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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand
ประเภทการสมัคร
[] TQM-Best Practices (ต้ อ งจั ด ท ำ Abstract, Full Paper, Presentation Slide
และกำรทดลองนำเสนอผลงำน)
[ ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น)
ประเภทองค์กร [ ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน
[ ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ [ ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ [ ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข
ชื่อเรื่องนาเสนอ ……แนวทำงและประสบกำรณ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช.…
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)
[ ] 1. กำรนำองค์กร
[ ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย
[ ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด
[ ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้
[ ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล
[ ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร
[ ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร
ชื่อหน่วยงาน ……สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ………
ที่อยู่ …111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึง่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
โทรศัพท์ …02-5647000……………….. โทรสำร …02-5647005………. เว็บไซต์ …… www.nstda.or.th
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) …ฐิติวรรณ อินตรำ………………………….…….. ตำแหน่ง ……นักวิเครำะห์อำวุโส…….…………
โทรศัพท์ ………02-5647000…ext. 1546……………………… โทรสำร ……….………………….…….………………
มือถือ ……089-8888-907……………………… อีเมล …….…thitiwan@nstda.or.th………
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจำรณำสิ่งทีพ่ ึงกระทำและจุดอ่อน
ที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขเพือ่ ปรับตัวรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
2) ส่งเสริมให้เกิดกำรทำงำนแบบ Cross Functional ระหว่ำงผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทีส่ ำคัญ เกิดบรรยำกำศกำรพูดคุย
ประชุมหำรือ วำงแผนกำรทำงำนและรำยงำนปัญหำอุปสรรคร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
3) สวทช. ได้นำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำผนวกเข้ำกับกระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
นโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ รวมทัง้ ต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน ข้อกำหนดกฎหมำย
ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ดี
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาทางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น
1) ประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรดีขึ้น เพรำะคะแนนประเมินผลกำรดำเนินงำนทุนหมุนเวียน ปี 2560 และ 2561 ใน
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน
หมำยเหตุ เกณฑ์ ป ระเมินทุนหมุนเวียนเป็นเครื่องมื อในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรปฏิบัติของกองทุนที่
กรมบัญชีกลำงกำกับดูแล
2) …………………………….……………………………………………………………………………………………………….………….
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญำต
[ ] ไม่อนุญำต
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่นำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
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[] อนุญำต

[ ] ไม่อนุญำต

เนื้อหาบทคัดย่ อ (Abstract) ไม่ เ กิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้ส มัครเขี ย นเนื้อหาและรายละเอีย ดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังนี้
- ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ
- วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)
- อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
 ขั้ น ตอนที่ ส ำคั ญและวิ ธีปฏิ บั ติใ นขั้ น ตอนที่สำคั ญเหล่ำ นั้ น ที่ ได้ อ อกแบบ-พั ฒนำ-น ำไปปฏิ บั ติ แล้ว
นำไปสู่กำรป้องกัน ปัญหำเกิดซ้ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรทำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลกู ค้ำ หรือ สำมำรถ
สนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น
 ควรอธิ บ ำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ ม , ตำรำง หรื อ เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภำพ ที่ เ หมำะสม
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th)
หมายเหตุ
1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่
www.ftqm.or.th/tqmsymposium19
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 เมษายน 2562
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : แนวทำงและประสบกำรณ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช.
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) เป็นหน่วยงำนในกำกับของกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.
2534 โดยมีคณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) กำกับ ดูแลทิศทำงกำรดำเนินงำน
และบริหำรงบประมำณ สวทช. เป็นองค์กรที่มุ่งผลักดันให้เกิดกำรนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำใช้ปรับปรุงและ
พัฒนำกำรผลิต กำรบริกำร และกิจกรรมต่อเนื่องต่ำงๆ ทั้งทำงอุตสำหกรรมและเกษตรกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงขึ้น โดยมุ่งทำงำนร่วมกับพันธมิตรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อบูรณำกำรทรัพยำกรและควำมสำมำรถในกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดผลงำนที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศและสำมำรถส่งมอบ
ผลงำนไปยังผู้รับประโยชน์ทั้งภำคกำรผลิต ภำคบริกำร ภำคเกษตรกรรมและภำคสังคม ให้บรรลุประโยชน์ร่วมสูงสุด
ต่อกำรพัฒนำประเทศ
สวทช. มีพันธกิจหลักในกำรสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรมจนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่
กำรใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำกำลังคน โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น
เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน โดย สวทช. ได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำร
ภำยในที่ มี ป ระสิท ธิภำพเพื่อ สนับสนุนทุก ส่วนภำยในองค์กรให้สำมำรถขับ เคลื่อนไปยัง เป้ำหม ำยที่ ตั้งไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด เช่น กำรดำเนินกิจกรรมด้ำนบริหำรคุณภำพภำยในองค์กรมำตั้งแต่ปี 2537 โดยมีกำรนำระบบ
บริหำรคุณภำพ ISO 9001 ระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มอก. 18001 และกิจกรรม 5ส.
