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คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมีการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ดวยการกําหนดเป!นกลยุทธ$สําคัญของการดําเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพ โดยดําเนินการใหมีการบริหาร
ความเสี่ยงในทุกส*วนงานขององค$กร และการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานและ
ระเบียบหลักเกณฑ$ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน*วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 อย*างเคร*งครัด เพื่อมุ*งให
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป!นส*วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา และมุ*งใหมีความ
เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพขององค$กรทั้งระบบ
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ป:งบประมาณ
พ.ศ. 2563 จัดทําขึ้นเพื่อเป!นกรอบในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค$กรใหผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานทุกส*วนงานมีความเขาใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ตามกระบวนการที่ไดกําหนดไวในแผน ซึ่งเป!นการลดมูลเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายใหอยู*ในระดับ
ที่ยอมรับไดและควบคุมได ตลอดจนเพื่อป?องกันบรรเทาความรุนแรงของป@ญหา เพื่อใหระบบงานต*าง ๆ มีความพรอม
ใชงาน มีการปรับปรุงอย*างต*อเนื่อง ทันต*อการเปลี่ยนแปลง และตรวจสอบไดอย*างมีระบบ
แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในนี้จะบรรลุวัตถุประสงค$ตามความคาดหวังไดก็ต*อเมื่อได
มีการนําแผนไปสู*การปฏิบัติอย*างเป!นรูปธรรมของแต*ละส*วนงาน และหวังเป!นอย*างยิ่งว*าแผนบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในฉบับนี้จะเป!นประโยชน$แก*การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ รวมทั้งเป!นประโยชน$
ต*อการพัฒนางานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาต*อไป

กลุ*มติดตามและประเมินผล
กองแผนงานและวิชาการ
มกราคม 2563

หนา ก

บทสรุปผูบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดมีการจัดวางระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ดวยการกําหนดเป"นกลยุทธ%สําคัญของการดําเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพ โดยดําเนินการใหมีการ
บริหารความเสี่ยงในทุกส*วนงานขององค%กรตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค%กร COSO-Enterprise Risk
Management-Integrated Framework (COSO-ERM) และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ ISO 31000,
Risk Management-Guidelines ร*วมกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และการควบคุมภายใน
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดมาตรฐานและระเบียบหลักเกณฑ%ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน*วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 อย*างเคร*งครัด เพื่อมุ*งใหกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป"นส*วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานประจํา และมุ*งใหมีความเชื่อมโยงกับระบบคุณภาพขององค%กรทั้งระบบ
ในปZงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกหน*วยงานไดพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมเพื่อนํามาวิเคราะห%และจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ%ที่ อย. กําหนด โดยใหมีความครอบคลุมครบถวนตามกระบวนการใน
ระบบคุ ณภาพ (Procedure Manual หรื อ SOP) ทุกกระบวนการ และโครงการสํ าคั ญหรืองานหลักของ
หน*วยงานที่ไม*ไดจัดทําไวในรูป แบบ Procedure Manual หรือ SOP ผลการพิจารณามีกิจกรรมที่ทําการ
วิเคราะห%ความเสี่ยง คือ กระบวนการในระบบคุณภาพ จํานวน 328 เรื่อง และโครงการสําคัญจํานวน 106
โครงการ และภารกิจหลักของหน*วยงาน จํานวน 35 เรื่อง จากนั้นดําเนินการวิเคราะห%เพื่อระบุว*ากิจกรรม
ที่ปฏิบัติอยู*มีเหตุการณ%ความเสี่ยงอะไรบางที่ไดเกิดขึ้นหรือมีโอกาสจะเกิดขึ้น และประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ%
การประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคู*มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(P-FDA-T-10) โดยพิจารณาจากระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) หากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อจัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ซึ่งแบ*งออกเป"น 4 ระดับ
ไดแก* สูงมาก (Extreme) สูง (High) ปานกลาง (Medium) และต่ํา (Low)
ผลการวิ เ คราะห% เ พื่ อระบุ ความเสี่ ย งพบว* า มี จํ า นวนความเสี่ ย งที่ คาดว* า จะส* งผลกระทบต* อการ
ดํา เนิ นงาน รวมทั้งสิ้น 1,911 เรื่อง จากนั้ นพิ จารณานํ าความเสี่ย งที่ อยู* ในระดับ ที่ยั งไม*ส ามารถยอมรับได
(ระดับสูงและสูงมาก) รวมทั้งสิ้น 52 เรื่อง มาบริหารจัดการ ซึ่งแยกเป"นความเสี่ยงระดับสูง จํานวน 42 เรื่อง
และระดับสูงมาก จํานวน 10 เรื่อง โดยจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมอบหมายใหหน*วยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังกล*าวนี้ เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นใหลดลงมาอยู*ในระดับที่ยอมรับได
ซึ่งภายหลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว จะมีการรายงานและติดตามผล
เป"นระยะ เพื่อใหเกิดความมั่นใจว*าไดมีการดําเนินงานไปอย*างถูกตองและเหมาะสม
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บทที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ อย.
วัตถุประสงคการจัดตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีบทบาทหนาที่ในการปกป'องและคุมครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ1สุขภาพ (อาหาร ยา
ยาเสพติดใหโทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท สารระเหย เครื่องสําอาง วัตถุอันตรายที่ใชในบานเรือน
เครื่องมือแพทย1) โดยผลิตภัณฑ1สุขภาพเหลานั้นตองมีคุณภาพและปลอดภัย มีการสงเสริมพฤติกรรมการบริโภค
ที่ถูกตองดวยขอมูลทางวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือไดและมีความเหมาะสม เพื่อใหประชาชนไดบริโภคผลิตภัณฑ1
สุขภาพที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน

วิสัยทัศน
เปนองค1กรหลักดานคุมครองผูบริโภคและสงเสริมผูประกอบการดานผลิตภัณฑ1สุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจตามกฎหมาย
1. ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยอาหาร กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง กฎหมายวาดวย
วัตถุอันตราย กฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ กฎหมาย
วาดวยเครื่องมือแพทย1 กฎหมายวาดวยการป'องกันการใชสารระเหย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาระบบและกลไก เพื่อใหมีการดําเนินการบังคับใชกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
3. เฝ' า ระวั ง กํ า กั บ และตรวจสอบคุ ณภาพมาตรฐานของผลิ ต ภั ณฑ1 สถานประกอบการ และการโฆษณา
รวมทั้งผลอันไมพึงประสงค1ของผลิตภัณฑ1 การพัฒนาระบบความปลอดภัยดานสารเคมีของประเทศ และ
เปนแกนกลางรวมดําเนินการกับองค1กรระหวางประเทศดานสารเคมี ตลอดจนมีการติดตามหรือเฝ'าระวัง
ขอมูลขาวสารดานผลิตภัณฑ1สุขภาพจากภายในประเทศและนอกประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห1 วิจัยและพัฒนาองค1ความรู เทคโนโลยี และระบบคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ1สุขภาพ
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. สงเสริม และพัฒนาผูบริโภคใหมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ1สุขภาพที่ถูกตอง เหมาะสม ปลอดภัย
และคุมคา รวมทั้งเพื่อใหผูบริโภคนั้นมีการรองเรียนเพื่อปกป'องสิทธิของตนได
6. พัฒนาและสงเสริมการดําเนินงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ1สุขภาพ โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ
องค1กรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายประชาคมสุขภาพ
7. พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อใหงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑ1สุขภาพเกิดประโยชน1ตอ
สุขภาพของประชาชน และผลประโยชน1ของประเทศชาติ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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Thai Value
Focus on People
Dependable
Advancement

ซื่อสัตย1ออนนอมถอมตน
มุงผลประชาชน
ฝ\กตน เปนที่พึ่งพา
พัฒนาอยางตอเนื่อง

เป3าหมาย
ผูบริโภคปลอดภัย ผูประกอบการกาวไกล ระบบคุมครองสุขภาพไทยยั่งยืน

ยุทธศาสตร
1. พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม กํากับดูแลผลิตภัณฑ1สุขภาพเชิงรุก และเปนมาตรฐานสากล
(Smart Regulation)
2. การสงเสริมและพัฒนาใหผูบริโกคมีความรอบรูดานผลิตภัณฑ1สุขภาพ (Smart Consumer)
3. พัฒนางานบริการสูความเปนเลิศและใหผูประกอบการมีความสามารถในการแขงขัน (Smart Service)
4. พัฒนาและยกระดับองค1กรใหมีสมรรถนะสูง (Smart Organization)

หนา 2

บทที่ 2 แนวทางบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
นโยบายการบริห ารความเสี่ย งและควบคุ มภายใน เปนกรอบแนวทางการดํา เนิ น งานของ อย. ที่ ไดปฏิ บั ติ
ใหสอดคลองกับหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค(กร (ERM :Enterprise Risk Management) ระบบริหาร
งานคุณภาพ ISO 900 :2015 รวมทั้งหลักเกณฑ(กระทรวงการคลังวEาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ(ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสําหรับหนEวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ดวยการบริหารโครงการและกระบวนการดําเนินงานตEางๆ
เพื่อลดมูลเหตุของแตEละโอกาสที่องค(กรจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นอยูใE นระดับที่องค(กรยอมรับได โดยคํานึงถึงการบรรลุเปOาหมายตามแผนยุทธศาสตร(และแนวทาง
ในการบริหารขององค(กร ใหประสบผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดและเปOาหมายที่กําหนดไว และเปนการสEงเสริมให
องค(กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) จึงไดกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ อย. ดังนี้
1. จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงอยEางเปนระบบและตEอเนื่อง ภายใตกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน เพื่อปลูกฝ[งใหการบริหารความเสี่ยงเปนสEวนหนึ่งของการดําเนินงานปกติ โดยบูรณาการควบคูEไปกับ
ระบบการควบคุมภายใน
2. บริหารความเสี่ยงภายในหนEวยงานที่รับผิดชอบใหอยูEในระดับที่องค(กรยอมรับได มุEงเนนการบริหารความเสี่ยง
ในเชิงปOองกันและแกไข ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง และครบถวน
3. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการประมวลผล การรายงาน และการสื่อขอความ
4. สEงเสริมใหผูบริหารและเจาหนาที่ทุกระดับมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญ และมีสEวนรEวมในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค(กร
5. ติดตามและประเมินผล พรอมทั้งทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอยEางตEอเนื่องสม่ําเสมอ

กรอบแนวคิดการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
อย. ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายในองค(กร โดยมุEงใหมีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน
และใชเปนกรอบแนวทางสําหรับกิจกรรมที่จะดําเนินการในอนาคตใหสามารถควบคุมได เพื่อกEอใหเกิดประสิทธิภาพ
และความคุมคEาในเชิงภาครัฐ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในมีการกํากับดูแลอยEางจริงจัง
จึงมีการแตEงตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้

หนา 3

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
• จัดวางระบบการควบคุมภายในใหมีความครบถวน เปนมาตรฐาน
เดียวกัน และเปนไปตามหลักเกณฑ(กระทรวงการคลังวEาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ(ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนEวยงานของรัฐ พ.ศ.2561
• นําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูEการปฏิบัติ โดยกําหนด การ
ควบคุมภายในเปนนโยบาย วิธีการ แนวทางปฏิบัติงาน หรือ
ระเบียบปฏิบัติ
• รายงานการควบคุมภายในตEอกระทรวงการคลัง รวมถึงหนEวยงาน
ผูกํากับดูแลและหนEวยงานที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

(ดําเนินการโดยคณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
• ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
• ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของทุก
หนEวยงาน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ(กระทรวงการคลังวEาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ(ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับ
หนEวยงานของรัฐ พ.ศ.2561
• รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตEอ
ผูบริหาร

วัตถุประสงค! ตัวชี้วัด และค$าเป%าหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2563
อย. ไดกําหนดวัตถุประสงค( ตัวชี้วัด และคEาเปOาหมายของแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน
ประจําป_งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 วัตถุประสงค! ตัวชี้วัด ค$าเป%าหมาย
วัตถุประสงค!
แผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อให อย. สามารถหาวิธีการจัดการกับความเสี่ยงเพื่อปOองกัน
หรือลดความเสี่ยงใหอยูEระดับที่ยอมรับได
แผนการควบคุมภายใน
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวEาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค(ที่วางไว

