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สาระสําคัญ

� Risk-based Thinking คืออะไร

� ทําไมต�อง Risk-based Thinking

� ความเส่ียงและโอกาส Risk and Opportunities 

� การบริหารความเส่ียง (Risk Process Management)

� แนวทางการวิเคราะห9ความเส่ียง ISO/IEC 17025:2017

� กิจกรรมกลุFม (Workshop)

� Q&A
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Risk-based Thinking คืออะไร

� ส่ิงที่ทําอยFางเปMนอัตโนมัติ เสมือนเปMนสัญชาตญาน

� ชFวยให�มองความเส่ียงชัดเจนข้ึน และใสFไว�ในกระบวนการบริหารจัดการ

� เปMนสFวนหน่ึงของการมองอยFางเปMนระบบ (Process Approach)

� เปMนการคิดมาตรการปTองกันในสFวนของงานประจํา และการวางแผนเชิง               
กลยุทธ9

� เปMนการคิดในแงFลบ เพื่อชFวยบFงช้ีโอกาส หรือความเส่ียง
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ทําไมต�อง Risk-based Thinking

� เพื่อสร�างความม่ันใจ และความพึงพอใจให�กับลูกค�า

� เพื่อประกันความคงที่ของคุณภาพผลิตภัณฑ9และบริการ

� เปMนการสร�างวัฒธรรมการปTองกัน และการปรับปรุง

� องค9กรที่ประสบความสําเร็จใช�แนวทาง Risk-based
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จะเร่ิมอยFางไร

� วิเคราะห9 และจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง และโอกาส
– ยอมรับได�
– ยอมรับไมFได�

� วางแผนการวิเคราะห9ความเส่ียงในการดําเนินงาน
– จะเลี่ยง หรือขจัดความเสี่ยงอยFางไร
– จะลดผลกระทบอยFางไร

� ดําเนินการตามแผน
� ตรวจสอบประสิทธิผลการดําเนินงาน
� การปรับปรุง
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ความเส่ียง (Risk)

Effect of uncertainty on objectives.

ผลของความไมFแนFนอนตFอวัตถุประสงค9
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โอกาส (Opportunity)

Opportunity is a flip-side of risk.

โอกาสคืออีกด�านของความเส่ียง
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Risks & Opportunities

Embrace

Resist

Negative – Threat
Positive - Opportunity

4.1 ความเปMนกลาง

4. ข�อกําหนดท่ัวไป
5. โครงสร�าง
ข�อกําหนด

6. ข�อกําหนดด�าน
ทรัพยากร

7. ข�อกําหนดด�าน
กระบวนการ

8. ข�อกําหนด
ระบบการจัดการ

ข�อกําหนด ISO/IEC 17025 : 2017 Requirements 

4.2 ความลับ

6.1 ท่ัวไป

6.2 บุคลากร

6.3 ส่ิงอํานวยความ
สะดวก

6.4 อุปกรณ9

6.5 มาตรวิทยา

6.6 ผู�จัดหาภายนอก

7.1 ทบทวนข�อตกลง

7.3 ตัวอยFาง

7.2 วิธีการเลือก 
ทวนสอบ ทดสอบ

7.3 การทดสอบ
และสอบเทียบ7.5 บันทึก

7.7 การประกัน
ความถูกต�องของ
ผลลัพธ9

7.6 การประเมินผล
ความไมFแนFนอน

7.8 การรายงานผล7.9 ข�อร�องเรียน

7.11 การควบคุมข�อมูล 7.10 งานท่ีไมF
สอดคล�องกับ
ข�อกําหนด

8.1 ทางเลือก

8.3 การควบคุมเอกสาร

8.2 เอกสารระบบฯ

8.4 การควบคุมบันทึก

8.5 การบFงช้ีความ
เส่ียงและโอกาส

8.7 การแก�ไข

8.6 การปรับปรุง

8.8 ตรวจประเมิน
ภายใน

8.9 การทบทวนโดย
ฝnายบริหาร
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มาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017
Clause Requirements

