชีวภณัฑใหมๆ  
ออกสูทองตลาด 

40. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการวิจัย 2 2 4 ยอมรับ 

ไมมีการพัฒนา

ฐานขอมูล

สารสนเทศ 

41. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวชี้วดัท่ี 2.1 การพัฒนา

ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพทและ

ผลกระทบของทุนหมุนเวียนได 

1 2 2 ยอมรับ 

ไมทราบวาใครคือผู

มีสวนไดสวนเสีย 

42. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 2.2 ระดับความ

พึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียได 
1 2 2 ยอมรับ 

การวิจัยและพัฒนา

วัคซีนไมเปนทีต่อง 

การของตลาด 

43. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ความสําเร็จ

ในการดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนท่ีเปน

ความตองการของตลาดได 

2 2 4 ยอมรับ 

การผลิตวัคซีนและ

แอนติเจนไมตรง

ตามแผน 

44. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.3 รอยละของ

การผลิตวัคซีนและแอนตเิจนปองกันโรคที่ดําเนินควบคุม

ปองกันโรคระบาดสตัวของกรมปศุสัตวได 

2 2 4 ควบคมุ 

วัคซีนดอยคณุภาพ

จากการขนสง 

45. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.5 ความสําเร็จ

ในการดําเนินงานปรับปรุงระบบลูกโซความเย็นของกรม

ปศุสัตวได 

2 5 10 ยอมรับ 

ผลิตน้าํไดไมมี

คุณภาพ 

46. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.6 คณุภาพน้ําที่

ผานมาตรฐานการตรวจสอบได 
1 5 5 ยอมรับ 

ไมมีการบริหาร 

ความเสีย่งและ

ควบคุมภายใน 

47. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.1  

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได 2 2 4 ยอมรับ 

ไมมีการตรวจสอบ

ภายใน 

48. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.2  

การตรวจสอบภายใน ได 
2 2 4 ยอมรับ 

ไมมีการบริหาร

จัดการสารสนเทศ

49. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 4.3  

การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิตัล ได 
3 2 6 ยอมรับ 
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ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

และดิจตัิล 

คณะกรรมการบรหิาร

ทุนหมุนเวียนไมกํากับ

ดูแลเงนิทุนฯ 

50. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 5.1  

บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได 1 5 5 ยอมรับ 

ไมมีการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

51. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 5.2  

การบริหารทรัพยากรบุคคล ได 
3 2 6 ยอมรับ 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดานการเงิน 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 

5  52    

4      

3  53    

2  56 54 55  

1      

  1 2 3 4 5 

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

1.3.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) (จํานวน 5 ปจจัยเสี่ยง) 

 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

ไมมเีทคโนโลยีใหมๆ
ในการผลติ  52. การลงทุนเทคโนโลยีทันสมัยใชงบฯ สูงมาก 

 
2 
 

 
5 
 

 
10 
 

ยอมรับ 

ไมมีชีวภณัฑใหมๆ
ออกสูทองตลาด 

53.การพัฒนาและผลิตชีวภณัฑใหมตองใชงานลงทุน
ระยะเวลาในการเตรียมการ 2 3 6 ยอมรับ 

รายไดต่ํา รายจาย
สูง 

54. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 1.1 คาใชจาย
ดําเนินงานตอรายไดจากการจําหนายวคัซนีได 

3 2 6 ยอมรับ 

เบิกจายงบประมาณ 
ไดนอยกวา 

55. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การเบิกจาย
ตามแผนการเบิกจายท่ีไดรับอนุมตัิได 

4 2 8 ยอมรับ 

ไมดําเนินการ
จายเงินและรับเงนิ
ผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส 

56.ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวดัท่ี 6.2 การ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจายเงิน และการรับ
เงนิของทุนหมุนเวียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสได 

2 2 4 ยอมรับ 

VH 

H 

M 

L 

สูงมาก 

สูง 

ปานกลาง 

น้อย 
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แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

ผล
กร

ะท
บข

อง
คว

าม
เส

ียง
 

5     57,58 

4      

3      

2  59    

1      

  1 2 3 4 5 

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

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

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง ทางเลือกใน

การตอบสนอง 
โอกาส 

ความ
รุนแรง 

ระดับความ
เสี่ยง 

องคกรไมไดรับการ
รับรองมาตรฐาน 
GMP 

57. โรงงานผลิตวัคซีนสตัวปกยังไมไดรับการรับรอง
มาตรฐาน GMP 

5 
 

5 
 

25 
 

ควบคุม 

องคกรไมไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

GMP 

58. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับ

ความสําเร็จในการเรงรดัการดําเนินการใหโรงงานวัคซีน

ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMPได 

5 5 25 ควบคุม 

หองปฏิบัติการ

ทดสอบคุณภาพ

วัคซีนไมไดรบัรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 

17025 

59. ไมสามารถดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ความสําเร็จ

ของโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบ

คุณภาพวัคซีนของสาํนักเทคโนโลยีชีวภัณฑสตัวใหไดการ

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 16 เปนตนไป) มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากเห็นวาเปนความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน

ของ สทช. เปนอยางมาก และมีความจําเปนที่ สทช. จะตองดําเนินการควบคุมใหความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได จึงจัดทําตารางเปรียบเทียบผลการวิเคราะห Cost-

Benefit และพิจารณาแนวทางที่คุมคา เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 
 

ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 

1. ดานกลยุทธ   

(Strategic 

Risk) 
 
1. การเกิดโรค
ระบาดสัตวใน
พ้ืนที่ 
 

(ความเสี่ยง :    
ไมสามารถผลติได
ตามแผนการผลิต) 

ยอมรับ กําหนดใหมีหนวยงานตดิตาม

ขาวสารการระบาดของโรคระบาด

สัตวอยางใกลชิดเพ่ือพยากรณความ

ตองการวัคซีน และจัดใหมีการ

ประชุมทุกฝายที่เกี่ยวของเพ่ือเพ่ิม

หรือลดกําลังการผลติอยางทันทวงท ี

กําหนดการประชุมรวมของ

ทุกฝายที่เก่ียวของอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ

ติดตามสถานการณการ

ระบาดของโรค 

ไมม ี

สามารถปรับแผนการผลิต

วัคซีนไดทันตอสถานการณ 

มีวัคซีนใชในการปองกันโรค

ระบาด ได ≥ 50 % ของ

พ้ืนที่ 

ถายโอน 

ควบคุม - 

ถายโอน ให สคบ. สั่งซื้อวัคซีนสตัวจาก
เอกชนมาใชไปจนกวา สทช. จะ
สามารถผลิตวัคซีนได 

สคบ.จัดทํางบประมาณเพ่ือ
ใชในกรณีเกิดโรคระบาด
แลว สทช.ไมสามารถผลิต
วัคซีนไดทันเวลา 

50 ลบ. 

สามารถควบคุมโรคระบาด
สัตวไดอยางรวดเร็ว 

มีวัคซีนใชในการปองกันโรค
ระบาดได ≥ 100 % ของ
พ้ืนที่ 

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
2. นโยบายการ
ควบคุมโรค
เปลี่ยนแปลง 

 

(ความเสี่ยง : 
ไมสามารถผลติได
ตามแผนการผลิต) 

ยอมรับ กําหนดใหมีหนวยงานคอยติดตาม
การเปลีย่นแปลงนโยบายอยาง
ใกลชิด และเรียกประชุมทุกฝายที่
เก่ียวของเพ่ือเพ่ิมหรือลดกําลังการ
ผลิตอยางทันทวงที 

กําหนดการประชุมรวมของ
ทุกฝายที่เก่ียวของอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือ
ติดตามนโยบายการควบคมุ
โรค 

ไมม ี

สามารถปรับแผนการผลิต
วัคซีนไดทันตอสถานการณ 

มีวัคซีนใชในการปองกันโรค
ระบาด ≥ 80 % 

ยอมรับ 

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

ปศุสัตว 
3. มีการ
เปลี่ยนแปลง
แผนการผลติ 
 

(ความเสี่ยง : 
งบประมาณใน
การจัดซื้อวัตถุดิบ
ไมเพียงพอ/เกิน
ความจําเปน) 

ยอมรับ - วางแผนการผลิตและศึกษาตนทนุ
ในการผลตินั้นๆ ใหสอดคลองมาก
ที่สุด 

ประชุมปรึกษาหารือ
ระหวางผูบริหารและหนวย
ผลิตฯ เปนประจํา 

ไมม ี

มาตรฐานการผลิตทีดี่และมี
ประสิทธิภาพ ไมมีการใช
งานเกินหรือต่ํากวาประมาณ
การมากเกินไป 

ผลิตวัคซีนและสารทดสอบ
โรคไดตามแผน 100 % 

ยอมรับ 

ควบคุม พัฒนาระบบการติดตามความ
ตองการของ สคบ. เพ่ือนํามา
วิเคราะหคาใชจายที่ใชในการจัดหา
วัตถุดิบมาผลติใหเพียงพอ 

พัฒนาระบบตรวจสอบ
ติดตามความตองการของ 
สคบ. เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสินคาโดย
ฉับพลัน 

10 ลบ. เพ่ือความรวดเร็วในการผลติ

ในการจัดหาวัตถุที่ใชในการ

ผลิตไดทันเวลา 

ผลิตวัคซีนและสารทดสอบ

โรคไดตามแผน 100% 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 

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

(ความเสี่ยง : 
จัดทําบัญชีตนทุน
ไมถูกตองตาม
มาตรฐานดาน
บัญช)ี 

ยอมรับ 1. อบรมผูรับผิดชอบและผูเก่ียวของ 
ใหมีความรูความเขาใจ เรื่องระบบ
บัญชีตนทุน 

1. การแตงตั้งผูดํารง
ตําแหนงตางๆตองกําหนด
สายงานและแผนพัฒนา
ความรูความสามารถให
เพียงพอและครอบคลุมงาน
ตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 

0.1 ลบ. 