ตัวชี้วัด

ค$าเป%าหมาย

รอยละของความเสี่ยงระดับสูงและ
สูงมากที่มีระดับความเสีย่ งลดลง

รอยละ 80

รอยละของงานที่มีการดําเนินงาน
ตามการควบคุมที่กําหนด

รอยละ 80

ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง
เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ อย. มีการดําเนินงานอยEางเปนขั้นตอน จึงไดกําหนดปฏิทิน
การดําเนินงานบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.2 ปฏิทินการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจําป*งบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม
1. ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
ประกาศใชคูEมือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนแนวทาง
การดําเนินงานขององค(กร
2. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
3. เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตEอผูบริหาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หนา 4

ระยะเวลา
ต.ค. 62

ผู5รับผิดชอบ
กองแผนงาน
และวิชาการ

พ.ย. 62 - ธ.ค. 62
ม.ค. 63

ทุกหนEวยงาน
กองแผนงาน
และวิชาการ

กิจกรรม
4. เผยแพรEแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ระยะเวลา
ม.ค. 63

5. ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
6. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
8. ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสําหรับ
ป_งบประมาณถัดไป

ต.ค. 62 - มิ.ย. 63
ก.ค. 63
ส.ค. 63
ส.ค. 63

ผู5รับผิดชอบ
กองแผนงาน
และวิชาการ
ทุกหนEวยงาน
ทุกหนEวยงาน
กองแผนงาน
และวิชาการ
กองแผนงาน
และวิชาการ

ปฏิทินการดําเนินงานควบคุมภายใน
ภายหลังจากดําเนินการวิเคราะห(ความเสี่ยงแลว ทุกหนEวยงานจะตองจัดทํารายงานการควบคุมภายในเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเปนประจําทุกป_ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.3 ปฏิทินการดําเนินงานควบคุมภายใน ประจําทุกป*
แบบรายงาน
1. แบบ ปค.5 (สEวนงานยEอย) รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน สEวนงานยEอย
2. แบบติดตาม ปค.5 (สEวนงานยEอย) รายงานผล
การติดตามรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน สEวนงานยEอย
3. แบบประเมินองค(ประกอบของการควบคุม
ภายใน (ภาคผนวก ก) และแบบสอบถาม
การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)
4. แบบ ปค.1 หนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายใน
5. แบบ ปค.4 รายงานการประเมินองค(ประกอบ
ของการควบคุมภายใน
6. แบบ ปค.5 รายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน
7. แบบติดตาม ปค.5 รายงานผลการติดตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

หนา 5

ระดับหน$วยตรวจ (กรม)
ส$งให5
ภายใน

ระดับส$วนงานย$อย (กอง)
ส$งให5
ภายใน
กองแผนงาน
และวิชาการ

30 ก.ย.63

คตป.

30 ธ.ค. 63

กองแผนงาน
และวิชาการ

30 ก.ย.63

-

-

กองแผนงาน
และวิชาการ

30 ก.ย.63

คตป., ปลัด สธ.

30 ธ.ค. 63

คตป., ปลัด สธ.

30 ธ.ค. 63

คตป., ปลัด สธ.

30 ธ.ค. 63

คตป., ปลัด สธ.

30 ธ.ค. 63

แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ตารางที่ 2.4 แผนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

กิจกรรม

ป"งบฯ 2562
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ป"งบประมาณ 2563
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค.

1 ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และประกาศใช
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อใชเป)นแนวทาง การดําเนินงานขององค,กร
2 ดําเนินการพัฒนาระบบบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายในรวมกับ
ศูนย,ขอมูลและสารสนเทศ
3 แจงทุกหนวยงานดําเนินการวิเคราะห,ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2563 ใหกับหนวยงาน
4 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยกรอกขอมูลในแบบฟอร,มการบริหารความ
เสี่ยง (F-FDA-T-43) ชองที่ 1-8
6 เชื่อมโยงขอมูลจากแผนบริหารความเสีย่ งลงในแบบ ปค 5 (สวนงานยอย)
สําหรับป3 สิ้นสุดวันที่ 30 กย. 62
7 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตอผูบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8 เผยแพรแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
9 นําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตอคณะกรรมการระบบ
คุณภาพและติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ อย. เพื่อใหนําไป
ดําเนินการตามแผนฯ
10 ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระบบคุณภาพและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานของ อย.

หนา 6

ผู+รับผิดชอบ

สค. กย.

กองแผนงานฯ

กองแผนงานฯ
ทุกหนวยงาน
กองแผนงานฯ
กองแผนงานฯ
กองแผนงานฯ
คณะกรรมการ
ระบบคุณภาพ
กองแผนงานฯ

ที่

กิจกรรม

ป"งบฯ 2561
ไตรมาส 4

ไตรมาส 1

ป"งบประมาณ 2562
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผู+รับผิดชอบ

กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

11 ประมวลขอมูลในภาพรวมของ อย. และจัดทําแบบ ปค.1, ปค.4 แบบ ปค.5
รอบ 12 เดือน
12 จัดสงแบบ ปค.1, แบบ ปค.4, แบบ ปค.5 รอบ 12 เดือน
ให ปลัด สธ.และสงแบบ ปค.5 (สวนงานยอย) รอบ 12 เดือน ให คตป.
13 ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ.2563
14 ทบทวนขอมูลตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
17 เชื่อมโยงขอมูลจากการทบทวนลงในแบบ ปค.5 ของทุกหนวยงาน
18 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
โดยกรอกขอมูลในแบบฟอร,มการบริหารความเสี่ยง (F-FDA-T-43) ชอง 9 - 14
19 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

กองแผนงานฯ

20 ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสําหรับป3งบประมาณถัดไป

กองแผนงานฯ

หนา 7

กองแผนงานฯ
ทุกหนวยงาน
กองแผนงานฯ
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
กองแผนงานฯ

บทที่ 3 แผนการบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563
การกําหนดกิจกรรมเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
อย. กําหนดใหทุกหนวยงานวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมดังตอไปนี้
 กระบวนการในระบบคุณภาพ ทุกกระบวนการ (Procedure Manual/SOP)
 โครงการสําคัญ/งานหลักของหนวยงานที่ไมไดจัดทําไวในรูปแบบ Procedure Manual/SOP (ถามี)
ตารางที่ 3.1 ผลการพิจารณากิจกรรมที่ทําการวิเคราะห)ความเสี่ยง
ลําดับ

หน*วยงาน

1.
2.
3.
4.

สํานักยา
สํานักอาหาร
สํานักดานอาหารและยา
สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
- ดานเครื่องสําอาง
- ดานวัตถุอันตราย
กองควบคุมเครื่องมือแพทย
กองควบคุมวัตถุเสพติด
สํานักงานเลขานุการกรม
กองแผนงานและวิชาการ
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
กองสงเสริมงานคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพฯ
กองสงเสริมการประกอบการผลิตภัณฑสุขภาพ
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
กลุมกฎหมายอาหารและยา
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ศูนยขอมูลและสารสนเทศ
ศูนยจัดการเรื่องรองเรียนและปราบปรามฯ
กองผลิตภัณฑสมุนไพร
รวมทั้งสิ้น

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ขอบเขตการวิเคราะห)
กระบวนการ
โครงการสําคัญ ภารกิจหลัก
72
10
20
9
16
5
1
21
28
27
55
10
24
10
6
6
15
5
2
3
5
3
328

4
2
5
6
4
20
7
4
1
15
2
1
4
1
6
106

5
6
18
1
2
2
35

ขอมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

หนา 8

ผลการวิเคราะห)และประเมินความเสี่ยงเพื่อนํามาบริหารจัดการ
ทุกหนวยงานไดวิ เ คราะหเพื่ อระบุความเสี่ ย งโดยคํ า นึงถึ งผลกระทบตอวั ตถุ ป ระสงคและ
เปQาหมาย รวมถึง ผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับองคกรและระดับกิจกรรม จากนั้นดําเนินการประเมินระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงเพื่อนํามาบริหารจัดการตามเกณฑการประเมินความเสี่ยงที่ระบุในคูมือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน รหัสเอกสาร P-FDA-T-10 ซึ่งแบงเปXนระดับ คือ
ระดับ สูงมาก (Extreme) ระดับ สู ง (High) ระดั บ ปานกลาง (Medium) และระดับ ต่ํา (Low) โดยพิจ ารณา
คัดเลือกความเสี่ยงในระดับสูงและสูงมาก เพื่อกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงใหลดลงมาอยูในระดับที่ยอมรับได
และมอบหมายใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
มีสูตรในการคํานวณระดับความเสี่ยง และแผนผังระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ดังนี้
ระดับความเสี่ยง = ระดับผลกระทบ (L) x ระดับโอกาส (I)

แผนผังระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)

หนา 9

ตารางที่ 3.2 แผนการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

สํานักอาหาร

ระบบ e - submission ขัดของ
ไมสามารถใชงานได ทําให
ผูประกอบการโทรมาแจงบอยครั้ง

20

สูงมาก

สํานักอาหาร

ผลิตภัณฑ7จากขอมูลวิจยั ที่ผานการ
พิจารณา (Pre-approve) ไมบรรลุ
ตามเปOาหมาย (อยางนอย 20
ผลิตภัณฑ7)

20

สูงมาก

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

ไมมีกระบวนการเพื่อติดตามการ
ดําเนินการใหเปaนไปตามแผนของ
โครงการ

20

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

ไมมีกระบวนการเพื่อติดตามการ
ดําเนินการใหเปaนไปตามแผนของ
โครงการ

20

หนา 10

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

เมื่อพบป1ญหาเกี่ยวกับความไม
เสถียรของระบบ จะดําเนินการ
แจงใหเจาหนาที่ศูนย7ขอมูล
และสารสนเทศทราบ เพื่อเรง
แกไขป1ญหา
เรงดําเนินงานรวบรวมขอมูล
ประเด็นป1ญหา ของงานวิจยั
จากการลงพื้นที่ เพื่อเสนอ
คณะทํางาน/ผูเชี่ยวชาญ ใน
การพิจารณา

1. ประชุมพัฒนาระบบ e - submission กับศูนย7ขอมูล
และสารสนเทศ
2. เสนอขอมูลใหศูนย7ขอมูลและสารสนเทศเรงพัฒนา
ใหระบบมีความเสถียรมากขึ้น

การอนุญาตโฆษณา
อาหาร (P-F2-23)

สิงหาคม
2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด
/สํานักอาหาร

เชิญคณะทํางาน/ผูเชี่ยวชาญ รวมลงพื้นที่ คัดเลือก
งานวิจัย

สิงหาคม
2563

กลุม
คณะกรรมการ
อาหารแหงชาติ
/สํานักอาหาร

สูงมาก

กําหนดใหมีการติดตามผลการ
ดําเนินการทุกกิจกรรม
ทุกเดือน

จัดทําแผนปฏิบัติการที่มีตวั ชี้วัดในแตละกิจกรรมให
ละเอียดและชัดเจน

สิงหาคม
2563

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

สูงมาก

กําหนดใหมีการติดตามผลการ
ดําเนินการทุกกิจกรรม
ทุกเดือน

จัดทําแผนปฏิบัติการที่มีตวั ชี้วัดในแตละกิจกรรมให
ละเอียดและชัดเจน

โครงการศูนย7จับคูธุรกิจ
อาหารนวัตกรรม
(Innovative Food
Matching Centre) :
ระยะที่ 1 จากหิ้งสูหางดวย
มาตรฐานอาหารปลอดภัย
(Phase I : From
Research to Retail
through Food Safety
Standards)
โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความเสี่ยงดาน
กัญชาทางการแพทย7 เพื่อ
ลดผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนและสราง
ความปลอดภัยของสังคม
โครงการพัฒนาและ
สนับสนุนผูประกอบการ
รายใหม (startup) ในการ
ผลิต จําหนาย นําเขา
สงออก และครอบครอง
เฮมพ7ในทางอุตสาหกรรม
และกัญชาทางการแพทย7
เพื่อขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตแบบ
ยั่งยืน