4.1.4 ห�องปฏิบัติการ ต�อง บFงช้ีความเสี่ยง ท่ีเกี่ยวข�องกับความเปMนกลาง รวมท้ังความ
เสี่ยงท่ีมาจากกิจกรรม ความสัมพันธ9 หรือ ความสัมพันธ9สFวนตัว อยFางไรก็ดี 
ห�องปฏิบัติการ ไมFจําเปMนต�องนําเสนอด�านความสัมพันธ9ท่ีเกี่ยวข�องกับความเสี่ยง
ด�านความเปMนกลาง

4.1.5 ถ�าความเสี่ยงเกี่ยวกับความไมFเปMนกลางได�ถูกบFงช้ีไว� ห�องปฏิบัติการต�องสามารถ
แสดงให�เห็นถึงวิธีการกําจัดหรือลดความเสี่ยงดังกลFาว

7.8.6.1 เม่ือมีการระบุถึงสิ่งท่ีสอดคล�องตามข�อกําหนด หรือมาตรฐาน ห�องปฏิบัติการต�อง
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับกฎการตัดสินใจท่ีใช� โดยคํานึงถึงระดับความเสี่ยงท่ี
เกี่ยวข�องกับกฎการตัดสินใจท่ีใช� และใช�กฎการตัดสนิใจ

7.10 b ปฏิบัติการท่ีเปMนพ้ืนฐานของระดับความเสี่ย ท่ีกําหนดโดยห�องปฏิบัติการ

14 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017
Clause Requirements

8.5 ปฏิบัติการในการบFงช้ี ความเสี่ยง และโอกาส
8.5.1 ห�องปฏิบัติการ ต�องพิจารณาความเสี่ยง และโอกาสท่ีเกี่ยวข�องกับกิจกรรม
ของห�องปฏิบัติการ เพ่ือ .....
8.5.2 ห�องปฏิบัติการ ต�องวางแผน :
a) ปฏิบัติการในการบFงช้ีความเสี่ยงและโอกาส
b) วิธีการ ; บูรณาการ และนําไปปฏิบัติในระบบการจัดการ รวมท้ังประเมิน

ประสิทธิผลของปฏิบัติการเหลFานั้น
8.5.3 ปฏิบัติการกําหนดความเสี่ยง และโอกาส ต�องเหมาะสมกับแนวโน�มของ
ผลกระทบตFอความถูกต�องของผลลัพธ9จากห�องปฏิบัติการ

8.6.1 ห�องปฏิบัติการต�องบFงช้ี และเลือกโอกาสในการปรับปรุง และมีการนําไปปฏิบัติ
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มาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017
Clause Requirements

8.7.1 e) กําหนดให�มีการการปรับปรุงความเสี่ยง และโอกาสให�เปMนปsจจุบัน ในระหวFาง
การวางแผน ถ�าจําเปMน 

8.9.2 การทบทวนโดยฝnายบริหาร
m) ผลการบFงช้ีความเสี่ยง
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Risk Based Thinking

กระบวน
การ

ผลลัพธ9ความ
เสี่ยง

�การบูรณาการ
ความเสี่ยงใน
การดําเนินงาน

�วิเคราะห9ความ
เสี่ยงตาม
ข�อกําหนด

�ปTองกัน/ลดความ
เสี่ยงในด�านลูกค�า

�ขจัด/ลดความ
เสี่ยงในด�าน
บุคลากร อุปกรณ9 
และบริการ
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ผลของความไมFแนFนอนตFอวัตถุประสงค9

Effect of uncertainty on objectives

Ref : ISO 31000 : 2018

ความเส่ียง (Risk)
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Risk VS Problem

เคยเกิดข้ึน
แล�ว

ยังไมFเคย
เกิดข้ึน

Event ?