1. ผูดํารงตําแหนงตางๆ
สามารถทํางานและ
รับผิดชอบงานตามภารกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ 

- วางแผนควบคุม
งบประมาณใหเหมาะสมกับ
กําไร-ขาดทุน ของกิจกรรม
ตางๆ 
- ใชเปนขอมูลบริหารราคา
ขายวัคซีนไดอยางเหมาะสม 

ยอมรับ 

2. ศึกษาคนควาจากสื่อหรือขอ
คําแนะนําจาก กองคลัง กรมปศสุตัว 
หรือ กรมบัญชีกลาง 

2. ดูงานเงินทุนหมุนเวียนที่
มีระบบบัญชีตนทุนและ
กรมบัญชีกลางยอมรับ 

ไมม ี 2. ผูปฏิบัติงานมีการพัฒนา
ตนเองและเปนประโยชนตอ
หนวยงาน 

มีระบบท่ีสรางขึ้นและ
เหมาะสมเฉพาะหนวยงาน 

ควบคุม -  
ถายโอน จางหนวยงานภายนอกที่มีความรู

ดานบัญชีตนทุนดําเนินการ 
ระบบบัญชีตนทุน 50 ลบ. มีระบบบันทึกบญัชีตนทุนท่ี

ถูกตอง 
สามารถวิเคราะหตนทุน
วัคซีนและสารทดสอบโรคที่
ถูกตอง 100 % 

หลีกเลี่ยง -  
5. สตอกมีการ
เปลี่ยนแปลงไม
สม่ําเสมอ  
 

(ความเสี่ยง : 
แผนจัดซื้อไม
เหมาะสม) 

ยอมรับ ประสานงานระหวางหนวยงานที่

เก่ียวของ 

ประชุมหารือระหวาง

หนวยงานที่เก่ียวของเปน

ระยะ 

ไมม ี

สตอกมีความสม่ําเสมอ ปริมาณของคางสตอกลดลง 

10 % 

ยอมรับ 

ควบคุม พัฒนาระบบคลังพัสดุออนไลน ระบบคลังพัสดุออนไลน 10 ลบ. หนวยงานที่เก่ียวของ

สามารถรูสตอกได

ตลอดเวลา 

ปริมาณของคางสตอกลดลง 

10 % 

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  
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ปจจัยเสี่ยง 
วธิีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
6. คุณลักษณะ
เฉพาะที่กําหนด
ไมสามารถ
ตรวจสอบได
ชัดเจนบาง
ประเภท 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมั่นใจใน
คุณภาพของ
วัตถุดิบบาง
ประเภท) 

ยอมรับ วัสดุและสารเคมีบางชนิด ไม

สามารถตรวจสอบคณุสมบัติหรือหา

องคประกอบไดชัดเจน การ

ตรวจสอบตองทดสอบโดยการใช

งานจริงเปรียบเทียบกับวัสดุและ

สารเคมีที่ใชในปจจุบัน 

กําหนดลงในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะเก่ียวกับ

รายละเอียดการทดสอบ 
ไมม ี

ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพียงพอตามความตองการ 

≥ 80% 

ยอมรับ 

ควบคุม 
 
 

-  

 

 

 

ถายโอน สงตัวอยางใหหนวยงานภายนอก

ตรวจสอบคุณสมบัติในสวนที่ไม

สามารถตรวจสอบเองได 

กําหนดลงในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะเก่ียวกับ

รายละเอียดการสงทดสอบ

หนวยงานภายนอก 

 

 

1 ลบ. ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพียงพอตามความตองการ 

≥ 80% 

หลีกเลี่ยง 
 
 
 
 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
7. ฝายทดสอบ
คุณภาพวัตถดุบิ
ไมสามารถ
ตรวจสอบไดใน
บางรายการ 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมั่นใจใน
คุณภาพของ
วัตถุดิบบาง
ประเภท) 

ยอมรับ วัสดุและสารเคมีบางชนิด ไม

สามารถตรวจสอบคณุสมบัติหรือหา

องคประกอบไดชัดเจน การ

ตรวจสอบตองทดสอบโดยการใช

งานจริงเปรียบเทียบกับวัสดุและ

สารเคมีที่ใชในปจจุบัน 

กําหนดลงในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะเก่ียวกับ

รายละเอียดการทดสอบ 

ไมม ี ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพียงพอตามความตองการ 

≥ 80% 

ยอมรับ 

ควบคุม 
 
 

-  

ถายโอน วัสดุและสารเคมี ไมสามารถ

ตรวจสอบคุณลักษณะบางรายการ

ไดโดยฝายทดสอบฯ ควรใหผูขาย

สงทดสอบโดยหองปฏิบัติการทีม่ี

ความนาเชื่อถือ เชน กรม

วิทยาศาสตรบริการ และนํา

ใบรับรองคณุภาพ ที่เปนชุด

เดียวกันกับชุดสงมอบมาเสนอ 

กําหนดลงในรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะวาตอง

มีเอกสารผลการทดสอบ

จากหองปฏิบัติการที่

นาเชื่อถือมายื่นในวันสง

มอบ 

1 ลบ. ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

มีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

เพียงพอตามความตองการ 

≥ 80% 

 หลีกเลี่ยง 
 
 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
8. คุณภาพและ
ศักยภาพของ
ผูขาย 
 

(ความเสี่ยง : 
การสงมอบลาชา) 

ยอมรับ คณะกรรมการตรวจรับและ

เจาหนาที่พัสดุตองทําหนาที่ติดตาม

ความคืบหนาของสัญญาสงมอบเปน

ระยะ โดยตองแจงเตือนผูขายใหสง

มอบของใหตรงเวลาและหากผูขาย

ไมปฏิบตัติามสญัญาใหดําเนินการ

ตามระเบียบอยางเครงครดัโดยการ

ปรับและขึ้นบญัชีดํา 

ขึ้นบัญชีผูคาที่ขายของแต

ละชนิด 

ไมม ี

สามารถรูวาผูคารายใดขาย

สินที่มีคุณภาพตามที่เรา

ตองการ 

ผูคาทําการสงมอบของที่มี

คุณภาพตรงตามความ

ตองการและทันตอเวลา  

≥ 80% 

ยอมรับ 
 

ควบคุม ซื้อขายวัตถุดิบผานผูผลติโดยตรง ปรับปรุงประกาศเชิญชวน

และสื่อสารกับผูผลิต

โดยตรง 

ไมม ี - มั่นใจในคุณภาพของ

วัตถุดิบ 

- สามารถลดตนทุนวัตถุดิบ

ได ≥ 10 % 

ถายโอน -  

 

 

 หลีกเลี่ยง 

 

 

 

 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
9. ระยะเวลาใน
การทดสอบ
คุณภาพวัตถดุบิ  
 

(ความเสี่ยง : 
การตรวจรับ
ลาชา) 

ยอมรับ ผูที่มีหนาที่ทดสอบคุณภาพวัตถุดบิ 

ดําเนินการดวยความรวดเร็ว และให

เกิดความผิดพลาดนอยที่สุด 

ผูเก่ียวของวางแผนการ

ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบให

รวดเร็ว 

ไมม ี

ทดสอบคุณภาพวัตถุดิบได

เร็วขึ้น 

 

ระยะเวลาทดสอบคณุภาพ

วัตถุดิบลดลง 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน วัสดแุละสารเคมีที่ตองมีการทดสอบ

กอนสงมอบควรใหผูขายทําการสง

ทดสอบจากหองปฏิบัติการท่ีมีความ

นาเชื่อถือและนําใบรับรองมาเสนอ

ในวันที่สงมอบโดยตองเปนของ lot 

เดียวกันกับที่นําไปทดสอบ 

กําหนดลงใน spec วาตอง

มีผลการทดสอบจาก

หองปฏิบัติการท่ีนาเช่ือถือ

มายื่นในวันสงมอบ 

ไมม ี ไดวัสดุและสารเคมีที่มี

คุณภาพ 

ระยะเวลาทดสอบคณุภาพ

วัตถุดิบลดลง 50 % 

หลีกเลี่ยง - 
10. มีการ
ปรับเปลีย่น
แผนการผลติ  
 

(ความเสี่ยง : 
วัตถุดิบคางสตอก 
หมดอายุ 
เสื่อมสภาพ และ
ไมเพียงพอตอการ
ใชงาน)   

ยอมรับ ผูเก่ียวของเฝาระวังอยางใกลชิด 

และเตรียมพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ผูเก่ียวของประชุมรวมกัน

เพ่ือหาแนวทางแกไขหากมี

การเปลีย่นแผนการผลิต 

ไมม ี

สามารถผลิตวัคซีนไดตาม

เปาหมาย 

 

ปริมาณวัตถุดิบคางสตอก

หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม มีระบบควบคุมสตอกวัตถุดิบทั้งเขา

และออก รวมถึงแสดงสถานะตางๆ 

เปนปจจุบัน 

ระบบสตอกพัสดุกลาง 

30 ลบ. 