สิงหาคม
2563

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

คะแนน

ระดับ

กองแผนงานและ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและ
และวิชาการ
ควบคุมภายในไดลาชา เนื่องจากอยู
ระหวางการพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส7

20

สูงมาก

ติดตามผลการพัฒนาระบบกับ
เจาหนาที่อยางตอเนื่อง

1. รวบรวมประเด็นป1ญหาที่เกิดจากการใชงาน สงให
เจาหนาที่พัฒนาระบบปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2. รวบรวมขอมูลการวิเคราะห7ดวย excel เพื่อให
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไดทันตามกําหนด

การบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
(P-FDA-T-10)

มกราคม
2563

กลุมติดตามและ
ประเมินผล
/กองแผนงานและ
วิชาการ

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

20

สูงมาก

ปฏิบัติงานนอกเวลา

เพิ่มจํานวนขาราชการใหเหมาะสมและมอบหมาย
งานตามกรอบความผิดชอบหลัก

การขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาแผนโบราณ

สิงหาคม
2563

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

20

สูงมาก

เปaนความเสี่ยงที่ยังไมไดรับการ แกไขระบบสารสนเทศและปรับปรุงฐานขอมูลใหเปaน
แกไขอยางตรงจุด
ป1จจุบัน

การขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาแผนโบราณ

สิงหาคม
2563

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

20

สูงมาก

ปฏิบัติงานนอกเวลา

เพิ่มจํานวนขาราชการใหเหมาะสมและมอบหมาย
งานตามกรอบความผิดชอบหลัก

การขึ้นทะเบียนตํารับ สิงหาคม
ยาพัฒนาจากสมุนไพร 2563

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

20

สูงมาก

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดําเนินการตามวิธีการ
ปฏิบัติงาน (SOP) ของตน

กําหนดใหมีการทํางานรวมกันดวยวิธีการปฏิบัติงาน
(SOP) เดียวกัน

การขึ้นทะเบียนตํารับ สิงหาคม
ยาพัฒนาจากสมุนไพร 2563

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

หนา 11

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา
แผนโบราณไมแลวเสร็จในเวลาที่
กําหนด เนื่องจากการปรับ
โครงสรางองค7กรทําใหเจาหนาที่
ตองรับผิดชอบงานสนับสนุนอื่นๆ
นอกเหนือจากความรับผิดชอบหลัก
ฐานขอมูลไมเปaนป1จจุบันทําให
กระทบกับการคนหาทะเบียนเดิมที่
ตองนํามาอางอิงนอกจากนี้การลง
ขอมูลคําขอฯในระบบเพื่อออก
ทะเบียนใชเวลานาน
คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา
แผนโบราณไมแลวเสร็จในเวลาที่
กําหนด เนื่องจากการปรับ
โครงสรางองค7กรทําใหเจาหนาที่
ตองรับผิดชอบงานสนับสนุนอื่นๆ
นอกเหนือจากความรับผิดชอบหลัก
ผูรับผิดชอบมีสองหนวยงาน ทําให
อาจมีมาตรฐานในการดําเนินงานที่
ตางกัน

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

ฐานขอมูลไมเปaนป1จจุบันทําให
กระทบกับการคนหาทะเบียนเดิมที่
ตองนํามาอางอิงนอกจากนี้การลง
ขอมูลคําขอฯในระบบเพื่อออก
ทะเบียนใชเวลานาน
สํานักยา
ความลาชาของการติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานของ
ทุกยุทธศาสตร7จากหนวยงานที่
ขับเคลื่อน
สํานักดานอาหาร ดําเนินการปkดเรื่องรองเรียนเกิน
และยา
ระยะเวลาทีก่ ําหนด เนื่องจาก
เจาหนาที่ใหมไมทราบขั้นตอนการ
ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน

สถานะความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

20

สูงมาก

16

สูง

15

สูง

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย7

งบประมาณไมเพียงพอกับจํานวนที่
จะตองทําการเก็บตัวอยาง ทําให
การวางแผนลาชา

15

สูง

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

ผูใชอาคารจอดรถไมปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนด

15

สูง

หนา 12

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

เปaนความเสี่ยงที่ยังไมไดรับการ แกไขระบบสารสนเทศและปรับปรุงฐานขอมูลใหเปaน
แกไขอยางตรงจุด
ป1จจุบัน

การขึ้นทะเบียนตํารับ สิงหาคม
ยาพัฒนาจากสมุนไพร 2563

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

เตรียมแผนการประชุมเพื่อ
ติดตามการดําเนินงาน
ความกาวหนาแตละ
ยุทธศาสตร7รายเดือน
ใหเจาหนาที่ศึกษาคูมือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เรื่อง
การรองเรียน (P-I6-1)
และเสนอผลการศึกษาให
ผูบังคับบัญชาทราบ
วางแผนเก็บตัวอยางที่
โรงพยาบาลมากกวาตัวอยาง
รานจําหนาย

จัดทํา Action plan การดําเนินงานเพื่อวางแผนการ
ประชุม

โครงการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร7การ
จัดการการดื้อยาตาน
จุลชีพประเทศไทย
การรองเรียน (P-I6-1)

มกราคม
2563

กลุมพัฒนาระบบ
/สํานักยา

สิงหาคม
2563

กลุมกําหนด
มาตรฐาน
/สํานักดานอาหาร
และยา

ของบประมาณเพิ่มในปmงบประมาณถัดไป

การตรวจติดตามผล
กรณีสุมผลิตภัณฑ7ที่
ทองตลาด (P-M3-27)

สิงหาคม
2563

1. จัดระเบียบที่จอดรถยนต7
2. รณรงค7ปฏิบัติตามกฎ วินัย จราจร
3. กําหนดมาตรการเพิ่มเติม คือ จัด
ใหมีการติดตั้งแผงเหล็กกั้นผนัง
อาคารเพื่อปOองกันอุบัติเหตุรถยนต7
ตกอาคาร ซึ่งเปaนการปOองกันการเกิด
อุบัติเหตุอยางยั่งยืน ขณะนี้อยู
ระหวางการทําคําขอประมาณการ
รายจายประจําปm

1. ติดปOายแจงเตือนการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจร
2. จัดใหมีการติดตั้งแผงเหล็กกั้นผนังอาคารเพื่อ
ปOองกันอุบัติเหตุรถยนต7ตกอาคาร ซึ่งเปaนการปOองกัน
การเกิดอุบัติเหตุอยางยั่งยืน ขณะนี้อยูระหวางการ
กําหนดราคากลาง

งานดูแลอาคารจอดรถ มิถุนายน
สํานักงาน
2563
คณะกรรมการอาหาร
และยา

กลุมกํากับดูแล
หลังออกสูตลาด
/กองควบคุม
เครื่องมือแพทย7
กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

จัดทําไฟล7บันทึกขอมูลการจัดการเรื่องรองเรียน
พรอมมีการแจงเตือนวันครบกําหนดการปkดขอ
รองเรียน

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน
ในการนําไปปฏิบัติ

15

สูง

ประชุมชี้แจงทําความเขาใจใน
กระบวนการ

กําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยให
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งานตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกไตรมาส

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการ
พิจารณาป1จจัยตางๆ ที่ตองคํานึงใน
การแปลงยุทธศาสตร7สูการปฏิบัติ

15

สูง

กําหนดแผนการดําเนินงานให
ชัดเจน

1. ดําเนินการถายทอดตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ7ไปสู
ผูปฏิบัติงาน
2. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน
ในการนําไปปฏิบัติ

15

สูง

ประชุมชี้แจงทําความเขาใจใน
กระบวนการ

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการ
พิจารณาป1จจัยตางๆ ที่ตองคํานึงใน
การแปลงยุทธศาสตร7สูการปฏิบัติ

15

สูง

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน
ในการนําไปปฏิบัติ

15

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการ
พิจารณาป1จจัยตางๆ ที่ตองคํานึงใน
การแปลงยุทธศาสตร7สูการปฏิบัติ

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน
ในการนําไปปฏิบัติ

หนา 13

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

กําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยให
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งานตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกไตรมาส

การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร7เงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด
(P-NF1-6)
การจัดทําแผน
ยุทธศาสตร7เงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด
(P-NF1-6)
โครงการทบทวนแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

กําหนดแผนการดําเนินงานให
ชัดเจน

1. ดําเนินการถายทอดตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ7ไปสู
ผูปฏิบัติงาน
2. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการทบทวนแผน
บริหารทรัพยากร
บุคคล

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

สูง

ประชุมชี้แจงทําความเขาใจใน
กระบวนการ

กําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยให
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งานตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกไตรมาส

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร7

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

15

สูง

กําหนดแผนการดําเนินงานให
ชัดเจน

1. ดําเนินการถายทอดตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ7ไปสู
ผูปฏิบัติงาน
2. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร7

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

15

สูง

ประชุมชี้แจงทําความเขาใจใน
กระบวนการ

กําหนดใหมีการติดตามผลการดําเนินงานโดยให
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ งานตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกไตรมาส

โครงการทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการ
พิจารณาป1จจัยตางๆ ที่ตองคํานึงใน
การแปลงยุทธศาสตร7สูการปฏิบัติ

15

สูง

กําหนดแผนการดําเนินงานให
ชัดเจน

1. ดําเนินการถายทอดตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ7ไปสู
ผูปฏิบัติงาน
2. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

โครงการทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

ผูประกอบการไมสงตัวอยาง
ผลิตภัณฑ7ใหครบตามกําหนด

15

สูง

ซื้อผลิตภัณฑ7จากทองตลาด

ขอความรวมมือจากผูประกอบการใหมากขึ้น

โครงการยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

สิงหาคม
2563

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

สํานักยา

ผูเขารวมประชุมนอยเนื่องจากติด
ภารกิจอื่น

12

สูง

กําหนดระยะเวลาจัดการ
ประชุมลวงหนาอยางนอย
2 เดือน

กําหนดผูเขารวมประชุมที่เปaนกลุมหลัก

โครงการพัฒนาแนว
ทางการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาที่
เปaนผลิตภัณฑ7
การแพทย7ขั้นสูง

มีนาคม
2563

งานยาชีววัตถุ
กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด
/สํานักยา

สํานักยา

ผูเขารวมประชุมนอยเนื่องจากติด
ภารกิจอื่น

12

สูง

กําหนดระยะเวลาจัดการ
ประชุมลวงหนาอยางนอย
2 เดือน

กําหนดผูเขารวมประชุมที่เปaนกลุมหลัก

มีนาคม
2563

งานยาชีววัตถุ
กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด
/สํานักยา

สํานักยา

ไมสามารถหาวิทยากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการอบรม

12

สูง

ติดตอวิทยากรกอนการเขียน ติดตอวิทยากรสํารอง
โครงการ โดยแจงใหทราบเรื่อง
ขอจํากัดของการขอ
งบประมาณและจะมีการ
ยืนยันการจัดทันทีที่ทราบวา
ไดรับการอนุมัติโครงการ

โครงการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
หลักเกณฑ7เกี่ยวกับการ
แกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียน
ตํารับยาชีววัตถุ
(Implementation
Workshop for Changes
to Approved
Biotherapeutics)
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ดานการตรวจตราเพื่อ
รองรับ ASEAN Sectoral
Mutual Recognition
Arrangement for
Bioequivalence Study
Reports ปmงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สิงหาคม
2563

งานยาเคมี
/สํานักยา

หนา 14

ชื่อหน&วยงาน
สํานักอาหาร

สํานักอาหาร

สํานักอาหาร

สํานักอาหาร

สํานักอาหาร

หนา 15

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

คะแนน

ระดับ

ระบบนําเขาขอมูล sky net
ขัดของ/ไมพบขอมูล/สืบคนไมได
ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถ
ดําเนินการในการพิจารณาหรือออก
เลขสถานที่ผลิตได
ระบบ e - submission ขัดของ
ไมสามารถใชงานได ทําให
ผูประกอบการโทรมาแจงบอยครั้ง

12

สูง

เมื่อระบบนําเขาขอมูล เกิด
ขัดของจะดําเนินการแจงผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
แกไข

พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารผาน
ระบบ e-submission ใหครอบคลุมทุกคําขอ