-ปsจจุบันไมFเกิดข้ึน
แล�ว แตFมีโอกาสเกิด
ได�อีกในอนาคต

-เกิดเปMนประจํา
-มีแผนการจัดการ

-มีโอกาสเกิดข้ึนใน
อนาคต
-สFงผลกระทบเชิงลบ

Risk

Problem
การจัดการ

-แก�ไขส่ิงท่ีเกิดข้ึน
แล�ว (Corrective)

การจัดการ

- ปTองกันแนวโน�ม           
การเกิดข้ึน
(Preventive)
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ปsญหา(สาเหตุ) ความเส่ียง(ผลลัพธ9)
เกิดชFองโหวFในการตรวจสอบงาน การทุจริต/โกงในกระบวนการการจัดซ้ือ

ข�อมูลคFาลFวงเวลาไมFครบถ�วน จFายคFาลFวงเวลาผิดพลาด

จัดตารางทํางานแล�วไมFมพีนักงานสาํรอง ขาดบุคลากรทํางานในชFวงเทศกาล

ความไมFพร�อมของอุปกรณ9 ผลการซFอมไมFได�ไปตามมาตรฐาน

สFงสินค�าไมFทนัตามกําหนด ลูกค�าไมFพึงพอใจ

วัตถุดิบไมFตรง spec การผลิตไมFเปMนไปตามแผน

ป�ญหา VS ความเส่ียง
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การบริหารความเส่ียง  (Risk management)

การประสานกิจกรรมเพ่ือส่ังการ และควบคุมองค9กรเก่ียวกับ
ความเส่ียง

Coordinated activities to direct and control and 
organization with regard to risk
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กระบวนการบริหารความเส่ียง
(Risk management process)

การใช�นโยบายทางการบริหาร ข้ันตอนการดําเนินงานและการปฏิบัติในกิจกรรม
ของการส่ือสาร การปรึกษา การจัดทําบริบท รวมถึงการช้ีบFง การวิเคราะห9 การ
ประเมินผล การแก�ไข การเฝTาติดตามและการทบทวนความเส่ียงอยFางเปMนระบบ

systematic application of management policies, procedures and 
practices to the activities of communicating, consulting, establishing 
the context, and identifying, analyzing, evaluating, treating, monitoring 
and reviewing risk
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ผู�รับผิดชอบความเส่ียง(risk owner)

บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีมีภาระรับผิดชอบและมีอํานาจในการ
บริหารความเส่ียง

person or entity with the accountability and authority to 
manage the risk
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เหตุการณ9(event)

การเกิด หรือ การเปล่ียนแปลงของสFวนหน่ึงสFวนใดของ
เหตุการณ9

occurrence or change of a particular set of 
circumstances
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การบFงช้ีความเส่ียง(risk identification)

กระบวนการในการค�นหา การรับรู� และการอธิบายความเส่ียง

process of finding, recognizing and describing risks
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การประเมินความเส่ียง(risk assessment)

กระบวนการโดยรวมเก่ียวกับการช้ีบFงความเส่ียง การวิเคราะห9
ความเส่ียง และการประเมินผลความเส่ียง

overall process of risk identification , risk analysis  and 
risk evaluation
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เกณฑ9ประเมินความเส่ียง(risk criteria)

เกณฑ9ท่ีใช�จัดระดับความเส่ียงของความเส่ียงจากการประเมิน

terms of reference against which the significance of a 
risk  is evaluated



27 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

ความรุนแรง(consequence)

ผลของเหตุการณ9ท่ีสามารถนําไปสูFลําดับของผลสืบเน่ือง

outcome of an event affecting objectives
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โอกาส (likelihood)

การเปล่ียนแปลงของบางส่ิงท่ีเกิดข้ึน

chance of something happening
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การวิเคราะห9ความเส่ียง(risk analysis)

กระบวนการเข�าใจธรรมชาติของความเส่ียงและกําหนดระดับ
ความเส่ียง

process to comprehend the nature of risk and to 
determine the level of risk
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ระดับความเส่ียง(level of risk)