ควบคุมทั้งปริมาณและ

คุณภาพวัตถดุบิใหดีอยูเสมอ 

ปริมาณวัตถุดิบคางสตอก

หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ถายโอน - 

 

  หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
11. มีเหตุขัดของ
ฉุกเฉินตองหยุด
การผลิต 
 

(ความเสี่ยง : 
วัตถุดิบคางสตอก 
หมดอายุ 
เสื่อมสภาพ และ
ไมเพียงพอตอการ
ใชงาน)   

ยอมรับ ผูเก่ียวของเฝาระวังอยางใกลชิด 

และเตรียมพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ผูเก่ียวของประชุมรวมกัน

เพ่ือหาแนวทางแกไขหากมี

เหตุขัดของฉุกเฉินตองหยุด

การผลิต 

ไมม ี

วัตถุดิบมีเพียงพอตอการใช

งานและคงเหลือในระดับที่

ยอมรับได 

ปริมาณวัตถุดิบคางสตอก

หมดอายลุดลง ≥ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง ไมดําเนินการใดๆ เนื่องจากอาจเปนนโยบายของกรมปศสุัตว เชน การเปลีย่นชนิดวัคซีน ทําใหตองเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ หรือ ฉลาก เปนตน 
ทําใหของที่เหลือเหลานั้นตกคางในสตอก หนวยงานทําไดเพียงรอเวลาเพื่อใหวัสดุนั้นๆ เสื่อมสภาพตามอายุ และแทงจําหนายตอไป 

12. วัตถุดิบหมด
คลังวัสด ุ
(ความเสี่ยง: ไมมี
วัตถุดิบใหเบิก) 

ยอมรับ ผูเก่ียวของติดตามพัสดุคงเหลือใน

คลังของตนเองอยูเสมอ 

ประชุมรวมระหวางฝาย

ผลิตและคลังเพ่ือหา

แนวทางดําเนินงานในกรณี

วัสดุใกลหมด 

ไมม ี

มีวัตถุดิบเพียงพอตอการใช

งาน 

หากมีวัตถุดิบชนิดใดใกล

หมดจากคลังเกินกวา 30% 

ของยอดเบิกใหดําเนินการ

จัดหาใหม 

ยอมรับ 

ควบคุม 
 
 

-  

ถายโอน 
 
 

-  

หลีกเลี่ยง 
 
 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
13. สารเคมี
เสื่อมสภาพ 
(ความเสี่ยง: ไมมี
วัตถุดิบใหเบิก) 

ยอมรับ ทุกฝายหมั่นตรวจสอบสารเคมี

คงเหลือและจัดทํารายงานความ

เคลื่อนไหวของสารเคมีหมดอายุ

เพ่ือใหฝายจัดซื้อจัดจางดาํเนินการ 

มีการประชุมติดตามขอมลู

อยูเสมอ 
ไมม ี

มีวัตถุดิบเพียงพอตอการใช

งาน 

หากมียอดในคลังสินคาลด

ต่ํากวา 90% ใหดําเนินการ

จัดหา 

ยอมรับ 

ควบคุม -  

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  

14. 
สภาพแวดลอม
หองปฏิบัติการ 
(ความเสี่ยง: การ
เตรียม seed มี
เช้ืออ่ืนปนเปอน) 

ยอมรับ จัดใหมีการทําความสะอาดและ

ติดตามระดับความปนเปอนเช้ือ

โครงการวาง Plate อาหารเลี้ยงเช้ือ

อยูเสมอ 

วาง Plate อาหารเลี้ยงเช้ือ

เพ่ือติดตามการปนเปอน

ของหองปฏิบัติการ 
ไมม ี

หองปฏิบัติการพรอมในการ

ใชงาน 

ลดการปนเปอนเช้ือ ยอมรับ 

ควบคุม 
 
 

-  

ถายโอน 
 
 

-  

หลีกเลี่ยง 
 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
15. เครื่องจักร
ชํารุด (ความเสี่ยง: 
การเตรียม seed 
มีเช้ืออื่นปนเปอน) 

ยอมรับ -  

ควบคุม จัดใหมีการ preventive 

maintenance เครื่องจักรท ี่มี

ความสําคญัในการผลติ 

โครงการ preventive 

maintenance เครื่องจักร

ตางๆของแตละโรงงานผลิต

ประจําปงบประมาณ 

2564-2565 

2 ลบ. 

เครื่องจักรสามารถใชงานได

อยางเปนปกต ิ

ไดแผนการ preventive 

maintenance เครื่องจักรที่

สําคัญในการผลิตแตละ

โรงงาน 

ควบคุม 

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  

16. ขาดการ
ฝกอบรม  
(ความเสี่ยง: การ
เตรียม seed มี
เช้ืออ่ืนปนเปอน) 
 

ยอมรบั จัดใหมีการฝกอบรมเทคนิคในการ

ปฏิบัติงานและมีการทดสอบฝมืออยู

เสมอ 

จัดการฝกอบรมและการ

ทดสอบฝมือการปฏิบัต ิ ไมม ี

ผูปฏิบัติงานมีเทคนิคท่ี

ถูกตองในการปฏิบัติงาน 

ลดการปนเปอนที่มีสาเหตุ

มาจากเทคนิคในการ

ปฏิบัติงาน 

ยอมรับ 

ควบคุม 
 
 

-  

ถายโอน 
 
 

-  

หลีกเลี่ยง 
 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
17. วัตถุดิบ
เสื่อมสภาพ 
(ความเสี่ยง: การ
เพาะขยายเช้ือไม
เจริญเติบโตและมี
เช้ืออ่ืนปนเปอน) 

ยอมรับ ทุกฝายหมั่นตรวจสอบสารเคมี

คงเหลือและจัดทํารายงานความ

เคลื่อนไหวของสารเคมีหมดอายุ

เพ่ือใหฝายจัดซื้อจัดจางดาํเนินการ 

มีการประชุมติดตามขอมลู

อยูเสมอ 
ไมม ี

มีวัตถุดิบเพียงพอตอการใช

งาน 

หากมียอดในคลังสินคาลด

ต่ํากวา 90% ใหดําเนินการ

จัดหา 

ยอมรับ 

ควบคุม -  

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  

18.
สภาพแวดลอม
หองปฏิบัติการ 
(ความเสี่ยง: การ
เพาะขยายเช้ือไม
เจริญเติบโตและมี
เช้ืออ่ืนปนเปอน) 

ยอมรับ จัดใหมีการทําความสะอาดและ

ติดตามระดับความปนเปอนเช้ือ

โครงการวาง Plate อาหารเลี้ยงเช้ือ

อยูเสมอ 

วาง Plate อาหารเลี้ยงเช้ือ

เพ่ือติดตามการปนเปอน

ของหองปฏิบัติการ 
ไมม ี

หองปฏิบัติการพรอมในการ

ใชงาน 

ลดการปนเปอนเช้ือ ยอมรับ 

ควบคุม 
 
 

-  

ถายโอน 
 
 

-  

หลีกเลี่ยง 
 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
19. เครื่องจักร
ชํารุด  
(ความเสี่ยง: การ
เพาะขยายเช้ือไม
เจริญเติบโตและมี
เช้ืออ่ืนปนเปอน) 

ยอมรับ -  

ควบคุม จัดใหมีการ preventive 

maintenance เครื่องจักรท ี่มี

ความสําคญัในการผลติ 

โครงการ preventive 

maintenance เครื่องจักร

ตางๆของแตละโรงงานผลิต

ประจําปงบประมาณ 

2564-2565 

2 ลบ. 

เครื่องจักรสามารถใชงานได

อยางเปนปกต ิ

ไดแผนการ preventive 

maintenance เครื่องจักรที่

สําคัญในการผลิตแตละ

โรงงาน 

ควบคุม 

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  

20. 
สภาพแวดลอม
หองปฏิบัติการ  
(ความเสี่ยง: การ
แยกเชื้อมีเช้ืออื่น
ปนเปอน) 

ยอมรับ จัดใหมีการทําความสะอาดและ

ติดตามระดับความปนเปอนเช้ือ

โครงการวาง Plate อาหารเลี้ยงเช้ือ

อยูเสมอ 

วาง Plate อาหารเลี้ยงเช้ือ

เพ่ือติดตามการปนเปอน

ของหองปฏิบัติการ 
ไมม ี

หองปฏิบัติการพรอมในการ

ใชงาน 

ลดการปนเปอนเช้ือ ยอมรับ 

ควบคุม 
 

-  

ถายโอน 
 
 

-  

หลีกเลี่ยง 
 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
21. เครื่องจักร
ชํารุด  
(ความเสี่ยง: การ
แยกเชื้อมีเช้ืออื่น
ปนเปอน) 

ยอมรับ -  

ควบคุม จัดใหมีการ preventive 

maintenance เครื่องจักรท ี่มี

ความสําคญัในการผลติ 

โครงการ preventive 

maintenance เครื่องจักร

ตางๆของแตละโรงงานผลิต

ประจําปงบประมาณ 

2564-2565 

2 ลบ. 