การอนุญาตสถานที่
ผลิต/นําเขาอาหาร
และการแกไขรายการ
อนุญาต (P-F2-5)

สิงหาคม
2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

12

มาก

หารือกับศูนย7ขอมูลและสารสนเทศ เพื่อหาแนวทาง การพิจารณาอนุมัติ
พัฒนาระบบ e-submission ใหมีความเสถียรและใช สูตรอาหารและการใช
งานไดอยางมีประสิทธิ์ภาพในระยะยาว
วัตถุเจือปนอาหาร
(P-F2-19)

สิงหาคม
2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

ระบบ e-logistic ขัดของ/ไม
เสถียร/สืบคนขอมูลไมได ทําให
เจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการ
พิจารณาได
รายละเอียดขอกฎหมายไม
ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ7อาหาร
ใหมๆที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา
ทําใหการพิจารณาอาหารที่มีความ
คาบเกี่ยวหลายประเภทอาหาร
หรือไมมีขอกฎหมายรองรับการใช
สารตางๆในอาหารอยางชัดเจน
สงผลใหไมสามารถพิจารณาไดหรือ
ทําใหพิจารณาลาชา
ระบบ e - submission ขัดของ
ไมสามารถใชงานได ทําให
ผูประกอบการโทรมาแจงบอยครั้ง

12

มาก

พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารผาน
ระบบ e-submission ใหครอบคลุมทุกคําขอ

สิงหาคม
2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

12

มาก

เมื่อพบป1ญหาเกี่ยวกับความไม
เสถียรของระบบ จะ
ดําเนินการแจงใหศูนย7ขอมูล
และสารสนเทศทราบเพื่อเรง
แกไขป1ญหา
เมื่อระบบ e-logistic เกิด
ขัดของจะดําเนินการแจงผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
แกไข
นําเสนอเรื่องเขาพิจารณาใน
คณะทํางานพิจารณาระบบ
การขออนุญาตสถานที่ผลิต/
นําเขา ผลิตภัณฑ7 และโฆษณา
อาหารหรือคณะทํางานอื่นที่
เกี่ยวของ

สิงหาคม
2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด,
กลุมกําหนด
มาตรฐาน
/สํานักอาหาร

12

มาก

เมื่อพบป1ญหา ดําเนินการแจง
ใหศูนย7ขอมูลและสารสนเทศ
ทราบ เพื่อเรงแกไขป1ญหา

รวบรวมขอมูลจากคณะทํางานพิจารณาระบบการขอ
อนุญาตสถานที่ผลิต/นําเขา ผลิตภัณฑ7 และโฆษณา
อาหารหรือคณะทํางานอื่นที่เกีย่ วของแลวสงตอไปที่
กลุมกําหนดมาตรฐานเพื่อปรับปรุงขอกฎหมาย

หารือกับศูนย7ขอมูลและสารสนเทศ เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาระบบ e - submission ใหมีความเสถียรและ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิ์ภาพในระยะยาว

การพิจารณาอนุมัติ
สูตรอาหารและการใช
วัตถุเจือปนอาหาร
(P-F2-19)
การพิจารณาอนุมัติ
สูตรอาหารและการใช
วัตถุเจือปนอาหาร
(P-F2-19)

การขอใหพิจารณา
สิงหาคม
คุณภาพหรือมาตรฐาน 2563
ของผลิตภัณฑ7(เฉพาะ
วัตถุใหความหวาน
แทนน้ําตาล)
(P-F2-21)

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

สํานักอาหาร

ระบบ e-logistic ขัดของ ทําให
เจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการ
พิจารณา เนื่องจาก e-logistic
ไมเสถียร หรือสืบคนขอมูลใน
e-logistic ไมได หรือสืบคนขอมูล
ในe-logisticไดแตขอมูลไมถูกตอง

12

มาก

เมื่อระบบ e-logistic เกิด
ขัดของจะดําเนินการแจงผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
แกไข

พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารผาน
ระบบ e-submission ใหครอบคลุมทุกคําขอ

การขอใหพิจารณา
สิงหาคม
คุณภาพหรือมาตรฐาน 2563
ของผลิตภัณฑ7(เฉพาะ
วัตถุใหความหวาน
แทนน้ําตาล)
(P-F2-21)

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

สํานักอาหาร

ระบบ e - submission ขัดของ
ไมสามารถใชงานได ทําให
ผูประกอบการโทรมาแจงบอยครั้ง

12

มาก

เมื่อพบป1ญหา ดําเนินการแจง
ใหศูนย7ขอมูลและสารสนเทศ
ทราบ เพื่อเรงแกไขป1ญหา

หารือกับศูนย7ขอมูลและสารสนเทศ เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาระบบ e - submission ใหมีความเสถียรและ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิ์ภาพในระยะยาว

สิงหาคม
2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

สํานักอาหาร

ระบบนําเขาขอมูล sky net
ขัดของ/ไมพบขอมูล/สืบคนไมได
ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถ
ดําเนินการในการพิจารณาหรือออก
เลขสถานที่ผลิตได
รายละเอียดขอกฎหมายไม
ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ7อาหาร
ใหมๆที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา
ทําใหการพิจารณาอาหารที่มีความ
คาบเกี่ยวหลายประเภทหรือไมมีขอ
กฎหมายรองรับอยางชัดเจน สงผล
ใหไมสามารถพิจารณาอนุญาตได
หรือทําใหอนุญาตลาชา

12

สูง

เมื่อระบบนําเขาขอมูล เกิด
ขัดของจะดําเนินการแจงผูที่มี
หนาที่รับผิดชอบดําเนินการ
แกไข

พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดานอาหารผาน
ระบบ e-submission ใหครอบคลุมทุกคําขอ

การอนุญาตผลิตภัณฑ7
อาหารและการแกไข
รายการอนุญาต
(P-F2-11)
การอนุญาตผลิตภัณฑ7
อาหารและการแกไข
รายการอนุญาต
(P-F2-11)

สิงหาคม
2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

12

สูง

นําเสนอเรื่องเขาพิจารณาใน
คณะทํางานพิจารณาระบบ
การขออนุญาตสถานที่ผลิต/
นําเขา ผลิตภัณฑ7 และโฆษณา
อาหารหรือคณะทํางานอื่นที่
เกี่ยวของ

1. รวบรวมขอมูลจากคณะทํางานพิจารณาระบบการ
ขออนุญาตสถานที่ผลิต/นําเขา ผลิตภัณฑ7 และ
โฆษณาอาหารหรือคณะทํางานอื่นที่เกี่ยวของแลวสง
ตอไปที่กลุมกําหนดมาตรฐานเพื่อปรับปรุงขอ
กฎหมาย
2. จัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการหรือ
เจาหนาที่ อย./สสจ.

สิงหาคม
2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด,
กลุมกําหนด
มาตรฐาน
/สํานักอาหาร

สํานักอาหาร

หนา 16

การอนุญาตผลิตภัณฑ7
อาหารและการแกไข
รายการอนุญาต
(P-F2-11)

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

คะแนน

ระดับ

สํานักดานอาหาร คณะทํางานฯ พิจารณากิจกรรม
และยา
ขององค7กรที่เกี่ยวของ/โครงการ
ของกลุมที่สงผลกระทบตอความ
เปaนกลางไดไมครอบคลุม เนื่องจาก
เจาหนาที่กลุม/ฝ}ายแจงรายละเอียด
ของกิจกรรม/โครงการไมครบถวน
หรือไมถูกตอง
กองควบคุมวัตถุ กฎหมายระบุคดีที่ไมมีผูตองหาตอง
เสพติด
จัดเก็บจนสิ้นอายุความ ทําให
ทําลายของกลางไดนอย

12

สูง

จัดทําหนังสือทวงถาม
รายละเอียดของกิจกรรม/
โครงการที่จัดสงขอมูล
ไมครบถวนสมบูรณ7หรือ
ไมถูกตอง เพื่อเปaนการทวน
สอบความถูกตองของขอมูล

กําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบติดตามและตรวจสอบ
ความถูกตองของกิจกรรมหรือโครงการ

การพิจารณาองค7กรที่
เกี่ยวของและกิจกรรม
ที่อาจมีผลกระทบตอ
ความเปaนกลาง
(P-I3-7)

สิงหาคม
2563

กลุมกําหนด
มาตรฐาน
/สํานักดานอาหาร
และยา

12

สูง

ติดตามคดีตอเนื่อง

แกกฎหมาย

สิงหาคม
2563

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

ผลคดีตอบกลับนอยกวาจํานวนที่
รับเขา ทําใหเหลือของกลางคงคลัง
มาก

12

สูง

ติดตามผลคดีเพิ่มเติม และ
แจงคณะทํางานในการทําลายใหทราบป1ญหาที่เกิด
เสนอการแกไขกฎหมายให
และควบคุมการนําของกลางเขาเตาเผาในปริมาณที่
ทําลายของกลางได โดยไมตอง เหมาะสม
รอการตัดสินคดี แตใหใช
รายงานการตรวจพิสูจน7เปaน
หลักฐานหลัก

กระบวนการทําลายยา
เสพติดใหโทษของ
กลางและวัตถุออก
ฤทธิ์ของกลาง
(P-N6-43)
การทําลายยาเสพติด
ใหโทษของกลางและ
วัตถุออกฤทธิ์ของ
กลาง (P-N6-43)

สิงหาคม
2563

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

ผลคดีตอบกลับนอยกวาจํานวนที่
รับเขา ทําใหเหลือของกลางคงคลัง
มาก

12

สูง

ติดตามผลคดีเพิ่มเติม และ
แจงคณะทํางานในการทําลายใหทราบป1ญหาที่เกิด
เสนอการแกไขกฎหมายให
และควบคุมการนําของกลางเขาเตาเผาในปริมาณที่
ทําลายของกลางได โดยไมตอง เหมาะสม
รอการตัดสินคดี แตใหใช
รายงานการตรวจพิสูจน7เปaน
หลักฐานหลัก

สิงหาคม
2563

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

หนา 17

การใชประโยชน7จาก
ยาเสพติดใหโทษของ
กลางและวัตถุออก
ฤทธิ์ของกลาง
(P-N6-54)

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

สถานะความเสี่ยง

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

คะแนน

ระดับ

คุณสมบัติของกลุมเปOาหมายที่เขา
รับการอบรมไมเปaนไปตามที่
กําหนดไว

12

สูง

เลือกกลุมเปOาหมายจาก
หนวยงานที่มหี นาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดไว

กําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการอบรมใหชัดเจนใน
หนังสือเชิญอบรม

โครงการสงเสริมกัญชง
(Hemp) เปaนพืช
เศรษฐกิจและสงเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ7
สุขภาพจากกัญชง ที่มี
ศักยภาพในการแขงขัน
เพื่อเศรษฐกิจไทยมัน่ คง
มั่งคั่งและยั่งยืน

สิงหาคม
2563

กองควบคุมวัตถุ
เสพติด

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

ผูตอบแบบสํารวจมีจาํ นวนนอย

12

สูง

1. จัดทํา Google Form หรือทํา QR Code ในการ
ตอบแบบ สอบถาม
2. สงผาน Line สวนตัวของผูรับ บริการที่มาติดตอ
เงินทุนฯ

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

เก็บขอมูลแบบสํารวจจาก
สถานพยาบาลไดไมครบถวน

12

สูง

ปรับปรุง แบบสอบถามใหมีขอคําถามทีก่ ระชับ
ชัดเจนและ ตรงประเด็น และขอคําถามใหนอยลง

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการ

มิถุนายน
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด
กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

คุณภาพสินคาอยูในสภาพไม
สมบูรณ7 เกิดความเสียหายระหวาง
ขนสง
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัด
จางลาชา ทําใหการสงมอบลาชา
เบิกเงินไมทันกําหนดเวลา

12

สูง

ใชวัสดุกันกระแทก และแจงผูผลิตใหปรับปรุงบรรจุ
ภัณฑ7

สูง

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด
กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

เจาหนาที่ไมสงแผนการใชเงินและ
สงขอมูลการปรับเปลี่ยนแผนการใช
เงิน

12

สูง

การจําหนายวัตถุเสพ
ติดที่ใชในทาง
การแพทย7 (P-NF1-1)
การเบิกจายงบลงทุน
เปaนไปตามแผนการ
เบิกจายงบลงทุนที่
ไดรับอนุมัติ
การเบิกจายงบลงทุน
เปaนไปตามแผนการ
เบิกจายงบลงทุนที่
ไดรับอนุมัติ

