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บัญชีความเสี่ยงระดับกรม รอบ 1/2562
ด้าน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลการด าเนินงาน

แนวทางแก้ไขปัญหา
หน่วยงานได้รับ

มอบหมาย

Strategic 
Risk

แผนกลยุทธ์ของกรมไม่สามารถ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ครบถ้วนและไม่สามารถระบุ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ได้อย่างครบถ้วน

ระบบการถ่ายทอดจากองค์กรสู่
หน่วยงานภายในและสู่ผู้ปฏิบัติ
ยังไม่มีประสิทธิภาพพอ

-จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/จัดท าแผนผังเชื่อมโยงแผนถ่ายทอดกลยทุธ์กรมฯ
-เชิญวิทยากรจากสนง.และสภาพัฒนน์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าของปม.
-ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนขับเคลื่อนกลยุทธก์รม ณ จ.อยุธยา (พ.ค.62) 
-อยู่ระหว่างจัดท าเล่มแผนขับเคลื่อนกลยุทธก์รมฯ พ.ศ.62-65
-ด าเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของกรมโดยผ่านแผนผังเชือ่มโยงและการจัดประชุมเชงิปฏิบัติให้
หน่วยงานมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน 

กองแผนงานและ
วิชาการ

Operation 
Risk

ระบบสารสนเทศไม่รองรับและไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้งานใน
ปัจจุบัน ท าให้ไม่ตอบสนอง
นโยบาย DMSc 4.0

อุปกรณ์การป้องกันการบุกรุก
เครือข่ายช ารุด/พ้ืนที่การจัดเก็บ
ข้อมูลเต็มและโปรแกรมไม่
สามารถส ารองระบบสารสนเทศ
ได้/อายุการใช้งานนาน 10 ปี 

-บรรจุค าของปม.ปี 63  (จัดซ้ือจัดหา Firewall)
-โอนการจัดการเสี่ยงให้อยู่ภายในโครงการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
-มีการย้ายระบบสารสนเทศไปติดต้ัง และจัดเก็บ ณ ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ กสธ.(HDC) ซ่ึงได้รับ
มาตรฐาน ISO 27001 พร้อมทั้งส ารองข้อมูลไว้ท่ี ศทส.

ศทส./CIO

Operation 
Risk

โครงการวิจัยและพัฒนนาไม่เป็นไป
ตามแผนหรือล่าช้า

บุคลากรในโครงการวิจัยตาม
นโยบาย DMSc 4.0 ขาดความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยีและ
เทคนิคการวิเคราะห์วิจัยสมัยใหม่ 

-จัดท าแผนพัฒนนาบุคลากร/แผนการจัดการความรู้และแผนความต้องการด้านก าลังคนด้าน Genomics 
Thailand & Precision Medicine (สชพ.)
-แต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านวิชาการ/คณะพี่เลี้ยง
-จัดการอบรมตามแผน/ประเมินประสิทธิภาพการท างานภายหลังอบรม
-อบรม/ใช้งานบริการ Electronic journal /ฐานข้อมูลงานวิจัย Science Direct

ส านักวิชาการฯ/สชพ.

Operation 
Risk

ขาดบุคลากรทดแทนในต าแหน่ง
ส าคัญ

แผนสร้างความก้าวหน้า
ในอาชีพยังไม่ชัดเจน

1. มีการประชุมเพ่ือวางแนวทางในการขึ้นสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการ
2. จัดท ากรอบหน้าท่ีความรับผิดชอบในการขึ้นสู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการของรองผู้อ านวยการ โดย
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ บริหาร วิชาการ และบริการ
3. ทบทวนรายชื่อรองผู้อ านวยการของแต่ละหนว่ยงาน
4. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังรองผู้อ านวยการ โดยมีวาระคราวละ 2 ปี

ฝ่ายการ
เจ้าหน้าท่ี/CHRO



ด้าน ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ผลการด าเนินงาน
แนวทางแก้ไขปัญหา