เครื่องจักรสามารถใชงานได

อยางเปนปกต ิ

ไดแผนการ preventive 

maintenance เครื่องจักรที่

สําคัญในการผลิตแตละ

โรงงาน 

ควบคุม 

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  

22. ไมปฏิบัติงาน
ตาม SOP  
(ความเสี่ยง: การ
ผสม Formulate
มีเช้ืออื่นปนเปอน) 
 

ยอมรับ จัดใหมีการประชุมในฝายผลิต เพือ่

ทบทวน SOP และกําชับใหปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัด 

 

มีการตดิตามการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตาม SOP 
ไมม ี

ทุกคนปฏิบัติงานตาม SOP ลดการปนเปอนเช้ือในวัคซีน

ได 

ยอมรับ 

ควบคุม 
 
 

-  

ถายโอน 
 
 

-  

หลีกเลี่ยง 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
23. 
สภาพแวดลอม
หองปฏิบัติการ  
(ความเสี่ยง: การ
ผสม Formulate
มีเช้ืออื่นปนเปอน) 
 

ยอมรับ จัดใหมีการทําความสะอาดและ

ติดตามระดับความปนเปอน

โครงการวาง Plate อาหารเลี้ยงเช้ือ

อยูเสมอ 

วาง Plate อาหารเลี้ยงเช้ือ

เพ่ือติดตามการปนเปอน

ของหองปฏิบัติการ 
ไมม ี

หองปฏิบัติการพรอมในการ

ใชงาน 

ลดการปนเปอนเช้ือ ยอมรับ 

ควบคุม -  

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  

24. ขาดการ 
preventive 
maintenance 
เครื่องจักร  
(ความเสี่ยง: 
วัคซีนเสียขณะ
บรรจุลงขวด
เน่ืองจาก
เครื่องจักรขํารดุ) 

ยอมรับ -  

ควบคุม จัดใหมีการ preventive 

maintenance เครื่องจักรท ี่มี

ความสําคญัในการผลติ 

โครงการ preventive 

maintenance เครื่องจักร

ตางๆของแตละโรงงานผลิต

ประจําปงบประมาณ 

2564-2565 

1-20%

ของมูลคา

เครื่องจักร 

เครื่องจักรสามารถใชงานได

อยางเปนปกต ิการทํางานมี

ประสิทธิภาพ 

ไดแผนการ preventive 

maintenance เครื่องจักรที่

สําคัญในการผลิตแตละ

โรงงานการสญูเสียลดลง 

ควบคุม 

ถายโอน 
 
 

ซอมบํารุงโดย Out source 
หรือตัวแทนจําหนายเครื่องจักร/

อุปกรณชนิดนั้น 

จัดทําโปรแกรมการซอม

บํารุง 

1-20%

ของมูลคา

เครื่องจักร 

มีชางที่มีประสบการณและ

ความชํานาญเฉพาะดาน 

  

หลีกเลี่ยง 
 
 

-  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
25. ตองรอผลการ
ทดสอบและการ
อนุมัติเขาคลัง
พัสด ุ
(ความเสี่ยง :การ
อนุมัติสงวัคซีน 
เขาคลังวัคซีน
ลาชา)  
 

ยอมรับ จัดการประชุมรวมกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานใหถูกตองตาม

หลัก GMP 

กลุมผลิต,กลุมทดสอบฯ 

และกลุมบริการวิชาการฯ 

ประชุมรวมกันหาแนวทางท่ี

เหมาะสม 

ไมม ี วัคซีนมีคุณภาพด ี ไดวัคซีนมคุีณภาพและมี

ปริมาณเพียงพอ 

ยอมรับ 

ควบคุม -  

ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง -  

26. ไมปฏิบัติงาน
ตาม SOP หรือ 
SOP ไม
ครอบคลุมการ
ผลิตทั้งหมด 
(ความเสี่ยง : 
วัคซีนไมผานการ
ทดสอบคุณภาพ)  
  
 

ยอมรับ จัดทํา SOP เพ่ิมเตมิใหครอบคลุม มีการตดิตามการปฎิบัติงาน

ใหเปนไปตาม SOP 
ไมม ี

มี SOP ที่ครอบคลุมการ

ผลิตทั้งหมด 

ไดวัคซีนท่ีผานการทดสอบ

คุณภาพ ≥ 95 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

 

 

ถายโอน สงตัวอยางวัคซีนใหหนวยงาน

ภายนอกเปนผูดําเนินการทดสอบ

คุณภาพวัคซีน 

 

จัดสรรงบประมาณในการ

สงตัวอยางทดสอบคณุภาพ 

10 ลบ. วัคซีนมีคุณภาพ 

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
27. มีการ
ปนเปอนใน
กระบวนการผลติ 
(ความเสี่ยง : 
วัคซีนไมผานการ
ทดสอบคุณภาพ)   
 

  

ยอมรับ จะตองมีการปฏิบัตติามขั้นตอน 

Aseptic Technique 

 

 

มีการทวนสอบวิธีการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

ไมม ี สามารถผลิตวัคซีนที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานและ 
ปริมาณเพียงพอตอความ
ตองการ 

ลดอัตราการปนเปอน 

≥ 90 % 

ยอมรับ 

ควบคุม -  

ถายโอน นําเขาวัคซีนทดแทน จัดซื้อวัคซีนเพ่ือทดแทน
สวนที่ขาด 

100 ลบ. วัคซีนมีคุณภาพและปรมิาณ

เพียงพอตอความตองการ 

การผลิตวัคซีนเปนไปตาม
เปาหมาย ≥ 95 % 

หลีกเลี่ยง - 
28. เครื่องมือ
เครื่องจักรชํารดุ
ระหวางการ
ดําเนินงาน 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนผลติไม
ทันเวลา)   
 
 
 
 
 
 
 

ยอมรับ - ดําเนินการแจงซอมและจัดซื้อจัด

จางตามระเบียบราชการ 

- จัดทําระบบการซอมบํารุงเชิง

ปองกัน(preventive 

maintenance) เพื่อพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพของงานซอมบํารุง 

- ดําเนินการโดยเรงดวนจัด

จางดวยวิธีที่เหมาะสม 

- ฝกอบรมบุคคลากรและ

จัดทําเอกสารซอมบํารุงเชิง

ปองกันของเครื่องจักรแตละ

ตัว 

1-20%

ของมูลคา

เครื่องจักร 

- ดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

- เพ่ิมประสิทธิภาพของงาน

ซอมบํารุงเครื่องจักร 

การผลิตวัคซีนเปนไปตาม

เปาหมาย ≥ 95 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน ซอมบํารุงโดย Out source 
หรือตัวแทนจําหนายเครื่องจักร/

อุปกรณชนิดนั้น 

จัดทําโปรแกรมการซอม

บํารุง 

1-20%

ของมูลคา

เครื่องจักร 

มีชางทีม่ีประสบการณและ

ความชํานาญเฉพาะดาน 

หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
29. ความไม
แนนอนของยอด
ความตองการ
วัคซีน 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนผลติไม 
ทันเวลา)   

ยอมรับ ติดตามสถานการณการระบาดของ

โรคในพื้นที ่

จัดทําขอมูลเพื่อปรับเปลี่ยน

แผนการผลติเปนประจํา 
ไมม ี

วัคซีนมีคุณภาพและปรมิาณ

เพียงพอตอความตองการ 

การผลิตวัคซีนเปนไปตาม

เปาหมาย ≥ 95 % 

ยอมรบั 

ควบคุม 
 

- 

ถายโอน 
 

- 

หลีกเลี่ยง เน่ืองจากนโยบายการควบคุมโรคเปนนโยบายของกรมปศสัุตว สทช. จึงไมสามารถดาํเนินการใดๆ ได นอกจากดําเนินการตามนโยบายของ 
กรมปศุสตัว 

 

30. ความชํานาญ
ในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที ่
 

(ความเสี่ยง : 
ผลการทดสอบไม
ถูกตอง)   

ยอมรับ ใหพนักงานเดิมท่ีมีความชํานาญและ

ประสบการณในการทํางานเปนพ่ี

เลี้ยงทําหนาที่สอนงานใหพนักงาน

ใหมกอนการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- อบรมพัฒนาพนักงานเดิมใหมี

