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นางศิริวรรณ  ชัยสมบูรณ์พนัธ์
ประธานคณะท างานการจดัการความเส่ียงกรม



การจดัการความเส่ียงในระบบคุณภาพของกรม

ISO 9001+ISO 31000+COSO

ISO 9001+PMQA

ตามบริบทหน่วยงาน
• Lab   
• Non Lab

กรม

กระบวนการ

หน่วยงาน

มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง

ระ
ดบั

คว
าม
เสี่
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Avoiding

Taking

Eliminating

Changing

Sharing

Retaining

• 3 ระดบั
• 4 ประเภท
• 6 มาตรการดูแล
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กระบวนการในระบบคุณภาพของกรมและเจ้าภาพ
กระบวนการ สร้างคุณค่า หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานร่วม

1.กระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ สวส. + สคอ. สสว./สยวส./ศวก.

2.กระบวนการควบคุมก ากับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อ
โรคและพิษจากสัตว์

สมป. สวส.

3.กระบวนการศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุขและการ
น าไปใช้ประโยชน์

สชพ. สวส./สวพ./สชว.

4.กระบวนการประเมินความเสี่ยง สื่อสารและแจ้งเตือนภัยสุขภาพ สคอ.+สสว.+สวส. สชพ./ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ สล.

5.กระบวนการก าหนดมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ สวส.+สมป. สรส./สยวส./สชว.

6.กระบวนการรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ สมป.
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กระบวนการในระบบคุณภาพของกรมและเจ้าภาพ
กระบวนการ สนับสนุน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

1.กระบวนการการเงิน การคลัง ฝ่ายคลัง สล.

2.กระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายจ. สล.

3.กระบวนการบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ/งานยานพาหนะ) ฝ่ายบริหาร สล.

4.กระบวนการบริหารพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) ฝ่ายพัสดุ สล.

5.กระบวนการซ่อมบ ารุง ฝ่ายซ่อมบ ารุง สล.

6.กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล.

7.กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการฯ (ร้องเรียน/พึงพอใจ/การมีส่วนร่วม) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สล./กพร./ผน.

8.กระบวนการก ากับดูแล (ตรวจสอบภายใน/บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน) ตสน./สล.

9.กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ศทส.

10.กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ผน.

11.กระบวนการจัดท าแผน ติดตาม และประเมินผล ผน.

12.กระบวนการพัฒนาระบบราชการ กพร.

13.กระบวนการจัดการความรู้ สววพ. 
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กรม

(SR/OR/FR/CR)

กระบวนการ
5 กระบวนการหลกั

13 กระบวนการสนับสนุน

หน่วยงาน

จ ำนวนควำมเสี่ยงรวม

63 151 21

บัญชีความเส่ียงระดับกรมและกระบวนการกรม รอบ 1 ปี 2562

1 2 5

62 149 16
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ข้อเสนอ โอกาสในการพฒันา

ปัญหาที่พบ แนวทางการพัฒนา
1. ขาด QP กระบวนการก าหนดมาตรฐานและ
พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ ท าให้ไม่สามารถ
ประเมินความเสีย่งกระบวนการนี้ได้

หน่วยงานเจ้าภาพหลัก (สมป./สวส.) และ
หน่วยงานร่วมด าเนินการ (สยวส./สรส./สชว.)  
เร่งจัดท า QP

2. ความล่าช้าในการจัดส่งเอกสารการจัดการความ
เสี่ยง ระดับกรม

จัดท า ก าหนดการ รอบการประเมินความเสีย่ง 
และปฏิทินการจัดส่งเอกสาร และสื่อสารให้ทุก
หน่วยงานทราบ 
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ข้อเสนอ รอบของการประเมินความเส่ียงของกรม ทุก 6 เดือน
(ปรับรอบไปพร้อมระบบอืน่ เช่น ควบคุมภายใน / ITA)

ระยะเวลา กจิกรรม ส่ิงที่ต้องส่ง ผู้รับผดิชอบ
(ตน้)..มี.ค.
และ ก.ย.

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)..มี.ค. 
และ ก.ย.

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

ทีมงานจดัการความ
เส่ียงกรม

....ต.ค. 
และ เม.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

...พ.ย.
และ พ.ค.

ส่ือสารแผนบริหารความเส่ียงระดบักรมท่ีไดรั้บ
การอนุมติัโดย QMR ใน SMARTDI

สรุปบญัชีความเส่ียงกรม, 0600 FM 071, 0600 

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

ทีมงำนจดักำรควำม
เสี่ยงกรม
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Flowchart ของการจัดการความเส่ียงระดับกรม
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