หน่วยงาน
ได้รับ

มอบหมาย
Operation 
Risk

ระยะเวลาในการตรวจ
วิเคราะห์ล่าช้า ไม่ทันตาม
ก าหนด

จ านวนตัวอย่างมากเกิน workload/เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่มีผลต่อคุณภาพการตรวจวิเคราะห์
บกพร่อง/วัสดุวิทยาศาสตร์/สารอ้างอิง/สาร
มาตรฐาน ไม่เพียงพอ

-จัดท ามาตรฐาน/แนวทางในการปฏิบัติงาน
- ทบทวนวิเคราะห์ภาระงาน/FTE ระดับหน่วยงาน
-ตรวจสอบบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือให้
ระบบสารสนเทศพร้อมใช้งาน/พัฒนนาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิเคราะห์

สวส./สคอ./สสว.

Financial 
Risk 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย รายไตร
มาส

เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในเอกสารการเบิกจ่าย
ของหน่วยงานผู้เบิก เช่น ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
รหัสการเบิกจ่ายไม่ถกูตอ้ง

-ด าเนินการเก็บข้อมูลข้อผิดพลาดของเอกสารการ
เบิกจ่าย
-มีการติดตามผลจากผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ 
แนวทางแก้ไข : จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติด้านการเงินการ
คลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ฝ่ายคลัง/กอง
แผนงานและ
วิชาการ

Compliance 
Risk

ผู้รับผิดชอบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ(ITA) ในระดับกรมและ
ระดับหน่วยงานไม่เข้าใจ
เกณฑ์การประเมิน/ประเมินไม่
ครบถ้วน

มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมิน/หนว่ยงานมี
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ/จนท.ไม่ได้เข้ารับ
การประชุมชี้แจง/ตอบไม่ตรงค าถาม

1.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานระดับกรม
และระดับหน่วยงาน ( 25 ม.ค.62)
2.จัดตั้งกลุ่มไลน์ให้ค าปรึกษาผู้ที่รับผิดชอบ

กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม



แนวทางแก้ไขความเสี่ยง ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ล่าช้า 

ขั้นตอน แนวทางแก้ไข

1.ก่อนวิเคราะห์ ขยายระยะเวลาการรับรายงานผลวิเคราะห์ กรณีมีการส่งตัวอย่างครั้งเดียวเกินจ านวนที่สามารถให้บริการได้

ใช้ IT ช่วยในการบริหารจัดการตัวอย่าง (เช่น ใช้บาร์โค๊ด แชร์ข้อมูลร่วมกับ One Stop Service ลดความผิดพลาด ลดเวลา
บันทึก ลดการรับที่ซ้ าซ้อน)

2. การวิเคราะห์ นักวิเคราะห์สามารถท างานแทน/ช่วยกันได้

มีระบบการติดตามสถานะของตัวอย่าง เช่น รายงานงานเข้า งานค้าง  

แจ้งเลื่อนก าหนดการรับรายงานผลให้ผู้รับบริการทราบล่วงหน้า กรณีไม่สามารถท าได้ตามก าหนดระยะเวลา

3. หลังวิเคราะห์ ใช้ IT ช่วยในการบริหารจัดการ (เช่น การแจ้งเตือนก่อนครบก าหนด การพิมพ์รายงาน  ฯลฯ)



ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
• จัดให้มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณมาก  ได้รวดเร็ว

• พัฒนาวิธีที่สามารถวิเคราะห์ได้รวดเร็ว 

• การรายงานผลด้วย : e-Signature , e-Report (ลดรายงานแบบ hard copy)

• ทุกหน่วยงานที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานการรักษา ตามรอบ
ระยะเวลาการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตั้งแต่ ต.ค.2561 – ม.ิย.2562 ให้เจ้าภาพ
กระบวนการตรวจวิเคราะห์ (สวส.) 