สิงหาคม
2563

12

เพิ่มชองทางในการจัดสงให
มากขึ้นโดยผานทาง Social
Media โทรศัพท7หรือสง SMS
แจงกลุมเปOาหมายที่จดหมาย
เคยถูกสงกลับ
1. สงขอมูลผานทาง Social
Media ใหกลุมเปOาหมาย
2. ประสานโดยตรงที่
กลุมเปOาหมาย
ดําเนินการแกไขระบบขนสง
และแจงผูรับจางเพื่อชําระ
คาเสียหาย
กําชับใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
ระเบียบและทันตามระยะเวลา
ที่กําหนดในแผน

หนา 18

1. กําหนดระยะเวลาสงแผน
2. กําหนดระยะเวลาติดตาม
3. ใชเทคโนโลยีชวยในการ
ติดตาม

กําหนดระยะเวลารับเอกสารจากฝ}ายจัดซื้อ
ฝ}ายกฎหมาย และฝ}ายงบประมาณ ตรวจสอบ
ใบสําคัญภายใน 10 วัน
ผูอํานวยการฯ สั่งการเจาหนาที่ทําแผนใหสงขอมูล
การปรับแผนภายในเวลาที่กําหนดไว

สิงหาคม
2563
สิงหาคม
2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

ศูนย7ขอมูลและ
สารสนเทศ

เครื่องปรับอากาศเสียทําใหระบบ
สารสนเทศไมพรอมใชงาน

12

มาก

ศูนย7ขอมูลและ
สารสนเทศ

ไฟฟOาดับ/ไฟตก ทําใหระบบ
สารสนเทศไมพรอมใชงาน

12

มาก

สํานักอาหาร

ผูประกอบการยังขาดองค7ความรูใน
การพัฒนาสถานที่และผลิตภัณฑ7
ตามที่กฎหมายกําหนด

10

สูง

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง

จางบํารุงรักษาระบบ
ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิภายในหอง
คอมพิวเตอร7กับผูรับจาง
เพื่อเขามาดูแลระบบ
เครื่องปรับอากาศ
จางบํารุงรักษาระบบ
ติดตั้งอุปกรณ7ตรวจวัดกระแส Line in หากผิดปกติ
คอมพิวเตอร7กับผูรับจาง
จะแจงเตือนทาง Line
ใหเขามาดูแลอุปกรณ7กรณีชํารุด
1. สํานักงานคณะกรรมการ
1. ลงพื้นที่ติดตามและรับฟ1งป1ญหาจาก
อาหารและยาทําหนังสือชีแ้ จง
ผูประกอบการ ในระหวางดําเนินโครงการ
การดําเนินงานโครงการสงไป
2. จัดทําชุดสื่อประชาสัมพันธ7ความรูแก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพือ่
ผูประกอบการ SMEs เชน ชุดสื่อประชาสัมพันธ7การ
รับทราบและใหความรวมมือใน
แตงกายของบุคลากรในสถานประกอบการ และ เลม
กิจกรรมภายใตโครงการ
คูมือประชาสัมพันธ7ใหความรูกับผูประกอบการ SMEs
2. จัดอบรมใหความรู
ผูประกอบการผลิตอาหารแปรรูป
ที่บรรจุในภาชนะบรรจุพรอม
จําหนายตามมาตรฐาน Primary
GMP (การขออนุญาตเลขสารบบ
อาหาร ความสําคัญของบรรจุ
ภัณฑ7 และการแสดงฉลากอาหาร
ในภาชนะบรรจุ และอื่นๆที่
เกี่ยวของ)
3. รวมมือกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในการติดตาม
การพัฒนาสถานทีแ่ ละผลิตภัณฑ7
ของผูประกอบการในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย7

หนา 19

เจาหนาที่ OSSC ตรวจสอบคําขอ
โฆษณาและเอกสารประกอบคําขอ
ผิดพลาด

10

สูง

อบรมความรูเพิ่มเติมใหแก
เจาหนาที่ที่เกีย่ วของ

อบรมเจาหนาที่ OSSC ในการตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตน

กิจกรรมที่วิเคราะห(

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู1รับผิดชอบ

การบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร7
(P-DI1-3)

สิงหาคม
2563

ศูนย7ขอมูลและ
สารสนเทศ

การบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร7
(P-DI1-3)
โครงการยกระดับ
คุณภาพของฝาก
ปลอดภัยในผลิตภัณฑ7
อาหารที่บรรจุใน
ภาชนะพรอมจําหนาย
สําหรับผูประกอบการ
ผลิตอาหารขนาด
กลางและขนาดยอม
(SMEs)

สิงหาคม
2563

ศูนย7ขอมูลและ
สารสนเทศ

สิงหาคม
2563

หนวยเคลื่อนที่
เพื่อความ
ปลอดภัยดาน
อาหาร
/สํานักอาหาร

สิงหาคม
2563

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย7

การออกใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือ
แพทย7 (P-M2-8)

ชื่อหน&วยงาน

เหตุการณ(ความเสีย่ ง

สถานะความเสี่ยง
คะแนน

ระดับ

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

ไมสามารถอนุมัติขายยาบาง
รายการตอสถานพยาบาล
เนื่องจากขัดตอระเบียบการขาย

10

สูง

ศูนย7จัดการเรื่อง
รองเรียนฯ

ไมสามารถแจงผลดําเนินการได
ภายในเวลาที่กําหนด ปริมาณ
เจาหนาที่ที่แจงผลดําเนินการไม
สอดคลองกับปริมาณงาน
ผูมาติดตอเตรียมเอกสารคําขอฯ
ไมเรียบรอย ไมถูกตอง ทําให
เจาหนาที่ใชระยะเวลาในการตรวจ
คําขอฯ มาก

10

สูง

10

สูง

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

หนา 20

วิธีการควบคุมทีด่ ําเนินการ
อยู&ในป.จจุบัน
ประชาสัมพันธ7ให
สถานพยาบาลทราบ
หลักเกณฑ7 โดยผานชอง
ทางการสื่อสารของเงินทุนฯ
จัดสรรเจาหนาที่เพิ่มเติม
จาก 2 คนเปaน 3 คน

วิธีการจัดการความเสีย่ ง
1. ติดตอและประสานโดยตรง เพื่อแจงใหทราบถึง
ระเบียบขอกําหนด
2. จัดทําระบบสารสนเทศจําหนายวัตถุเสพติดให
เปaนไปตามกฎระเบียบขอกําหนด
วิเคราะห7กําลังคนและภาระงานเพื่อทําแผนจัดจาง
เจาหนาที่เพิ่ม

ปฏิบัติตามประกาศสํานักยา
หามาตรการเพื่อชวยผูมาติดตอในการเตรียมเอกสาร
เรื่องแนวปฏิบัติในการคืนคําขอ คําขอฯ

กิจกรรมที่วิเคราะห(
การจําหนายวัตถุเสพ
ติดที่ใชในทาง
การแพทย7 (P-NF1-1)

ระยะเวลา
ดําเนินการ
สิงหาคม
2563

ผู1รับผิดชอบ
กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

การรับและการจัดการ สิงหาคม
เรื่องรองเรียน
2563
(P-CE2-1)

ศูนย7จัดการเรื่อง
รองเรียนฯ

การขึ้นทะเบียนตํารับ
ยาแผนโบราณ

กองผลิตภัณฑ7
สมุนไพร

สิงหาคม
2563

บทที่ 4 แผนการควบคุมภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากขอมูลการวิเคราะหความเสี่ยงของทุกหนวยงาน นํามาดําเนินการจัดทําแผนการควบคุมภายใน ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดการควบคุม
ป/จจัยเสี่ยงที่เกิดจากป/จจัยภายในอยางเป0นระบบ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 แผนการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ประเมิน
โครงการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรการจัดการการดื้อ
ยาตานจุลชีพประเทศไทย

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

เพื่อติดตามความกาวหนาของ ความลาชาของการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของทุกยุทธศาสตรจาก
การดําเนินการขับเคลื่อน
หนวยงานที่ขบั เคลื่อน
ยุทธศาสตรการจัดการการดือ้ ยา
ตานจุลชีพประเทศไทย
โครงการพัฒนาแนวทางการ
เพื่อจัดทําหลักเกณฑสําหรับ ผูเขารวมประชุมนอยเนือ่ งจากติดภารกิจอื่น
จัดเตรียมเอกสารประกอบการ การขึ้นทะเบียนตํารับยาที่เป0น
ขึ้นทะเบียนตํารับยาที่เป0น
ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูงใน
ผลิตภัณฑการแพทยขั้นสูง
สวนของเอกสารประกอบการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยา ผานการ
ประชุมหารือรวมกับ
ผูเกี่ยวของจากภาคสวนตางๆ
และจัดตั้งคณะทํางานเพื่อ
ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑที่
มีความสมบูรณตามที่ไดมีการ
หารือรวมกัน ตลอดจนมีการ
ทดลองความเหมาะสมของ
การใชหลักเกณฑดังกลาวที่
พัฒนาขึ้น

หนา 21

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

จัดทํา Action plan การดําเนินงาน
เพื่อวางแผนการประชุม

มกราคม 2563

กลุมพัฒนาระบบ
/สํานักยา

กําหนดผูเขารวมประชุมที่เป0นกลุมหลัก

มีนาคม 2563

งานยาชีววัตถุ
กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด
/สํานักยา

วัตถุประสงค)

โครงการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ
เกี่ยวกับการแกไขเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนตํารับยาชีววัตถุ
(Implementation
Workshop for Changes to
Approved
Biotherapeutics)

1. เพื่อจัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงแกไข
เปลี่ยนแปลงรายการใน
ทะเบียนตํารับยาชีววัตถุเพื่อ
การรักษา
2. เพื่อจัดประชุมการจัดทํา
หลักเกณฑการกํากับดูแล
ผลิตภัณฑออโตจีนัสสําหรับ
ประเทศไทย

ผูเขารวมประชุมนอยเนื่องจากติดภารกิจอื่น

กําหนดผูเขารวมประชุมที่เป0นกลุมหลัก

มีนาคม 2563

งานยาชีววัตถุ
กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด
/สํานักยา

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
ตรวจตราเพือ่ รองรับ ASEAN
Sectoral Mutual Recognition
Arrangement for
Bioequivalence Study
Reports ป%งบประมาณ พ.ศ.
2563

เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ใหเป0นผูตรวจตราที่มี
ความรูความสามารถ และ
ประสบการณในการตรวจตรา
การศึกษาชีวสมมูลตาม
หลักเกณฑ Good Clinical
Practice (GCP) และ Good
Laboratory Practice (GLP)
รวมทั้งหลักเกณฑตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ ตลอดจนความรูทาง
วิชาการและเทคนิคตาง ๆ ที่
จําเป0นสําหรับ BE inspection
เพื่อเตรียมการรองรับ ASEAN
BE MRA

ไมสามารถหาวิทยากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการอบรม

ติดตอวิทยากรสํารอง

สิงหาคม 2563

งานยาเคมี
/สํานักยา

การอนุญาตโฆษณาอาหาร
(P-F2-23)

เพื่อพิจารณาอนุญาตหรือไม
อนุญาตผลิตภัณฑอาหาร

ระบบ e - submission ขัดของ
ไมสามารถใชงานได ทําใหผูประกอบการโทรมาแจงบอยครั้ง

1. ประชุมพัฒนาระบบ
e - submission กับศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ
2. เสนอขอมูลใหศูนยขอมูลและ

สิงหาคม 2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด
/สํานักอาหาร

หนา 22

เหตุการณ)ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

กิจกรรมที่ประเมิน

ผู,รับผิดชอบ

กิจกรรมที่ประเมิน

โครงการศูนยจับคูธุรกิจอาหาร
นวัตกรรม (Innovative Food
Matching Centre) : ระยะที่ 1 จาก
หิ้งสูหางดวยมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Phase I : From
Research to Retail through
Food Safety Standards)

วัตถุประสงค)