ความรูความสามารถจนเกิด

ความชํานาญในกระบวนงาน

สามารถถายทอดความรู

ความสามารถที่มีไดอยางถูกตอง 

on the job training 

 - มีการสอบเทียบ 

ความชํานาญของพนัก 

งานเดิมที่มีอยู 

proficiency testing : PT 

เพื่อประเมินความ 

สามารถและประเมินผล 

การปฏิบัติงานทดสอบ 

อยางนอยปละ1ครั้ง 

1 วิธกีารทดสอบ 

 

- มีมาตรฐานในการถายทอด 

ความรูความสามารถ 

- ทวนสอบเทคนิคการทด 

สอบไดวาเทคนคิที่ดําเนิน 

การทดสอบอยูยังคงเหมาะ 

สมเพ่ิมความนาเช่ือถือ 

ของผลการทดสอบได 

ผลการทดสอบมีความ

นาเชื่อถือ ≥ 90% 

ยอมรับ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ควบคุม จางพนักงานใหมท่ีมีคุณวุฒิและ

ประสบการณดานการผลิตการ

ทดสอบยาและวัคซีนโดยให 

ผลตอบแทนหรือคาจางท่ีสูงกวาเพ่ือ

เปนแรงจูงใจในการทํางานภายใน 

องคกร 

จัดจางพนักงานใหม 1 ลบ./ป ไดบุคคลากรท่ีตรงสายงาน 

มีความชํานาญ ในระบบงาน 

ลดข้ันตอนการสอนงาน

อยางนอย 50% 

 

ถายโอน - 
หลีกเลี่ยง - 

31. เครื่องมือใน
การทดสอบไมได
มาตรฐาน หรือ
ไมไดสอบเทียบ 
 

(ความเสี่ยง : 
ผลการทดสอบไม
ถูกตอง)   

ยอมรับ สอบเทียบเครื่องมือ อุปกรณท่ีใชใน

การทดสอบ (calibration) 

หนวยที่รบัผดิชอบวาง

แผนการสอบเทียบ

เครื่องมือ  

เครื่องมือที่ใชในการทดสอบ 

ไดมาตรฐานไดผลการทด 

สอบที่เที่ยงตรงแมนยาํขึ้น 

เกิดความนาเช่ือถือในผล 

การทดสอบ 

ผลการทดสอบถูกตองลด

ขอผิดพลาดที่เกิดจาก

เครื่องมือได ≥ 95% 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน ใหหนวยงานอ่ืนที่สามารถตรวจ

วิเคราะหผลการทดสอบเปนผู 

ตรวจแทน 

คาใชจายในการสงตัว 

อยาง 

10 ลบ. ลดภาระในการทดสอบลง 

มุงเนนการทดสอบอ่ืนที่ 

มีความสาํคัญใกลเคียงกัน 

ลดปรมิาณงานทดสอบลง

50% ใชเวลาที่เหลือ มุงเนน

งานดานอื่นที่มีความสาํคัญ

เชนเดียวกัน 

หลีกเลี่ยง 
 
 
 

- 
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ปจจัยเสีย่ง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
32. สถานที่เลี้ยง
และใช
สัตวทดลองไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
(ความเสี่ยง : 
การเลีย้งและใช
สัตวทดลองไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน)   
 

  

ยอมรับ -  

ควบคุม จัดทําแผนการปรับปรุงการเลี้ยงและ

ใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรจน

ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสากล 

โครงการจดัทําแผนการ

ปรับปรุงการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร ประจําป 

2562 และ 2563 

ไมม ี แผนปรับปรุงทําใหสถานที่มี

มาตรฐานในการเลี้ยงและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร 

ไดแผนปรับปรุงการเลี้ยง

และใชสัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร เพื่อขอ

งบประมาณ 2 ระยะ ในป 

2564 และ 2565 

ควบคุม 

ปรับปรุงการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร 

1. โครงการปรับปรุงการ

เลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร ระยะที่ 1 

ประจําป 2563 

200 ลบ. แหลงผลิตสตัวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตรมีมาตรฐานและ

ถูกตองตามหลัก

จรรยาบรรณ 

ไดอาคารและสถานที่สาํหรับ

การเลีย้งและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร จํานวน   

2 รายการ 

2. โครงการปรับปรุงการ

เลีย้งและใชสัตวเพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร ระยะที่ 2 

ประจําป 2564 

200 ลบ. สถานที่เลีย้งและใชสัตวเพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร มี

มาตรฐานและถูกตองตาม

หลักจรรยาบรรณ 

ไดอาคารและสถานที่ 

สําหรับการเลี้ยงและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

จํานวน 3 รายการ 

ถายโอน ขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน

อ่ืนภายในกรมปศสัุตวเปน

ผูดําเนินการ 

สํานักพัฒนาพันธุสัตวเปน

ผูดําเนินการผลิตสัตว 

50 ลบ. ไดสตัวทดลองที่มีคุณภาพ

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 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
33. บุคลากรที่
เก่ียวของกับการ
เลี้ยงและใช
สัตวทดลองไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน 
 

(ความเสี่ยง : 
การเลีย้งและใช
สัตวทดลองไม
เปนไปตาม
มาตรฐาน)   

ยอมรับ พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความ

เขาใจในการเลีย้งและใชสตัวเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตรภายใน

หนวยงาน 

1. โครงการฝกอบรม

หลักสตูรการเลีย้งและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร  

ป 2561-2564 

682,050 

 

บุคลากรมีความรูความ

เขาใจในการเลีย้งและใชสตัว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

บุคลากรไดรับการอบรมไม

นอยกวา รอยละ 90 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูความ

เขาใจในการเลีย้งและใชสตัวเพื่อ

งานทางวิทยาศาสตรจากหนวยงาน

ภายนอก 

สงบุคลากรไปฝกอบรม

หลักสตูรการเลีย้งและใช

สัตวเพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร กับทาง 

สวทช. 

756,000 บุคลากรมีความรูความ

เขาใจในการเลีย้งและใชสตัว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

บุคลากรไดรับการอบรมไม

นอยกวา รอยละ 20 

หลีกเลี่ยง - 
34. ประสทิธิภาพ
หองเย็น / รถหอง
เย็น ไมสมบรูณ 
 

(ความเสี่ยง : 
วัคซีนเสื่อม
คุณภาพเน่ืองจาก
การเก็บรักษา)   

ยอมรับ - ดําเนินการควบคมุติดตาม

ประสิทธิภาพของหองเย็นและรถ

หองเย็นอยางสม่ําเสมอ เพ่ือที่จะ

แกไขซอมแซมไดทันทวงท ี

- ประสานชางซอมบํารุง 

0.1 ลบ.  

- หองเย็นและรถหองเย็น

สามารถควบคุมอณุหภูมไิด

อยางมีประสิทธิภาพ 

- วัคซีนเสื่อมคณุภาพ  

≤ 1 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - โอนยายงานใหผูเช่ียวชาญ

ดําเนินการแทน (Outsource) 

- ระบบติดตามและควบคมุ

การปฏิบัติงาน 

3.6 ลบ./ป -มีผูเชี่ยวชาญดูแลระบบงาน

และการจัดสง 

- เพิ่มชองทางจัดสงไดรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้นและลดความเสี่ยง

ดานการเกิดอุบัติเหตุ 

 หลีกเลี่ยง -  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
35. ผลิตวัคซีนไม
ตรงตามเวลาที่
ตองการ  
 

(ความเสี่ยง : 
ไมสามารถสง
วัคซีนไดตาม
ปริมาณและตรง
ตามเวลา)   

ยอมรับ - กลุมผลิต กลุมควบคุมคณุภาพ 

และกลุมบริการวิชาการ จะตอง

รวมมือกันวางแผนการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ติดตามความ

ตองการและผลติใหไดตรงตามความ

ตองการ 

- ประชุมแผนรายเดือน ราย

ไตรมาส รายป 

ไมม ี - เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ผลิตใหตรงตอความตองการ 

- มีปริมาณวัคซีน ≥ 80% 

ของความตองการ 

 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง - สนับสนุนใหเอกชนลงทุนตั้ง

โรงงานผลติวัคซีนเพ่ือใหมีวัคซีน

เพียงพอตอความตองการ 

ติดตอประสานงานกับ

เอกชนที่มีความตองการตั้ง

โรงงานวัคซีน 

ไมม ี - จํานวนสัตวไดรับวัคซีน

ครอบคลุมเพ่ิมข้ึนและ

เกษตรกรสามารถหาซื้อได

อยางสม่ําเสมอ 

36. การวิเคราะห
จํานวนบุคลากร
ไมตรงกับความ
ตองการ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรบาง
หนวยมีมาก/นอย
กวาความเปน
จริง)   
 

ยอมรับ - ผูรับผดิชอบงานบุคลากรเขารับ
การอบรมการวิเคราะหจํานวน
บุคลากรใหมีความรูตามหลัก
วิชาการ 
- หัวหนากลุม/ฝาย แจงเหตุผลความ

จําเปนความตองการบุคลากรใหตรง

กับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ปฏิบัติตามกฎระเบยีบของ

ทางราชการ 

ไมม ี - บุคลากรมีความรูมี
ประสบการณ (ทักษะ) มี
ประสิทธิภาพ 
- บุคลากรทํางานตรงตาม

หนาที่ เกิดผลดีกับ

ผูปฏิบัติงาน และองคกร 

- บุคลากรมีความรูเพ่ิม 
≥ 90 % 
- จํานวนบุคลากรเหมาะสม
กับตําแหนง ≥ 90 % 
 

ยอมรับ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ควบคุม -  

ถายโอน จางหนวยงานที่เชี่ยวชาญดาน

บุคลากรมาชวยวิเคราะหดาน

บุคลากร 

จัดจางที่ปรึกษาดาน
บุคลากร 5 ลบ. 