มำใช้เป็นรำกฐำนกำรทำงำนเพื่อให้เกิดคุณภำพ ควำมปลอดภัยและเพิ่มผลิตภำพกำรทำงำน อันจะนำไปสู่กำรสร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริกำรและผู้เกี่ยวข้อง โดยดำเนินงำนผ่ำนกำรทำงำนร่วมกันของศูนย์วิจัยแห่งชำติทั้ง 5
ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ (BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ
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(MTEC) ศูนย์เ ทคโนโลยีอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชำติ (NECTEC) ศูนย์นำโนเทคโนโลยีแห่ง ชำติ
(NANOTEC) และ 5) ศูนย์บ ริหำรจัดกำรเทคโนโลยี (TMC) และส ำนักงำนกลำงที่ประกอบด้วยสำยงำนบริหำร
จัดกำรงำนวิจัย และ สำยงำนสนับสนุน เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรทำงำนของศูนย์ต่ำงๆ
ในปี 2554 คณะกรรมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (กวทช.) เห็นควำมสำคัญของนำ
ระบบบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร จึงประกำศนโยบำย เรื่อง กำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยคำดหวังให้ สวทช. บูร ณำกำรเรื่องกำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรหลักได้อย่ำงช้ำภำยใน
ปีงบประมำณ 2559 ซึ่ง สวทช. สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมควำมคำดหวัง
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ได้กำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
สอดคล้องกับกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Framework) ตำมมำตรฐำน ISO 31000:2009 และเริ่มดำเนินกำรรอบ
แรกในปีงบประมำณ 2555 โดยนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำเป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเป็นครั้ง
แรก เพรำะมองว่ำเป็นเครื่อ งมือ สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรและผู้ปฏิบัติง ำน ได้วิเ ครำะห์สถำนกำรณ์รอบตัวและ
คำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดในอนำคต ที่ถือเป็นประเด็นควำมเสี่ยงขององค์กร โดยในช่วงเริ่มต้น สวทช. ได้
กำหนดนโยบำย แนวทำงกำรดำเนินกำร และเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงควบคู่ไปกับกำรดำเนินงำน
จริงตำมแนวทำงที่กำหนดโดยใช้หลักคิดที่ว่ำ “ทำไป-ปรับปรุงไป” (Continual Improvement) จำกสิ่งที่ได้ศึกษำ
เรียนรู้ และมีเป้ำหมำยให้กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฝังลึกอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรในวงจรกำรทำงำนปกติที่มุ่ง
คุณภำพ
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย :
 วิสัยทัศน์ของ สวทช.
สวทช. เป็นพันธมิตรร่วมทำงที่ดี สู่สังคมฐำนควำมรู้ด้วยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 พันธกิจของ สวทช.
สวทช. มุ่งสร้ำงเสริมกำรวิจัย พัฒนำ ออกแบบ และวิศวกรรม (RDDE) จนสำมำรถถ่ำยทอดไปสู่ก ำรใช้
ประโยชน์ (TT) พร้อมส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำกำลังคน (HRD) และโครงสร้ำงพื้นฐำน (INFRA) ด้ำน ว. และ
ท. ที่ จ ำเป็น เพื่ อ สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำประเทศอย่ำงยั่ง ยืน โดยจัดให้มีระบบ
บริหำรจัดกำรภำยในที่มีประสิทธิภำพเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนทุกส่วน
 ค่านิยมหลัก (Core Values) ของ สวทช. ประกอบด้วย
- Nation First : คำนึงถึงประโยชน์ของชำติและส่วนรวมเป็นหลัก มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีควำมเสียสละ คิดถึงทิศทำงของส่วนรวม
- Science and Technology Excellence : กำรยึดมั่นในกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศในทุกสิ่งที่ท ำ
อันเกิดจำกกำรใฝ่รู้ ริเริ่มและสร้ำงสรรค์ ด้วยมำตรฐำนสูงสุด
- Teamwork : กำรทำงำนเป็นทีมที่พร้อมช่วยเหลือกัน ด้วยควำมเข้ำใจห่วงใยซึ่งกันและกัน และ
กำรสื่อสำรสองทำงเพื่อเป้ำหมำยเดียวกัน กล้ำวิพำกษ์เชิงสร้ำงสรรค์ เปิดใจ รับฟัง มีน้ำใจ ห่วงใย
พร้อมแบ่งปัน
- Deliverability : ควำมมีควำมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบงำนที่มีคุณภำพ ตรงตำมคำมั่นสัญญำเพื่อควำม
พึงพอใจของลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก มุ่งเน้นผลลัพธ์ มีควำมมุ่งมั่น กระตือรือร้น ยึดถือ