เพื่อสงเสริมใหผลงานวิจัยดาน
การแปรรูปเพิ่มมูลคาผลผลิต
ทางการเกษตรและอาหารมี
ความพรอมสูการ ผลิตเชิง
พาณิชยโดยใชมาตรการดาน
มาตรฐานคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารเป0นตัว
ขับเคลื่อน
การอนุญาตสถานที่ผลิต/
1. เพื่อใหผูประกอบการยื่นขอ
นําเขาอาหารและการแกไข
อนุญาต
รายการอนุญาต (P-F2-5)
2. เพื่อใหเจาหนาที่พิจารณา
อนุญาตหรือไมอนุญาตสถานที่
ผลิต/นําเขาอาหารและการ
แกไขรายการอนุญาต
การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหาร 1. เพื่อพิจารณาอนุมัตหิ รือไม
และการใชวัตถุเจือปนอาหาร อนุมัติการใชสูตรอาหารและ
(P-F2-19)
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
2. เพื่อพิจารณาอนุมัตหิ รือไม
อนุมัติการใชสูตรอาหารและ
การใชวัตถุเจือปนอาหารให
เป0นตามขอกฎหมาย
การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหาร 1. เพื่อพิจารณาอนุมัตหิ รือไม
และการใชวัตถุเจือปนอาหาร อนุมัติการใชสูตรอาหารและ
(P-F2-19)
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
2. เพื่อพิจารณาอนุมัตหิ รือไม
อนุมัติการใชสูตรอาหารและ
การใชวัตถุเจือปนอาหารให
เป0นตามขอกฎหมาย

หนา 23

เหตุการณ)ความเสี่ยง

ผลิตภัณฑจากขอมูลวิจยั ที่ผานการพิจารณา (Pre-approve)
ไมบรรลุตามเปkาหมาย (อยางนอย 20 ผลิตภัณฑ)

กิจกรรมการควบคุม
สารสนเทศเรงพัฒนาใหระบบมีความ
เสถียรมากขึ้น
เชิญคณะทํางาน/ผูเชี่ยวชาญ
รวมลงพื้นที่ คัดเลือกงานวิจยั

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

สิงหาคม 2563

กลุม
คณะกรรมการ
อาหารแหงชาติ
/สํานักอาหาร

ระบบนําเขาขอมูล sky net ขัดของ/ไมพบขอมูล/สืบคนไมได ทําใหเจาหนาที่ไม
สามารถดําเนินการในการพิจารณาหรือออกเลขสถานที่ผลิตได

พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดาน
อาหารผานระบบ e-submission ให
ครอบคลุม
ทุกคําขอ

สิงหาคม 2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

ระบบ e - submission ขัดของ ไมสามารถใชงานได ทําใหผูประกอบการโทรมา
แจงบอยครั้ง

หารือกับศูนยขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบ esubmission
ใหมีความเสถียรและใชงานไดอยางมี
ประสิทธิ์ภาพในระยะยาว

สิงหาคม 2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

ระบบ e-logistic ขัดของ/ไมเสถียร/สืบคนขอมูลไมได ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถ
ดําเนินการพิจารณาได

พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดาน
อาหารผานระบบ e-submission ให
ครอบคลุมทุกคําขอ

สิงหาคม 2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

กิจกรรมที่ประเมิน

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

การพิจารณาอนุมัติสูตรอาหาร 1. เพื่อพิจารณาอนุมัตหิ รือไม
และการใชวัตถุเจือปนอาหาร อนุมัติการใชสูตรอาหารและ
(P-F2-19)
การใชวัตถุเจือปนอาหาร
2. เพื่อพิจารณาอนุมัตหิ รือไม
อนุมัติการใชสูตรอาหารและ
การใชวัตถุเจือปนอาหารให
เป0นตามขอกฎหมาย
การขอใหพิจารณาคุณภาพ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือไม
หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ อนุมัติคุณภาพ หรือมาตรฐาน
(เฉพาะวัตถุใหความหวานแทน ของวัตถุใหความหวานแทน
น้ําตาล) (P-F2-21)
น้ําตาลใหเป0นไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย
การขอใหพิจารณาคุณภาพ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือไม
หรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ อนุมัติคุณภาพ หรือมาตรฐาน
(เฉพาะวัตถุใหความหวานแทน ของวัตถุใหความหวานแทน
น้ําตาล) (P-F2-21)
น้ําตาลใหเป0นไปตาม
ขอกําหนดของกฎหมาย
การอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร เพื่อพิจารณาอนุญาต
และการแกไขรายการอนุญาต ผลิตภัณฑอาหารใหเป0นตาม
(P-F2-11)
ขอกฎหมาย

รายละเอียดขอกฎหมายไมครอบคลุมกับผลิตภัณฑอาหารใหมๆที่มกี ารพัฒนาอยู
ตลอดเวลา ทําใหการพิจารณาอาหารทีม่ ีความคาบเกี่ยวหลายประเภทอาหาร
หรือไมมีขอกฎหมายรองรับการใชสารตางๆในอาหารอยางชัดเจน สงผลใหไม
สามารถพิจารณาไดหรือทําใหพิจารณาลาชา

รวบรวมขอมูลจากคณะทํางานพิจารณา สิงหาคม 2563
ระบบการขออนุญาตสถานที่ผลิต/
นําเขา ผลิตภัณฑ และโฆษณาอาหาร
หรือคณะทํางานอื่นที่เกี่ยวของแลวสง
ตอไปที่กลุมกําหนดมาตรฐานเพื่อ
ปรับปรุงขอกฎหมาย

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด,
กลุมกําหนด
มาตรฐาน
/สํานักอาหาร

ระบบ e - submission ขัดของ ไมสามารถใชงานได ทําใหผูประกอบการโทรมา
แจงบอยครั้ง

หารือกับศูนยขอมูลและสารสนเทศ
เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบ e submission ใหมีความเสถียรและใช
งานไดอยางมีประสิทธิ์ภาพในระยะยาว

สิงหาคม 2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด
/สํานักอาหาร

ระบบ e-logistic ขัดของ ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการพิจารณา เนื่องจาก
e-logistic ไมเสถียร หรือสืบคนขอมูลใน e-logistic ไมได หรือสืบคนขอมูลใน
e-logisticไดแตขอมูลไมถูกตอง

พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดาน
อาหารผานระบบ e-submission ให
ครอบคลุมทุกคําขอ

สิงหาคม 2563

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

ระบบ e - submission ขัดของ ไมสามารถใชงานได ทําใหผูประกอบการโทรมา
แจงบอยครั้ง

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร

การอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
และการแกไขรายการอนุญาต
(P-F2-11)
การอนุญาตผลิตภัณฑอาหาร
และการแกไขรายการอนุญาต
(P-F2-11)

ระบบนําเขาขอมูล sky net ขัดของ/ไมพบขอมูล/สืบคนไมได ทําใหเจาหนาที่ไม
สามารถดําเนินการในการพิจารณาหรือออกเลขสถานที่ผลิตได

หารือกับศูนยขอมูลและสารสนเทศ เพื่อ สิงหาคม 2563
หาแนวทางพัฒนาระบบ e - submission ให
มีความเสถียรและใชงานไดอยางมี
ประสิทธิ์ภาพในระยะยาว
พัฒนาระบบการยื่นคําขออนุญาตดาน สิงหาคม 2563
อาหารผานระบบ e-submission
ใหครอบคลุมทุกคําขอ
1. รวบรวมขอมูลจากคณะทํางาน
สิงหาคม 2563
พิจารณาระบบการขออนุญาตสถานที่
ผลิต/นําเขา ผลิตภัณฑ และโฆษณา
อาหารหรือคณะทํางานอื่นที่เกีย่ วของ
แลวสงตอไปที่กลุมกําหนดมาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงขอกฎหมาย

หนา 24

เพื่อพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑอาหารใหเป0นตาม
ขอกฎหมาย
เพื่อพิจารณาอนุญาต
ผลิตภัณฑอาหารใหเป0นตาม
ขอกฎหมาย

รายละเอียดขอกฎหมายไมครอบคลุมกับผลิตภัณฑอาหารใหมๆที่มกี ารพัฒนาอยู
ตลอดเวลา ทําใหการพิจารณาอาหารทีม่ ีความคาบเกี่ยวหลายประเภทหรือไมมีขอ
กฎหมายรองรับอยางชัดเจน สงผลใหไมสามารถพิจารณาอนุญาตไดหรือทําให
อนุญาตลาชา

กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด /
สํานักอาหาร
กลุมกํากับดูแล
กอนออกสูตลาด,
กลุมกําหนด
มาตรฐาน
/สํานักอาหาร

กิจกรรมที่ประเมิน

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

2. จัดอบรมใหความรูกับผูประกอบการ
หรือเจาหนาที่ อย./สสจ.
1. ลงพื้นที่ติดตามและรับฟ/งป/ญหาจาก สิงหาคม 2563
ผูประกอบการ ในระหวางดําเนิน
โครงการ
2. จัดทําชุดสื่อประชาสัมพันธความรูแก
ผูประกอบการ SMEs เชน ชุดสื่อ
ประชาสัมพันธการแตงกายของ
บุคลากรในสถานประกอบการ และ
เลมคูมือประชาสัมพันธใหความรูกับ
ผูประกอบการ SMEs

โครงการยกระดับคุณภาพของ
ฝากปลอดภัยในผลิตภัณฑ
อาหารที่บรรจุในภาชนะพรอม
จําหนายสําหรับผูประกอบการ
ผลิตอาหารขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs)

1. เพื่อพัฒนาสถานประกอบการ
กลุมเปkาหมาย (กลุมของฝากระดับ
จังหวัด)ใหสามารถผลิตผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด และมีแผนการจัดการดาน
ความปลอดภัยอาหาร
2. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ
เสริมสรางองคความรู ใหกับ
เจาหนาที่ระดับจังหวัดและอําเภอ
เพื่อใหสามารถนําความรูไปพัฒนา
สถานประกอบการที่ยังไมผาน
เกณฑใหผานตามเกณฑที่กฎหมาย
กําหนด
3. เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ
เสริมสรางองคความรู ใหกับ
ผูประกอบการ เพื่อใหสามารถนํา
ความรูไปพัฒนาสถานประกอบการ
ใหผานตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด

ผูประกอบการยังขาดองคความรูในการพัฒนาสถานที่และผลิตภัณฑตามที่กฎหมาย
กําหนด

การรองเรียน (P-I6-1)

เพื่อเป0นแนวทางปฏิบัติใหกับ
เจาหนาที่สํานักดานอาหารและยา
ดําเนินการจัดการขอรองเรียน
ใหเป0นไปอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงเป0นไป
ในทิศทางเดียวกัน
เพื่อทราบรายละเอียดของ
กิจกรรมหรือโครงการทีจะ
ดําเนินงานในป%งบประมาณ
2563
1. เพื่อวางแผนเก็บตัวอยาง
เครื่องมือแพทย

ดําเนินการปuดเรื่องรองเรียนเกินระยะเวลาที่กําหนด เนื่องจากเจาหนาที่ใหมไมทราบ จัดทําไฟลบันทึกขอมูลการจัดการเรื่อง
ขั้นตอนการดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียน
รองเรียนพรอมมีการแจงเตือนวันครบ
กําหนดการปuดขอรองเรียน

การพิจารณาองคกรที่
เกี่ยวของและกิจกรรมที่อาจมี
ผลกระทบตอความเป0นกลาง
(P-I3-7)
การตรวจติดตามผล กรณีสุม
ผลิตภัณฑที่ทองตลาด

หนา 25

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

หนวยเคลื่อนที่
เพื่อความ
ปลอดภัยดาน
อาหาร
/สํานักอาหาร

สิงหาคม 2563

กลุมกําหนด
มาตรฐาน
/สํานักดานอาหาร
และยา

คณะทํางานฯ พิจารณากิจกรรมขององคกรที่เกี่ยวของ/โครงการของกลุมที่สงผล
กระทบตอความเป0นกลางไดไมครอบคลุม เนื่องจากเจาหนาทีก่ ลุม/ฝxายแจง
รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการไมครบถวนหรือไมถูกตอง

กําหนดเจาหนาที่รับผิดชอบติดตามและ สิงหาคม 2563
ตรวจสอบความถูกตองของกิจกรรม
หรือโครงการ