ไดบุคลากรทีม่คีณุภาพ ตรง

กับงานที่รับผิดชอบ 

- จํานวนบุคลากรเหมาะสม
กับตําแหนง ≥ 90 % 

หลีกเลี่ยง - 
37. การจัดสรร
งานไมเหมาะสม 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรในบาง
หนวยมีความรูไม
ตรงกับงาน)   

ยอมรับ - จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ  

ในการทํางาน ในการ  

ปฏิบัติงานนั้นๆ ใหเกิดความ  

ชํานาญ   

- เพ่ิมการสอนงาน  

ผูเก่ียวของประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือวางแผน
จัดอบรม หรือสอนงาน
  

ไมม ี

บุคลากรไดรับความรู ทักษะ 

ทําใหงานมีประสิทธภิาพ มี

ความรัก ความผูกพัน มี

ความสามัคคีในองคกร 

เน่ืองจากอยูกันแบบพ่ีนอง 

บุคลากรมีความรูตรงกับงาน 

≥ 70 % 

ยอมรับ 

ควบคมุ - 

ถายโอน จางหนวยงานที่เชี่ยวชาญดาน

บุคลากรมาชวยจัดการ 

จัดจางที่ปรึกษาดาน
บุคลากร 

5 ลบ. 
บุคลากรปฏิบัติงานใน

ตําแหนงท่ีเหมาะสม 

บุคลากรปฏิบัติงานตรงตาม

ความรู ≥ 70 % 

หลีกเลี่ยง - 
38. บุคลากรขาด
แรงจูงใจ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรขอยาย/
ลาออก)   

ยอมรบั - รับสมัครบุคลากรที่ม ี  

คุณสมบัติตรงกับงานใหม  

- จัดหาสวัสดิการ  

- เพ่ิมขวัญกําลังใจ  

และเพ่ิมโอกาสในการ  

กาวหนาของบุคลากรเพื่อให  

บุคลากรมีความจงรักภักด ี  

จัดโครงการคัดเลือก 

ขาราชการ และพนักงาน 

ดีเดน และมีการมอบรางวัล 

มอบทุนใหกับบุตรของ 

ขาราชการ และพนักงาน 

- แจงเวียนใหทุกคนมีจิตสํา 

นึกตามหลักจริยธรรม  

 

บุคลากรมีความจงรัก 

ความภักดีตอองคกรเพ่ิม

มากยิ่งข้ึน 

บุคลากรขอยายหรือลาออก

≤ 50 %   

ยอมรับ 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
  และอยูปฏิบัติงานในองคกร  

อยางย่ังยืน  

- มีความยุติธรรม โปรงใส  

ในทุกดาน 

คุณธรรม  

 

   

ควบคุม - 
ถายโอน จางหนวยงานที่เชี่ยวชาญดาน

บุคลากรมาชวยจัดการ 

จัดจางท่ีปรึกษาดาน
บุคลากร 

5 ลบ. 
บุคลากรมีความรักในองคกร บุคลากรขอยายหรือลาออก

≤ 50 % 

หลีกเลี่ยง - 

39. ขาด
ความกาวหนาใน
สายอาชีพ 
 

(ความเสี่ยง : 
บุคลากรขอยาย/
ลาออก)   

ยอมรับ - รับสมัครบุคลากรที่ม ี  

คุณสมบัติตรงกับงานใหม  

- จัดหาสวัสดิการ  

- เพ่ิมขวัญกําลังใจ  

และเพ่ิมโอกาสในการ  

กาวหนาของบุคลากรเพื่อให  

บุคลากรมีความจงรักภักด ี  

และอยูปฏิบัติงานในองคกร  

อยางย่ังยืน  

- มีความยุติธรรม โปรงใส  

ในทุกดาน  

จัดโครงการคัดเลือก 

ขาราชการ และพนักงาน 

ดีเดน และมีการมอบรางวัล 

มอบทุนใหกับบุตรของ 

ขาราชการ และพนักงาน 

- แจงเวียนใหทุกคนมีจิตสํา 

นึกตามหลักจริยธรรม  

คุณธรรม  

 

บุคลากรมีความจงรัก 

ความภักดีตอองคกรเพ่ิม

มากยิ่งข้ึน 

บุคลากรขอยายหรือลาออก

≤ 50 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 ถายโอน -  

หลีกเลี่ยง ความกาวหนา ดําเนินการตามระเบียบของกรมปศุสตัว จึงไมสามารถดําเนินการอยางอ่ืนได 

40. ขาดบุคลากร
ที่มีความรู
ความสามารถใน
การวิจัย 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมีชีวภัณฑใหมๆ  
ออกสูทองตลาด)   

ยอมรับ - ใหบุคลากรที่มีอยูทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

- มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู
และทักษะในงานวิจัย 
- สงบุคลากรไปศึกษาตอ 

- การ Coaching หรือ 

On the Job Training 

- อบรม/workshop 

เพ่ือเพ่ิมทักษะในการ

วิจัย 

- ในระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก 

โดยเฉพาะดาน 

Immunology 

0.1 ลบ. 

 

3 ลบ. 

- บุคลากรมีศักยภาพ

เพ่ิมขึ้น 

- งานวิจัยมีคุณภาพมาก

ขึ้น 

- งานวิจัยเพ่ิมขึ้น 10% 

- งานวิจัยที่สามารถ

นําไปใชประโยชนหรือ

ตอยอด เพิ่มข้ึน 20% 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - ใหหนวยงานภายนอกวิจัยแทน 

- รวมวิจัยกับหนวยงานภายนอก 

- จัดจางหนวยงานภายนอก 

- ทํา mou กับหนวยงาน

ภายนอก 

20 ลบ. ไดชีวภัณฑใหมๆ ออกสู

ทองตลาด 

มีชีวภัณฑใหมๆ  ออกสู

ทองตลาด ≥ 1 ชิ้น/5 ป 

หลีกเลี่ยง - 

41. ไมสามารถ

ดําเนินงานตาม 

ตัวชี้วัดที ่2.1 การ 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
พัฒนาฐานขอมูล
สารสนเทศเพ่ือ
การประเมินผล
ลัพทและ
ผลกระทบของทุน
หมุนเวียนได 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

 

 

หลีกเลี่ยง - 

42. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 2.2  
ระดับความพึง
พอใจของผูมีสวน
ไดสวนเสียได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

 

ถายโอน - 

 

    

หลีกเลี่ยง - 
 

43. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
โครงการวิจัยและ
พัฒนาวัคซีนท่ี
เปนความตองการ
ของตลาดได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลีย่ง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
44. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 รอย
ละของการผลติ
วัคซีนและ
แอนติเจนปองกัน
โรคท่ีดําเนิน
ควบคุมปองกัน
โรคระบาดสัตว
ของกรมปศุสัตว
ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง - 

45. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 3.5 
ความสําเร็จใน
การดําเนินงาน
ปรับปรุงระบบ
ลูกโซความเย็น
ของกรมปศุสัตว
ได 
 
 
 
 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

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 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
46. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 3.6 
คุณภาพน้ําทีผ่าน
มาตรฐานการ
ตรวจสอบได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม -  
 

   

ถายโอน -  
 

   

หลีกเลี่ยง -  
 

   

47. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม  

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1  
การบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ได 

ควบคุม -  

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 
1 ลบ. 

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 

48. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 4.2  
การตรวจสอบ
ภายใน ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

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 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
49. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 4.3  
การบริหารจัดการ
สารสนเทศและ  
ดิจิตัล ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

หลีกเลี่ยง - 
50. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 5.1  
บทบาทคณะ 
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 
1 ลบ. 

ดําเนนิการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

 

หลีกเลี่ยง - 

51. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 5.2  
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
ได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

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 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 

3. ดานการเงิน 
(Financial 
Risk) 
 

52. การลงทุน
เทคโนโลยี
ทันสมัยใชงบฯ  
สูงมาก 
 

(ความเสี่ยง : 
ไมมเีทคโนโลยี
ใหมๆ ในการ
ผลิต)   
 
 

ยอมรับ -  สํารวจความตองการครภุัณฑ  

การปรับปรุงหรือการซอมแซมในแต

ละพื้นที ่m 

-  จัดทําคําของบลงทุนเพ่ือจัดหา

ครุภัณฑ ปรับปรุงหรือซอมแซมกับ

คณะกรรมการเงนิทุนหมุนเวียน 

ผูเก่ียวของประชุม

ปรึกษาหารือเพ่ือแกไข

ปญหาเปนระยะ 

ไมม ี สามารถดําเนินการผลิต

ตอไปไดโดยใชเงนิลงทุนไม

สูง 

ผลิตวัคซีนไดตามเปาหมาย 

≥ 90 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน เปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลติใหม

ทั้งหมด 

 

จัดซื้อเทคโนโลยีใหมจาก

บริษัทเอกชน 

4,000 ลบ. มีเทคโนโลยีในการผลติที่

ทันสมัยไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 

ผลิตวัคซีนไดเกินเปาหมาย  

≥ 50 % 

หลีกเลี่ยง - 

53. การพัฒนา
และผลิตชีวภณัฑ
ใหมตองใชเงนิ
ลงทุนและ
ระยะเวลาในการ 
เตรียมการ 
(ความเสี่ยง : 
ไมมีชีวภณัฑใหมๆ  

ออกสูทองตลาด)   

ยอมรับ บุคลากรในหนวยงานวิจยัและ

พัฒนาผลิตชีวภัณฑใหมๆ 

ผูเก่ียวของวางแผนงานวิจัย

และพัฒนา 5 ลบ. 

ไดแนวทางในการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

รวมถึงไดผลติภัณฑใหมๆ  

พัฒนาและผลิตชีวภณัฑใหม

ได ≥ 1 ชิ้นงาน/3 ป 

ยอมรับ 

ควบคุม กลุมวิจัยและพัฒนา รวมกับ

กลุมผลิตชีวภัณฑ และ

หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ

วิจัยรวมกัน 

จัดทําโครงการวิจัยแบบ

บูรณาการเพ่ือสนอง

ความตองการของตลาด 20 ลบ. 

สามารถผลิตชีวภัณฑ

ใหม โดยใชอุปกรณ

เครื่องมือที่มีอยูได 

ไดชีวภัณฑใหมที่เปนที่

ตองการของตลาดและได

ชีวภัณฑเดิมที่มีคุณภาพ

เพ่ิมขึ้น ราคาถูก  
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 

 ถายโอน ใหหนวยงานภายนอก เชน 

มหาวิทยาลัย คิดตนแบบชีว

ภัณฑสัตวชนิดใหม 

ไดวัคซีนตนแบบ 

40 ลบ. 

ไดงานวิจัยที่สามารถ
นํามาตอยอดการผลิต
ตอไปได 

เหมาะสม รายไดจะ
เพ่ิมขึ้น  5-10% 

 

หลีกเลี่ยง -      

54. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 
คาใชจาย
ดําเนินงานตอ
รายไดจากการ
จําหนายวัคซีนได 
 
 
 

ยอมรับ ควบคุมคาใชจาย และเพ่ิมรายได

จากการจําหนายวัคซีน 

ผูเก่ียวของประชุมวางแผน

เปนประจํา 
ไมม ี

รายจายลดลงหรือไมสูง

เกินไป และรายไดเพิ่มขึ้น 

รายจายมากกวาป 2561  
≤ 5 % 

รายไดเพ่ิมขึ้นมากกวาป 

2561 ≥ 5 % 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง เนื่องจากองคกรเปนหนวยงานราชการ ทําใหควบคุมคาใชจายยาก จากเงินเดือนที่เพ่ิมขึ้นทุกป สวนรายไดนั้นมาจากการจําหนายวัคซนี  
การกําหนดราคาวัคซีนมาจากกรมปศุสัตว จึงไมสามารถเพ่ิมราคาตามตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนได 

55. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 6.1  
การเบิกจายตาม
แผนการเบิกจาย
ที่ไดรับอนุมัต ิได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

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 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
56. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การ
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบ
การจายเงนิ และ
การรับเงนิของทุน
หมุนเวียนผาน
ระบบ
อิเล็กทรอนิกสได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 

 

ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม - 

ถายโอน 
 

-     

หลีกเลี่ยง -  

 

  

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

ยอมรับ ดําเนินการควบคุมตดิตาม

กระบวนการผลติใหมีการดําเนินการ

ตามหลักเกณฑ GMP 

พัฒนากระบวนการผลติให

มีการดําเนนิการตาม

หลักเกณฑ GMP 

ไมม ี - กระบวนการผลิตเปนไป
ตามหลักเกณฑ GMPสงผล
ใหวัคซีนท่ีผลติไดมีคณุภาพ
ที่ดีขึ้น  
- โรงงานผลิตวัคซนีของ 

สทช. อาจจะยังไมมีความ

พรอมในการย่ืนขอรับรอง

GMP เนื่องจากโครงสราง

อาคารผลิตยังไมถูกตอง

เปนไปตามหลักเกณฑ GMP 

เกษตรกรมีความพึงพอใจใน
คุณภาพวัคซีน ≥ 80% 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 

 ควบคุม จัดทําโครงการจางออกแบบเพ่ือ

จัดทํารายละเอียดทางเทคนิค

สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีน

สัตวปกใหเปนไป  ตามมาตรฐาน 

GMP (Good Manufacturing 

Practice) 

ดําเนินการจางผูใหบริการ

ออกแบบเพื่อดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคของ

โครงการจางออกแบบเพื่อ

จัดทํารายละเอียดทาง

เทคนิคสําหรับปรับปรุง

โรงงานผลติวัคซีนสัตวปกให

เปนไปตามมาตรฐาน GMP 

(Good Manufacturing 

Practice) 

9.8 ลบ. 
 

- ไดรายละเอียดทางเทคนิค

ที่ผานการศึกษาและ

วิเคราะหจากผูใหบริการ

ออกแบบที่มีคุณสมบัติและมี

ประสบการณท่ีเหมาะสม 

ทําใหรายละเอียดทาง

เทคนิคที่ไดเปนไป ตาม

หลักเกณฑ GMP 

- สงผลใหโรงงานผลติวัคซีน

ของ สทช. มีความพรอมที่

จะยื่นขอรับรอง GMP 

- วัคซีนท่ีผลิตไดมีมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับของสากล 

- ไดรายละเอียดทางเทคนิค
สําหรับปรับปรุงโรงงานผลิต
วัคซีนสัตวปกใหเปนไปตาม
มาตรฐาน GMP (Good 
Manufacturing Practice)  
1. ไดรายงานผลการสาํรวจ

วิเคราะหความเหมาะสม

และขอจํากัดของสถานที่

โรงงานผลติวัคซีนสัตวปก 

ทั้งในสวนอาคารทดสอบ

คุณภาพ (หองปฏิบัติการ) 

และระบบสนับสนุน รวมทั้ง

ศักยภาพของระบบตางๆ ที่

มีอยูในปจจุบัน ที่จะสงผล

ตอการดําเนินงานเพ่ือให

เปนไปตามหลักเกณฑ 

GMP(PIC/S)  

2. ไดแบบแปลนแนวคดิ 

(Conceptual  

Design) สําหรับปรับปรุง

โรงงานผลติวัคซีนสัตวปก 

ใหถูกตองเหมาะสมเปนไป 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
 

  
   

 

 ตามหลักเกณฑ GMP 

(PIC/S) รวมทั้งกําหนดพ้ืนที่

การทํางานใหสะดวก

ปลอดภัยตามพรบ.โรงงาน 

โดยแบบแปลนที่ไดตองผาน

การรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข  

1. ไดแบบแปลน

รายละเอียด(Detailed 

Design) สําหรับการ

ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซนี

สัตวปก ระดับความ  

 

 

     

สะอาดของหองตางๆรวมทั้ง 
กําหนดรายละเอียดของวัสดุ
ในการปรับปรุง เครื่องจักร 
อุปกรณ เครื่องมือที่ใชใน
โครงการระบบสนับสนุนการ
ผลิต และระบบตางๆที่
จําเปนตองใชในโครงการ
ทั้งหมด 

 

ถายโอน - 
หลีกเลี่ยง - 
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ปจจัยเสี่ยง 
วิธีจัดการ

ความ
เสี่ยง 

รายละเอียดการจัดการ 

Cost and Benefit Analysis 

แนวทางการ 
ตอบสนอง 

ตนทุน ผลได 

แผนงานสนับสนนุ 
คาใชจาย 
(ประมาณ) 

เชิงคุณภาพ 
เชิงปริมาณ  

(ประมาณการ) 
58. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 รอย
ละความสําเร็จใน
การเรงรดัการ
ดําเนินการให
โรงงานวัคซีนไดรับ
การรับรอง
มาตรฐาน GMPได 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ควบคุม 

ควบคุม ดําเนินการตาม ปจจยัเสี่ยงที่ 57 ดําเนินการตาม ปจจยัเสี่ยง

ที ่57 
9.8 ลบ. 

รายละเอียดตามปจจัยเสี่ยง

ที่ 57 

รายละเอียดตามปจจัยเสี่ยง

ที่ 57 

ถายโอน - 

หลีกเลี่ยง - 

59. ไมสามารถ
ดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัดที่ 3.4
ความสําเร็จของ 
โครงการขับเคลื่อน
และพัฒนา
หองปฏิบัติการ 

ยอมรับ ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว ผูเก่ียวของวางแผนและ

ดําเนินงานตามที่กําหนด 
ไมม ี

ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

ยอมรับ 

ควบคุม ดําเนินการตาม ปจจยัเสี่ยงที่ 59 ดําเนินการตาม ปจจยัเสี่ยง

ที่ 59 
9.8 ลบ. 