คำมั่นสัญญำ มีควำมคล่องตัว
- Accountability and Integrity : เป็ น มำกกว่ ำ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ เพรำะหมำยถึ ง ควำมมี
จริยธรรม โปร่งใส มีวินัยต่อกฎระเบียบ กติกำ กล้ำยืนหยัด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง และควำมซื่อสัตย์ต่อ
องค์กรและสำยงำนอำชีพ
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
ในปี 2554 สวทช. ได้ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรวิจัย และพัฒนำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่มีลักษณะและพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. พบว่ำ ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงจะต้องมี Framework ในกำรวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจำรณำสิ่งที่พึงกระทำและจุดอ่อน
ที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขเพื่อประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบทั้งก่อน และหลังดำเนินกำร และได้
พบว่ำ CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรวิจัย
ที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศออสเตรเลีย และเป็นองค์กรที่มีพันธกิจใกล้เคียงกับ สวทช. รวมถึง CSIRO ยังเป็นองค์กร
สำคัญที่มีส่วนร่วมในกำรออกแบบมำตรฐำน ISO 31000:2009 ซึ่งได้ใช้แผนภำพแสดงควำมเชื่อมโยงองค์ประกอบ
สำคัญในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือ Bow Tie Diagram เป็นเครื่องมือในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงขององค์กร ซึ่ง
แผนภำพนี้สำมำรถสรุปสำเหตุ ผลกระทบ และมำตรกำรในกำรควบคุม/ลดควำมเสี่ยงที่ใช้สื่อสำรทำควำมเข้ำใจได้
ง่ำยและมี ป ระสิท ธิภำพ และ สวทช. ได้เ ชิญ ผู้บ ริห ำรด้ำนควำมเสี่ยงอของ CSIRO มำเยี่ยมเยือนแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และควำมคิดเห็นด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ 2555
จำกจุดเริ่ม ต้นจนถึง ณ ปัจ จุบัน (2555-2562) ตลอดระยะเวลำ 8 ปี สวทช. ได้นำสิ่ง ที่ ได้เ รียนรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ปฏิบัติและมีกำรพัฒนำและปรับปรุงมำโดยตลอดไปผนวกในกระบวนกำร
หลักของกำรบริหำรจัดกำรองค์กร โดยเฉพำะในขั้นตอนกำรกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร เพื่อให้แน่ใจว่ำ
มีมุมมองของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผนวกเข้ำไปในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรขององค์กร เพื่อลดหรือ
ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ลดควำมสูญเสียจำกควำมไม่แน่นอนอย่ำงมีเหตุมีผลและมีหลักกำร
ด้วยกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคขององค์กร รวมทั้งปัจจัยภำยใน/ภำยนอกที่เปลี่ยนแปลง มำ
เชื่อมโยงกับนโยบำย กลยุทธ์ แผนกำรทำงำนหรือกิจกรรมขององค์กร พร้อมหำทำงลดหรือป้องกันควำมเสียหำยที่
อำจเกิดขึ้นหรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดมำก่อน ไว้ล่วงหน้ำ
แนวทำงปฏิบัติในกำรบริหำรควำมเสี่ยงคือ เมื่อ สวทช. มีกำรกำหนดกลยุทธ์ เป้ำหมำยประจำปีแล้วเสร็จ
จะมี ก ำรทบทวนปัจ จัยภำยใน/ภำยนอกที่ เ ปลี่ยนไปนั้นว่ำจะมี เ หตุก ำรณ์ไม่ คำดคิดอะไรเกิ ดขึ้น แล้วส่ง ผลให้
เป้ำหมำยไม่ประสบผลสำเร็จบ้ำง เรียกขั้นตอนนี้ว่ำ กำรระบุควำมเสี่ยง เมื่อกำหนดว่ำประเด็นอะไรเป็นควำมเสี่ยง
แล้ว ก็จะมอบหมำยผู้รับผิดชอบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง (Risk Owner) โดยยึดบทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงองค์กร
เพื่อผนวกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับกระบวนกำรทำงำนที่มีอยู่ ดังนั้น Risk Owner เปรียบได้กับหัวหน้ำครอบครัว
ที่ ต้อ งดูแลจัดกำรในทุ ก ๆ เรื่อ งที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ ควำมเสี่ยงของครอบครัวเพื่อให้สมำชิก อยู่อย่ำงปกติสุข แม้ เ กิ ด
เหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดขึ้น โดยกำรควบคุม ปกป้อง ป้องกัน เพื่อลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นกับครอบครัว
ดังนั้น Risk Owner จะเป็นผู้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น ทั้งสำเหตุ ผลกระทบ ตรวจสอบกลไกกำร
