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นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พนัธ์
ประธานทมีการจดัการความเส่ียงกรม
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ผลการด าเนินงาน
เรื่อง ความก้าวหน้า

1.ปรับ 0600 WM 0019 แนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้าน
จริยธรรมและผลประโยชน์ทับซ้อน

ด ำเนินกำรแล้ว 
ฉบับปัจจุบัน ประกำศใช้ 5 กรกฎำคม 2562 
(แก้ไขครั้งที่ 3)

2.ขาด QP กระบวนการก าหนดมาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ  ท า ให้ ไม่
สามารถประเมินความเสี่ยงกระบวนการนี้ได้

ได้คู่มือกระบวนการก าหนดมาตรฐานและพัฒนา
คุณภาพห้องปฏิบัติการ 0600 WM 0031
ฉบับปัจจุบัน ประกำศใช้ 12 มิถุนำยน 2562 (แก้ไข
ครั้งที่ 1) 
*** อยู่ระหว่ำงรอเจ้ำภำพด ำเนินกำรประเมินควำม
เสี่ยง
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การเตรียมพร้อมรับการตรวจเฝ้าระวังจาก URS
เรื่อง ข้อเสนอ

ผลการด าเนินการความเสี่ยงระดับกรม
• ระดับองค์กร 5 แดง
• ระดับกระบวนการสร้างคุณค่า 5 แดง
• ระดับกระบวนการสนับสนุน 6 แดง

• ใช้รายงานจากการประชุมเดือนมิถุนายน
• ข้อมูลจากแผนบริหารความเสี่ยงปี 2562 

รอบที่ 1 
***ขอให้เจ้าภาพความเสี่ยง เตรียม

ข้อมูลและส่งตัวแทนเข้าร่วม ในวันที่ 9 
สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 
เวลา 9.00 – 12.00 น. ***



สรุปประเดน็เส่ียงทีต้่องดูแล ปี 2562
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ประเด็นความเสี่ยงระดับองค์กร หน่วยงานหลัก

1.ระบบสารสนเทศไม่รองรับและไม่เพียงพอ ศทส.

2.โครงการวิจัยและพัฒนาไม่เป็นไปตามแผน สชพ

3.ขาดบุคลากรทดแทนในต าแหนง่ส าคัญ สล.(บริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล)

4.ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า สคอ./สสว.

5.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รายไตร
มาส

สล.(การเงินการคลงั)



5

ประเด็นความเสี่ยงกระบวนการสร้างคุณค่า หน่วยงานหลัก
1. ผลตรวจวิเคราะห์ลา่ช้า เนื่องจาก Workload สคอ.

2. ผลตรวจวิเคราะห์ลา่ช้า เนื่องจากขาดนักวิเคราะห์ส ารอง ศวก.นว.

3. ผลตรวจวิเคราะห์ลา่ช้า เนื่องจากมีงานเรง่ด่วนนอกเหนอืจากแผนงาน สสว.

4.รายงานผลการทดสอบผิดพลาด เนื่องจากระบบสารสนเทศไม่พรอ้มใช้งาน สวส.

5.โครงการวิจัยไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากบุคลากรก้าวไม่ทันเทคโนโลยี เทคนิค 
วิเคราะห์ วิจัย สมัยใหม่

สชพ

สรุปประเดน็เส่ียงทีต้่องดูแล ปี 2562



6

ประเด็นความเสี่ยงกระบวนกำรสนับสนุน หน่วยงานหลัก

1. การส่งใบเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากข้อผิดพลาดในเอกสาร สล.(การเงินการคลัง)

2. บุคลากรไม่ทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ สล.(บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

3. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตงานใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
หรือผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่ง

สล.(การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ

4.ระบบเครือข่ายของกรม ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจาก Firewall ช ารุด ศทส.

5.ไฟล์ข้อมูลการส ารองระบบสารสนเทศสูญหาย เนื่องจากพ้ืนที่การจัดเก็บไม่เพียงพอ ศทส.

6.ระบบ KPI Reporter ไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากไม่ได้รับการพัฒนา ศทส.

สรุปประเดน็เส่ียงทีต้่องดูแล ปี 2562
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ข้อเสนอ รอบของการประเมินความเส่ียงของกรม ทุก 6 เดือน

ระยะเวลา กจิกรรม ส่ิงที่ต้องส่ง ผู้รับผดิชอบ
(ตน้)..พ.ย.
และ พ.ค.

หน่วยงานประเมินความเส่ียงรอบท่ี 1 และ รอบ
ท่ี 2 ของปีงบประมาณ ส่งให ้ทีมงานจดัการ
ความเส่ียงกรม ท่ี
thidarat.n@dmsc.mail.go.th

0600 FM 071, 0600 FM 072*, 0600 FM 

073*, 0600 FM 074 ** (Excel File)
*กรณีมีความเส่ียงสีแดง
** ติดตามความเส่ียงสีแดงในรอบที่ผ่านมา

ทุกหน่วยงาน

(ปลาย)..พ.ย. 
และ พ.ค.

ทีมงานฯ ส่งเอกสารใหเ้จา้ภาพกระบวนการกรม 0600 FM 071, 0600 FM 072*, 0600 FM 
073*, 0600 FM 074** (Excel File)

ทีมงานจดัการความ
เส่ียงกรม

....ธ.ค. 
และ มิ.ย.

เจา้ภาพกระบวนการกรม สรุปความเส่ียงระดบั
กระบวนการกรม ส่งทีมงานฯ เพื่อจดัท าสรุปขอ
อนุมติั QMR

0600 FM 071, 0600 FM 072, 0600 FM 073, 
0600 FM 074 (Excel File)

เจา้ภาพกระบวนการ
กรม

...ม.ค.
และ ก.ค.

ส่ือสารแผนบริหารความเส่ียงระดบักรมท่ีไดรั้บ
การอนุมติัโดย QMR ใน SMARTDI

สรุปบญัชีความเส่ียงกรม, 0600 FM 071, 0600 

FM 072, 0600 FM 073, 0600 FM 074 
(PDF File)

ทีมงานจดัการความ
เสี่ยงกรม
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Flowchart ของการจัดการความเส่ียงระดับกรม
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