งบประมาณไมเพียงพอกับจํานวนทีจ่ ะตองทําการเก็บตัวอยาง
ทําใหการวางแผนลาชา

ของบประมาณเพิ่มในป%งบประมาณ
ถัดไป

กลุมกําหนด
มาตรฐาน
/สํานักดานอาหาร
และยา
กลุมกํากับดูแล
หลังออกสูตลาด

สิงหาคม 2563

กิจกรรมที่ประเมิน
(P-M3-27)

การออกใบอนุญาตโฆษณา
เครื่องมือแพทย (P-M2-8)

โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความเสี่ยงดานกัญชา
ทางการแพทย เพื่อลด
ผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนและสรางความ
ปลอดภัยของสังคม

หนา 26

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

2. เพื่อเฝkาระวังผลิตภัณฑตาม
ทองตลาด
3. เพื่อตรวจสอบตัวอยาง
เครื่องมือแพทยซ้ําและ
วิเคราะหมาตรฐานซ้ํา
1. เพื่อใหเจาหนาทีพ่ ิจารณา เจาหนาที่ OSSC ตรวจสอบคําขอโฆษณาและเอกสารประกอบคําขอผิดพลาด
ความถูกตองของเอกสาร
ประกอบคําขอและใบอนุญาต
โฆษณาเครื่องมือแพทย
2. เพื่อใหผูยื่นคําขอรับทราบ
ถึงขอบกพรองและรายการ
เอกสารที่ยังขาดอยู
3. เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
ความถูกตองเอกสารทาง
วิชาการและความเหมาะสม
ในการนํามาใชในการโฆษณา
4. เพื่อออกหนังสือรับรองเพื่อ
การสงออก
1. เพื่อกําหนดคุณลักษณะดาน
ไมมีกระบวนการเพื่อติดตามการดําเนินการใหเป0นไปตามแผนของโครงการ
ความปลอดภัยของกัญชาทาง
การแพทย (safety specification)
2. เพื่อประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ (health impact
assessment: HIA) จากการ
ดําเนินการตามนโยบายกัญชาทาง
การแพทย หลังจากที่ พรบ.ยาเสพ
ติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มีผลบังคับใช
3. จัดทําขอเสนอการพัฒนาแนว
ทางการตรวจจับและประเมิน
สัญญาณความเสี่ยงดานกัญชาทาง
การแพทย (signal detection)

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ
/กองควบคุม
เครื่องมือแพทย

อบรมเจาหนาที่ OSSC ในการ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน

สิงหาคม 2563

กองควบคุม
เครื่องมือแพทย

จัดทําแผนปฏิบัติการที่มีตวั ชี้วัดในแต
ละกิจกรรมใหละเอียดและชัดเจน

สิงหาคม 2563

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

กิจกรรมที่ประเมิน

โครงการพัฒนาและสนับสนุน
ผูประกอบการรายใหม
(startup) ในการผลิต
จําหนาย นําเขา สงออก และ
ครอบครองเฮมพในทาง
อุตสาหกรรม และกัญชาทาง
การแพทย เพือ่ ขับเคลื่อนให
เศรษฐกิจของประเทศเติบโต
แบบยั่งยืน

หนา 27

วัตถุประสงค)
4. พัฒนาแผนบริหารจัดการความ
เสี่ยงดานกัญชาทางการแพทยของ
ประเทศ ในลักษณะบูรณาการ
รวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
5. เพื่อจัดทําสื่อคูมือการรายงาน
ประสิทธิผลและความปลอดภัยจาก
การใชกัญชาทางการแพทยและ
เครื่องมือในการลดความเสี่ยง เชน
บัตรกัญชาสําหรับผูปxวย สมุดบันทึก
สุขภาพสําหรับผูปxวย
6. เพื่อพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ใหมีทักษะการจัดการความเสี่ยง
และสามารถปฏิบัติตามมาตรการ
ลดความเสี่ยงอันตรายจากการใช
กัญชาทางการแพทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการรายใหม (startup)
ดานกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ ให
สามารถผลิต จําหนาย นําเขา
สงออก ครอบครองเฮมพในทาง
อุตสาหกรรม และกัญชาทาง
การแพทย ไดถูกตองตามที่กฎหมาย
กําหนด
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการรายใหม (startup)
ภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาค
การคา และภาคบริการ ในดาน
วิชาการ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
มาตรฐานของสินคาและบริการ การ
ประกันคุณภาพตามหลักสากล
3. สงเสริมผูประกอบการรายใหม
(startup) ใหเขาสูธุรกิจเกี่ยวกับการ
ผลิต จําหนาย สงออก เฮมพในทาง

เหตุการณ)ความเสี่ยง

ไมมีกระบวนการเพื่อติดตามการดําเนินการใหเป0นไปตามแผนของโครงการ

กิจกรรมการควบคุม

จัดทําแผนปฏิบัติการที่มีตวั ชี้วัดในแต
ละกิจกรรมใหละเอียดและชัดเจน

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

สิงหาคม 2563

ผู,รับผิดชอบ

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

กิจกรรมที่ประเมิน

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑสุขภาพจาก
กัญชง และกัญชาทางการแพทย
4. เพื่อใหคําปรึกษาแก
ผูประกอบการรายใหม ตามความ
ตองการของผูประกอบการเฉพาะ
ราย ใหสามารถประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการผลิต จําหนาย
นําเขา สงออก และครอบครอง
เฮมพในทางอุตสาหกรรม และ
กัญชาทางการแพทย รวมถึง
สามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑได

กระบวนการทําลายยาเสพติด
ใหโทษของกลางและวัตถุออก
ฤทธิ์ของกลาง
(P-N6-43)

1. เพื่อจัดทําบัญชีที่คดีถึง
ที่สุดในชั้นศาลเพื่อทําลาย
2. เพื่อทําลายของกลางอยาง
โปรงใส

กฎหมายระบุคดีที่ไมมีผูตองหาตองจัดเก็บจนสิ้นอายุความ
ทําใหทําลายของกลางไดนอย

แกกฎหมาย

สิงหาคม 2563

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

การทําลายยาเสพติดใหโทษ
ของกลางและวัตถุออกฤทธิ์
ของกลาง (P-N6-43)

1. เพื่อจัดทําบัญชีที่คดีถึง
ที่สุดในชั้นศาลเพื่อทําลาย
2. เพื่อทําลายของกลางอยาง
โปรงใส

ผลคดีตอบกลับนอยกวาจํานวนที่รับเขา ทําใหเหลือของกลาง
คงคลังมาก

แจงคณะทํางานในการทําลายใหทราบ
ป/ญหาที่เกิด และควบคุมการนําของ
กลางเขาเตาเผาในปริมาณที่เหมาะสม

สิงหาคม 2563

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

การใชประโยชนจากยาเสพติด
ใหโทษของกลางและวัตถุออก
ฤทธิ์ของกลาง
(P-N6-54)

1. เพื่อจัดเตรียมขอมูลและ
ของกลางที่สามารถนํามาใช
ประโยชนได
2. เพื่อการดําเนินการที่
ถูกตองตามกฎหมาย โปรงใส

ผลคดีตอบกลับนอยกวาจํานวนที่รับเขา ทําใหเหลือของกลาง
คงคลังมาก

แจงคณะทํางานในการทําลายใหทราบ
ป/ญหาที่เกิด และควบคุมการนําของ
กลางเขาเตาเผาในปริมาณที่เหมาะสม

สิงหาคม 2563

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

โครงการสงเสริมกัญชง
(Hemp) เป0นพืชเศรษฐกิจ
และสงเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑสุขภาพจาก

1. เพื่อสงเสริม ผลักดันใหกัญชง
(Hemp) เป0นพืชเศรษฐกิจ และ
สงเสริมการแปรรูปกัญชงเป0น
ผลิตภัณฑสุขภาพที่มีศักยภาพใน
การแขงขันในตลาดโลก

คุณสมบัติของกลุมเปkาหมายที่เขารับการอบรมไมเป0นไป
ตามที่กําหนดไว

กําหนดคุณสมบัติของผูเขารับการอบรม สิงหาคม 2563
ใหชัดเจนในหนังสือเชิญอบรม

กองควบคุม
วัตถุเสพติด

หนา 28

กิจกรรมที่ประเมิน

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

กัญชง ที่มีศักยภาพในการ
แขงขัน เพื่อเศรษฐกิจไทย
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

2. สงเสริมการศึกษา วิจัย ทบทวน
ขอมูลการควบคุมในตางประเทศ
เพื่อนามาเปรียบเทียบใชในประเทศ
ไทย และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
เพื่อสรางมูลคาใหกับเฮมพ
3. สื่อสาร อบรมความรู แนว
ทางการดําเนินงานใหพนักงาน
เจาหนาที่สวนกลางและสวนภูมิภาค
รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในสวนภูมิภาค เชน
เจาหนาที่ตํารวจ เจาหนาที่ ป.ป.ส.
หรือคณะทํางานระดับจังหวัด หรือ
อําเภอ เพื่อทราบถึงขั้นตอนแนว
ทางการปฏิบัติดานการอนุญาต การ
ควบคุมและกํากับดูแลกัญชา กัญชง
4. สงเสริมผลักดัน สรางระบบและ
นําเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยใน
การตรวจสอบและเฝkาระวัง การใช
กัญชาทางการแพทย และกัญชงใน
เชิงอุตสาหกรรม

การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
(P-FDA-T-10)

1. เพื่อใหผูบริหารและ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไดลาชา เนื่องจากอยูระหวางการ
ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความรู พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส
ความเขาใจในหลักการ
กระบวนการ และขั้นตอนการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของ อย. ที่ชัดเจน
2. เพื่อเป0นเครื่องมือให
บุคลากรปฏิบัติงานตาม
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในอยาง
เป0นระบบ ตอเนื่อง และเป0น
มาตรฐานเดียวกัน

หนา 29

กิจกรรมการควบคุม

1. รวบรวมประเด็นป/ญหาที่เกิดจาก
การใชงาน สงใหเจาหนาทีพ่ ัฒนาระบบ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
2. รวบรวมขอมูลการวิเคราะหดวย
excel เพื่อใหจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงไดทันตามกําหนด

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

มกราคม 2563

ผู,รับผิดชอบ

กลุมติดตามและ
ประเมินผล
/กองแผนงานและ
วิชาการ

กิจกรรมที่ประเมิน

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

งานดูแลอาคารจอดรถ
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

เพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูรับบริการ

ผูใชอาคารจอดรถไมปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด

การจัดทําแผนยุทธศาสตร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
(P-NF1-6)

1. เพื่อขับเคลื่อนงานหรือเป0นกรอบ
สําหรับการวางแผนการดําเนินงาน
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
2. เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน อัน
นําไปสูการตั้งงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการประจําป%
1. เพื่อขับเคลื่อนงานหรือเป0นกรอบ
สําหรับการวางแผนการดําเนินงาน
ของกลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
2. เพื่อการตัดสินใจที่ถูกตองในการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน อัน
นําไปสูการตั้งงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการประจําป%

แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน
ในการนําไปปฏิบัติ

เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการพิจารณาป/จจัยตางๆ ที่ตองคํานึงในการแปลง
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

โครงการทบทวนแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพ
ติดตามแนวทาง HR Scorecard

แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจน
ในการนําไปปฏิบัติ

โครงการทบทวนแผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุมเงินทุนหมุนเวียนยาเสพ
ติดตามแนวทาง HR Scorecard

เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการพิจารณาป/จจัยตางๆ ที่ตองคํานึงในการแปลง
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

การจัดทําแผนยุทธศาสตร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
(P-NF1-6)

หนา 30

กิจกรรมการควบคุม
1. ติดปkายแจงเตือนการปฏิบัติตามกฎ
วินัยจราจร
2. จัดใหมีการติดตั้งแผงเหล็กกั้นผนัง
อาคารเพื่อปkองกันอุบัติเหตุรถยนตตก
อาคาร ซึ่งเป0นการปkองกันการเกิด
อุบัติเหตุอยางยั่งยืน ขณะนีอ้ ยูระหวาง
การกําหนดราคากลาง
กําหนดใหมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยใหจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติ งานตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารฯ
ทุกไตรมาส