รายละเอียดตามปจจัยเสี่ยง

ที่ 59 

รายละเอียดตามปจจัยเสี่ยง

ที่ 59 

ทดสอบคุณภาพ
วัคซีนของสํานัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ
สัตวใหไดการ
รับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 
 ได 

ถายโอน จางหนวยงานภายนอกดําเนินการ จัดจางหนวยงานภายนอก 1 ลบ. ดําเนินการไดตามแผนของ

ตัวชี้วัด 

ดําเนินการไดระดับคะแนน 

≥ 3 

 

หลีกเลี่ยง -  
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2.5 ปจจัยเสี่ยงที่ตองควบคุม (ระดับความเสี่ยง ≥ 16) 
 

ความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง 

ระ
ดับ

คว
าม

เส
ี่ยง

 

ทางเลือกใน

การ

ตอบสนอง 

รายละเอียดการจัดการความเสี่ยง 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

การเลีย้งและใชสตัวทดลอง

ไมเปนไปตามมาตรฐาน 

สถานที่เลี้ยงและใช

สัตวทดลองไมเปนไปตาม

มาตรฐาน 

25 ควบคุม 

จัดทําแผนพัฒนาการเลีย้งและใชสัตว

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร พ.ศ.2562 

1 ต.ค. 2562 ถึง 

30 ก.ย. 2563 

กลุมสตัวทดลอง เงนิทุนฯ 

 
  

    

องคกรไมไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 

 

 

โรงงานผลติวัคซีนสัตวปกยัง

ไมไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP 

25 ควบคุม โครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํา

รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับ

ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกให

เปนไปตามหลักเกณฑ GMP  

1 ต.ค. 2562 ถึง 

31 พ.ค 2563 

ฝายประกัน

คุณภาพ 

9,800,000.- 

ไมสามารถดําเนินงานตาม 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดบั

ความสําเร็จในการเรงรดั

การดําเนินการใหโรงงาน

วัคซีนไดรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP ได  

25 ควบคุม โครงการจางออกแบบเพ่ือจัดทํา

รายละเอียดทางเทคนิคสําหรับ

ปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกให

เปนไปตามหลักเกณฑ GMP 

1 ต.ค. 2562 ถึง 

31 พ.ค 2563 

ฝายประกัน

คุณภาพ 

9,800,000.- 

วัคซีนเสียขณะบรรจุลงขวด

เน่ืองจากเครื่องจักรชํารดุ 

ขาดการ preventive 

maintenance เครื่องจักร 

20 ควบคุม จัดจางบริษัทผูเชี่ยวชาญหรือชํานาญ

ดําเนินการ preventive 

maintenance ใหครอบคลุมกับระบบ

การควบคุมการทาํงาน 

1 ต.ค. 2562 ถึง 

30 ก.ย 2563 

กลุมชางซอม

บํารุง/กลุมผลิต

ชีวภัณฑ 

เงนิทุนฯ 
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2.6 เกณฑการประเมินมาตรฐานของความเสี่ยง (ปจจัยเสี่ยงที่ตองควบคุม) 
 

เกณฑการประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงในการเลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตามมาตรฐาน 

 กรณีปจจัยเสียง : สถานที่เลี้ยงและใชสัตวทดลองไมเปนไปตามมาตรฐาน   

โอกาส 

ระดบัโอกาสในการเกิดเหตกุารณตางๆเชิงคุณภาพ 

ระดบั โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ยังไมมีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา 

4 สูง อยูในชวงดําเนินการจัดทําแผนการปรับปรุงและพัฒนา 

3 ปานกลาง มีแผนปรับปรุงและพัฒนา 

2 นอย ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนระยะที่ ๑ 

1 นอยมาก ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามแผนระยะที่ ๒ 

 

ผลกระทบ 

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  

ระดบั ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรในระดับสูงมาก 
4 สูง มีผลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรในระดับสูง 
3 ปานกลาง มีผลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรบาง 
2 นอย มีผลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรนอย 
1 นอยมาก แทบไมมผีลกระทบตอเปาหมาย และชื่อเสียงขององคกรเลย 
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เกณฑการประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงองคกรไมไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP 
กรณีปจจัยเสี่ยง :โรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกยังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และ ไมสามารถ

ดําเนินงานตาม ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ระดับความสําเร็จในการเรงรัดการดําเนินการใหโรงงานวัคซีนไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GMP ได 

 
ระดบัโอกาสในการเกิดเหตกุารณตางๆเชิงคุณภาพ 

ระดบั โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ยังไมมรีายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกเพื่อ

ปรับปรุงใหโรงงานผลิตวคัซีนสตัวปกมีความพรอมที่จะยื่นขอรับรอง GMP 

4 สูง มีแผนการดําเนินการเพ่ือจัดทํารายละเอียดทางเทคนิคสําหรับปรับปรุง

โรงงานผลติวคัซนีสัตวปกเพ่ือปรับปรุงใหโรงงานผลิตวัคซีนสัตวปกมคีวามพรอมท่ี

จะยื่นขอรับรอง GMP 

3 ปานกลาง มีรายละเอียดทางเทคนิคสาํหรับปรับปรุงโรงงานผลิตวคัซีนสตัวปกเพ่ือปรับปรุงให

โรงงานผลติวคัซนีสัตวปกมีความพรอมที่จะยื่นขอรับรอง GMP 

2 นอย มีการกอสรางปรับปรุงโรงงานผลิตวคัซนีสัตวปกตามรายละเอียดทางเทคนิค

เพ่ือใหโรงงานผลติวัคซีนสัตวปกมคีวามพรอมที่จะยื่นขอรับรอง GMP 

1 นอยมาก โรงงานผลติวัคซีนสัตวปกยื่นขอรบัรอง GMP  

 
ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  

ระดบั ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบุคลากรสูงมากซึ่งอาจจะตองหยุดการผลิต

มากกวา 1 เดือน รวมท้ังสงผลกระทบตอชื่อเสียงและเปาหมายขององคกรในดาน

ความมั่นใจในคุณภาพของวัคซีนสงูมาก 

4 สูง มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบุคลากรสูง ซึ่งอาจจะตองหยดุการผลิต 1 

เดือน รวมทั้งสงผลกระทบสูงตอชือ่เสียงและเปาหมายขององคกรในดานความ

มั่นใจในคุณภาพของวคัซีน 

3 ปานกลาง มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบุคลากรทําใหมีการชะงักงันอยางมีนัยสําคญั

ของกระบวนการและการดําเนินงาน รวมท้ังมีผลกระทบตอเปาหมายบางอยาง 

และชื่อเสยีงขององคกรบาง 

2 นอย มีผลกระทบเล็กนอยตอกระบวนการและการดาํเนินงาน รวมท้ังมผีลกระทบตอ

เปาหมาย และช่ือเสยีงขององคกรนอย 

1 นอยมาก ไมมีการชะงักงันของกระบวนการและการดําเนินงาน และแทบไมมผีลกระทบตอ

เปาหมาย และช่ือเสยีงขององคกรเลย 
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เกณฑการประเมินมาตรฐานของความเสี่ยงวัคซีนเสียขณะบรรจุลงขวดเนื่องจากเครื่องจักรชํารุด 

 กรณีปจจัยเสีย่ง : ขาดการ preventive maintenance   

โอกาส 

ระดบัโอกาสในการเกิดเหตกุารณตางๆเชิงคุณภาพ 

ระดบั โอกาสที่เกิด คําอธิบาย 

5 สูงมาก ไมสามารถดําเนินการผลิตวัคซีนได 

4 สูง มีผลกระทบมากตอคณุภาพและปริมาณการผลติวคัซนี 

3 ปานกลาง มีผลกระทบเล็กนอยตอคณุภาพและปรมิาณการผลติวัคซีน 

2 นอย มีผลกระทบเล็กนอยตอคณุภาพวัคซีนแตไมมีผลตอปริมาณการผลติ 

1 นอยมาก ไมมผีลกระทบตอคณุภาพของวัคซีนที่อยูระหวางการผลติและปรมิาณการผลติ 

 

ผลกระทบ 

ระดบัความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง  

ระดบั ผลกระทบ คําอธิบาย 

5 สูงมาก มีผลกระทบตอกระบวนการผลิตตองหยุดดําเนนิการมากกวา 1 เดือน 
4 สูง มีผลกระทบตอการผลิตตองหยุดดาํเนินการ 1 เดือน 
3 ปานกลาง มีการชะงักงันของสายการผลติ 1-2 สัปดาห 
2 นอย มีการชะงักงันของสายการผลติไมเกิน 1 สัปดาห 
1 นอยมาก ไมมีการชะงักงันของสายการผลิต 
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บทที่ 3 

การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 

 

ดําเนินการตามคูมือบริหารความเสี่ยงของสํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร

และสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก 



57 

 

 