ทำงำนที่มีอยู่ในปัจจุบันตำมหัวข้อที่ระบุในเครื่องมือ สรุปควำมคิดที่เรียกว่ำ Bow Tie Diagram ด้วยกำรพูดคุย/
หำรือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมกับประเมินโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบที่จะตำมมำหำกสิ่งที่ถูกระบุว่ำ
เป็นควำมเสี่ยง เกิดขึ้นจริงร่วมกัน หำกประเมินแล้วคำดว่ำน่ำจะมีโอกำสเกิดและมีผลกระทบสูงก็จะร่วมกันกำหนด
แผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงนั้น และถ่ำยทอดให้เป็นแผนกำรดำเนินงำนประจำปีของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดังนั้น Bow Tie Diagram จึงเปรียบเสมือนแผนที่นำทำงให้สำมำรถเดินทำงไปสูก่ ำรลด ป้องกัน ควบคุมควำมเสี่ยงที่
คำดว่ำอำจเกิดในอนำคตได้
กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรปรับปรุงกระบวนกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ผู้บริหำรจึงให้ควำมสำคัญ และเลือกกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเป็นเครื่องมือระดับต้นๆ สำหรับบริหำรจัดกำรองค์กร เพรำะตลอดระยะเวลำในช่วง 8 ปีที่ผ่ำนมำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงช่วยกระตุ้นให้เกิดกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก เพิ่มโอกำสในกำรบรรลุเป้ำ หมำยของ
องค์กร รวมทั้งมีกระบวนกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรทำงำนมุ่งสู่ทิศทำงเดียวกัน กับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เห็น
ได้จำกกำรจัดทำแผนกำรลด/ควบคุมควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเกี่ยวกับงบประมำณของ สวทช. กลยุทธ์ที่กำหนดเป็น
ส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุน/ส่งเสริมให้กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณมีกำรวำงแผนเตรียมกำรล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันและ
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ลดโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดฝัน ภำพสะท้อนอย่ำงเป็นรูปธรรมคือ กำรมี กลไกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น
มุมบวกกับองค์กร เพรำะช่วยให้มีกำรเตรียมตัวล่วงหน้ำ ด้วยหลักกำรวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุมีผล และลดควำมซ้ำซ้อน
ในกระบวนกำรทำงำน
เมื่อกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช. สำมำรถผนวกเข้ำกับกระบวนกำรทำงำนหลักแล้ว
สวทช. คำดหวังว่ำ บุคลำกรส่วนใหญ่สำมำรถนำหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิต
กำรทำงำนจนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กรในทีส่ ุด ทุกคนรู้สึกว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำ และ
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมต้องสะท้อนให้เห็นว่ำหำกมีใครสักคนทำอะไรที่พลำดไปจำกมำตรฐำนหรือเกิดควำมผิดพลำด
(Error) ใดๆ จะส่งผลกระทบกับทั้งองค์กรโดยเรือ่ งทีส่ ำคัญทีส่ ุดที่ต้องดำเนินกำรต่อไปคือ กำรสร้ำงควำมตื่นตัว
(Awareness) ให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งแก่ตนเองและองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้อง
ร่วมกันดำเนินกำร เพื่อประโยชน์ขององค์กรต่อไป
จำกกำรดำเนินงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ สวทช.ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่ำงดี โดยมีผลกำรดำเนินโดย
สรุปได้ดังนี้
1) พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรวิเครำะห์สำเหตุ ผลกระทบ เพื่อพิจำรณำสิ่งที่พึงกระทำและ
จุดอ่อนที่ต้องดำเนินกำรแก้ไขเพื่อปรับตัวรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
2) ส่งเสริมให้เกิดกำรทำงำนแบบ Cross Functional ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เกิดบรรยำกำศกำร
พูดคุย ประชุมหำรือ วำงแผนกำรทำงำนและรำยงำนปัญหำอุปสรรคร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง
3) สวทช. ได้นำกระบวนกำรบริห ำรจัดกำรควำมเสี่ยงมำผนวกเข้ำกั บ กระบวนกำรวำงแผนกลยุท ธ์ โดย
สอดคล้องกั บนโยบำย กลยุท ธ์ เป้ำหมำย แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ รวมทั้ งต้องสอดคล้องกับมำตรฐำน
ข้อกำหนดกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติที่ดี
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