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

1. ดําเนินการถายทอดตัวชีว้ ัดของแผน
กลยุทธไปสูผูปฏิบัติงาน
2. ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

กําหนดใหมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยใหจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติ งานตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารฯ
ทุกไตรมาส
1. ดําเนินการถายทอดตัวชีว้ ัดของแผน
กลยุทธไปสูผูปฏิบัติงาน
2. ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

กิจกรรมที่ประเมิน

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร

เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ป%งบประมาณ พ.ศ. 60-64

แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ

โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร

เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร
เงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด
ป%งบประมาณ พ.ศ. 60-64

เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการพิจารณาป/จจัยตางๆ ที่ตองคํานึงในการแปลง
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล

เพื่อเป0นกรอบแนวทางการ
แผนปฏิบัติการขาดความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ
พัฒนาสารสนเทศและดิจิทัล
ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

กําหนดใหมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยใหจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติ งานตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารฯ ทุกไตรมาส
1. ดําเนินการถายทอดตัวชีว้ ัดของแผน
กลยุทธไปสูผูปฏิบัติงาน
2. ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
กําหนดใหมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานโดยใหจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติ งานตอผูบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารฯ
ทุกไตรมาส

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

เพื่อเป0นกรอบแนวทางการ
เจาหนาที่ขาดความเขาใจในการพิจารณาป/จจัยตางๆ ที่ตองคํานึงในการแปลง
พัฒนาสารสนเทศและดิจิทัล ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
ของเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด

1. ดําเนินการถายทอดตัวชีว้ ัดของแผน
กลยุทธไปสูผูปฏิบัติงาน
2. ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

ผูตอบแบบสํารวจมีจาํ นวนนอย

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการกลุมเงินทุน
หมุนเวียนยาเสพติด

เก็บขอมูลแบบสํารวจจากสถานพยาบาลไดไมครบถวน

1. จัดทํา Google Form หรือทํา QR
Code ในการตอบแบบ สอบถาม
2. สงผาน Line สวนตัวของผูรับ
บริการที่มาติดตอเงินทุนฯ
ปรับปรุง แบบสอบถามใหมีขอคําถามที่
กระชับ ชัดเจนและ ตรงประเด็น และ
ขอคําถามใหนอยลง

มิถุนายน 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

การจําหนายวัตถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทย

เพื่อจําหนายวัตถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทย

คุณภาพสินคาอยูในสภาพไมสมบูรณ เกิดความเสียหายระหวางขนสง

ใชวัสดุกันกระแทก และแจงผูผลิตให
ปรับปรุงบรรจุภัณฑ

สิงหาคม 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน

หนา 31

กิจกรรมที่ประเมิน
(P-NF1-1)
การเบิกจายงบลงทุนเป0นไป
ตามแผนการเบิกจายงบลงทุน
ที่ไดรับอนุมัติ
การเบิกจายงบลงทุนเป0นไป
ตามแผนการเบิกจายงบลงทุน
ที่ไดรับอนุมัติ

วัตถุประสงค)
วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมใหกับ
สถานพยาบาลทัว่ ประเทศ
เพื่อใหการเบิกจายงบลงทุน
เป0นไปตามแผนการเบิกจาย
งบลงทุนที่ไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง
เพื่อใหการเบิกจายงบลงทุน
เป0นไปตามแผนการเบิกจาย
งบลงทุนที่ไดรับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง

เหตุการณ)ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ
ยาเสพติด

เจาหนาที่พัสดุดําเนินการจัดซื้อจัดจางลาชา ทําใหการสงมอบลาชาเบิกเงินไมทัน
กําหนดเวลา
เจาหนาที่ไมสงแผนการใชเงินและสงขอมูลการปรับเปลี่ยนแผนการใชเงิน

กําหนดระยะเวลารับเอกสารจากฝxาย
จัดซื้อ
ฝxายกฎหมาย และฝxายงบประมาณ
ตรวจสอบใบสําคัญภายใน 10 วัน
ผูอํานวยการฯ สั่งการเจาหนาที่ทําแผน
ใหสงขอมูลการปรับแผนภายในเวลาที่
กําหนดไว

สิงหาคม 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

สิงหาคม 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

การจําหนายวัตถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทย
(P-NF1-1)

เพื่อจําหนายวัตถุเสพติดที่ใช
ในทางการแพทย
วิทยาศาสตรและ
อุตสาหกรรมใหกับ
สถานพยาบาลทัว่ ประเทศ

ไมสามารถอนุมัติขายยาบางรายการตอสถานพยาบาล
เนื่องจากขัดตอระเบียบการขาย

1. ติดตอและประสานโดยตรง เพื่อแจง
ใหทราบถึงระเบียบขอกําหนด
2. จัดทําระบบสารสนเทศจําหนายวัตถุ
เสพติดใหเป0นไปตามกฎระเบียบ
ขอกําหนด

สิงหาคม 2563

กลุมเงินทุน
หมุนเวียน
ยาเสพติด

การบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร (P-DI1-3)

1. บํารุงรักษา แกไขอุปกรณ/
คอมพิวเตอรใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. บันทึกการใชงานและปkองกันการ
สูญหาย
3. บํารุงรักษา แกไขอุปกรณ/
คอมพิวเตอรใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อมีขอมูลบัญชีการซอมแซม
อุปกรณชํารุดเสียหาย
5. เพื่อใหผูรับจางดําเนินการแกไข/
ซอมแซม อุปกรณชํารุด
1. บํารุงรักษา แกไขอุปกรณ/
คอมพิวเตอรใหใชงานไดอยางมี

เครื่องปรับอากาศเสียทําใหระบบสารสนเทศไมพรอมใชงาน

ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิภายในหอง

สิงหาคม 2563

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ

ไฟฟkาดับ/ไฟตก ทําใหระบบสารสนเทศไมพรอมใชงาน

ติดตั้งอุปกรณตรวจวัดกระแส Line in
หากผิดปกติจะแจงเตือนทาง Line

สิงหาคม 2563

ศูนยขอมูลและ
สารสนเทศ

การบํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร (P-DI1-3)

หนา 32

กิจกรรมที่ประเมิน

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ
2. บันทึกการใชงานและปkองกันการ
สูญหาย
3. บํารุงรักษา แกไขอุปกรณ/
คอมพิวเตอรใหใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4. เพื่อมีขอมูลบัญชีการซอมแซม
อุปกรณชํารุดเสียหาย
5. เพื่อใหผูรับจางดําเนินการแกไข/
ซอมแซม อุปกรณชํารุด

การรับและการจัดการเรื่อง
รองเรียน (P-CE2-1)

การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผน
โบราณ
การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผน
โบราณ
การขึ้นทะเบียนตํารับยา
พัฒนาจากสมุนไพร

การขึ้นทะเบียนตํารับยา
พัฒนาจากสมุนไพร

หนา 33

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
รองเรียนได และเพื่อใหการ
ดําเนินการแกไขป/ญหาเป0นไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
เพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการ
รวมทั้งผูรับผิดชอบในการ
ประเมินเพื่อออกใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
เพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการ
รวมทั้งผูรับผิดชอบในการ
ประเมินเพื่อออกใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณ
เพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการ
รวมทั้งผูรับผิดชอบในการ
ประเมินเพื่อออกใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาพัฒนา
จากสมุนไพร
เพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการ
รวมทั้งผูรับผิดชอบในการ

ไมสามารถแจงผลดําเนินการไดภายในเวลาที่กาํ หนด ปริมาณเจาหนาที่ทแี่ จงผล
ดําเนินการไมสอดคลองกับปริมาณงาน

วิเคราะหกําลังคนและภาระงานเพื่อทํา
แผนจัดจางเจาหนาที่เพิ่ม

สิงหาคม 2563

ศูนยจัดการเรื่อง
รองเรียนฯ

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยาแผนโบราณไมแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด เนื่องจากการ
ปรับโครงสรางองคกรทําใหเจาหนาที่ตองรับผิดชอบงานสนับสนุนอื่นๆ
นอกเหนือจากความรับผิดชอบหลัก

เพิ่มจํานวนขาราชการใหเหมาะสมและ
มอบหมายงานตามกรอบความผิดชอบ
หลัก

สิงหาคม 2563

กองผลิตภัณฑ
สมุนไพร

ฐานขอมูลไมเป0นป/จจุบันทําใหกระทบกับการคนหาทะเบียนเดิมที่ตองนํามาอางอิง
นอกจากนี้การลงขอมูลคําขอฯในระบบเพื่อออกทะเบียนใชเวลานาน

แกไขระบบสารสนเทศและปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเป0นป/จจุบัน

สิงหาคม 2563

กองผลิตภัณฑ
สมุนไพร

คําขอขึ้นทะเบียนตํารับยา
แผนโบราณไมแลวเสร็จในเวลาที่กาํ หนด เนื่องจากการปรับโครงสรางองคกรทําให
เจาหนาที่ตองรับผิดชอบงานสนับสนุนอืน่ ๆนอกเหนือจากความรับผิดชอบหลัก

เพิ่มจํานวนขาราชการใหเหมาะสมและ
มอบหมายงานตามกรอบความผิดชอบ
หลัก

สิงหาคม 2563

กองผลิตภัณฑ
สมุนไพร

ผูรับผิดชอบมีสองหนวยงาน ทําใหอาจมีมาตรฐานในการดําเนินงานที่ตางกัน

กําหนดใหมีการทํางานรวมกันดวย
วิธีการปฏิบัติงาน (SOP) เดียวกัน

สิงหาคม 2563

กองผลิตภัณฑ
สมุนไพร

กิจกรรมที่ประเมิน

การขึ้นทะเบียนตํารับยา
พัฒนาจากสมุนไพร

โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑสมุนไพร

การขึ้นทะเบียนตํารับยาแผน
โบราณ

หนา 34

วัตถุประสงค)

เหตุการณ)ความเสี่ยง

ประเมินเพื่อออกใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาพัฒนา
จากสมุนไพร
เพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการ
ฐานขอมูลไมเป0นป/จจุบันทําใหกระทบกับการคนหาทะเบียนเดิมที่ตองนํามาอางอิง
รวมทั้งผูรับผิดชอบในการ
นอกจากนีก้ ารลงขอมูลคําขอฯในระบบเพื่อออกทะเบียนใชเวลานาน
ประเมินเพื่อออกใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาพัฒนา
จากสมุนไพร
เพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการ
ผูประกอบการไมสงตัวอยางผลิตภัณฑใหครบตามกําหนด
รวมทั้งผูรับผิดชอบในการ
ประเมินเพื่อออกใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาพัฒนา
จากสมุนไพร
เพื่อกําหนดขั้นตอน วิธีการ
ผูมาติดตอเตรียมเอกสารคําขอฯไมเรียบรอย ไมถูกตอง ทําใหเจาหนาที่ใชเวลานาน
รวมทั้งผูรับผิดชอบในการ
ในการตรวจคําขอฯ
ประเมินเพื่อออกใบสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนตํารับยาแผน
โบราณ

กิจกรรมการควบคุม

ระยะเวลา
แล,วเสร็จ

ผู,รับผิดชอบ

แกไขระบบสารสนเทศและปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเป0นป/จจุบัน

สิงหาคม 2563

กองผลิตภัณฑ
สมุนไพร

ขอความรวมมือจากผูประกอบการให
มากขึ้น

สิงหาคม 2563

กองผลิตภัณฑ
สมุนไพร

หามาตรการเพื่อชวยผูมาติดตอในการ
เตรียมเอกสารคําขอฯ

สิงหาคม 2563

กองผลิตภัณฑ
สมุนไพร

ผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นางวารีรัตน เลิศนที

ผูอํานวยการกองแผนงานและวิชาการ

ผูเขียน/เรียบเรียง/รูปเล#ม
นายเจษฎาพร โชติรัตน
นายมานพ ป*ยนุสรณ

หัวหนากลุ#มติดตามและประเมินผล
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

กองแผนงานและวิชาการ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
82/24 ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 0-2590-7290
http://planfda.fda.moph.go.th/newplan/Puremedia10/2018/
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