ขนาดของความเส่ียง หรือผลรวมของความเส่ียง ซ่ึงแสดงออก
ในรูปของผลรวมระหวFางผลสืบเน่ือง และโอกาส

magnitude of a risk , expressed in terms of the 
combination of consequences and their likelihood



31 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การประเมิน (risk evaluation)

การประเมินความเส่ียง เพ่ือตัดสินวFาขนาดของความเส่ียง
ยอมรับได� หรือทนทานได�หรือไมF

process of comparing the results of risk analysis with risk 
criteria to determine whether the risk and/or its 
magnitude is acceptable or tolerable
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การปฏิบัติตFอความเส่ียง(risk treatment)

กระบวนการในการเปล่ียนแปลงความเส่ียง

process to modify risk 
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ความเส่ียงท่ีเหลืออยูF (residual risk)

ความเส่ียงท่ียังคงเหลืออยูFในองค9กร หลังจากการจัดการความ
เส่ียงไปแล�ว

Risk remaining after risk treatment
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ความเส่ียงท่ียอมรับได�(risk acceptance)

การส่ือสารถึงการตัดสินใจในการแบกรับความเส่ียง

informed decision to take a particular risk
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ความเส่ียงท่ียอมรับได� (risk appetite)

จํานวน และประเภทของความเส่ียงท่ีองค9กรเตรียมพร�อมรับ 
หรือ แบกรับ หรือคงไว�

Amount and type of risk  that an organization is 
prepared to pursue, retain or take
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Risk Process Management

สื่อ
สา

รแ
ละ

ให
�คาํ

แน
ะน

าํ

ติด
ตา

มแ
ละ

ทบ
ทว

น

จัดทําบริบทขององค9กร

ปฏิบัติตFอความเสี่ยง

บFงช้ีความเสี่ยง

วิเคราะห9ความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

Ref : ISO 31000
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บริบทภายนอก

� สังคมและวัฒนธรรม, การเมือง, กฎหมาย, การเงิน, เทคโนโลยี, เศรษฐกิจ
(STEEP), สภาพการแขFงขัน เปMนต�น

�  แรงผลักดันและแนวโน�มที่มีผลกระทบตFอเปTาประสงค9องค9กร

�  คFานิยม และการยอมรับของผู�สFวนได�สFวนเสียภายนอก

บริบทขององค9กร (Context)
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บริบทภายใน
�  ธรรมาภิบาล โครงสร�างองค9กร บทบาทและความรับผิดชอบ
�  นโยบาย, วัตถุประสงค9, กลยุทธ9
�  ขีดความสามารถ ทรัพยากร และความรู�
�  วัฒนธรรมองค9กร
�  สารสนเทศ และกระบวนการตัดสินใจ
�  มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่มีอยูFในองค9กร

บริบทขององค9กร (Context)

40 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

� ประเมินนัยสําคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาจาก
–  คFานิยมองค9กร วัตถุประสงค9 และทรัพยากร

–  กฎหมาย และข�อกําหนดท่ีเกี่ยวข�อง

�  เกณฑ9ประเมิน
– โอกาส (Likelihood)

–  ความรุนแรง (Consequence)

� การจัดระดับความเส่ียง และความเส่ียงที่ยอมรับได� 

เกณฑ9ประเมินความเส่ียง (Risk Criteria)



41 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)

การบFงช้ีความเส่ียง

(Risk Identification)

การบFงช้ีความเส่ียง

(Risk Identification)

การวิเคราะห9ความเส่ียง 

(Risk Analysis)

การวิเคราะห9ความเส่ียง 

(Risk Analysis)

การประเมินความเส่ียง 

(Risk Evaluation)

การประเมินความเส่ียง 

(Risk Evaluation)

การปฏิบัติตFอความเส่ียง
(Risk Treatment)

42 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

�  บFงช้ีแหลFงที่มา, ผลกระทบ เหตุการณ9 และสาเหตุ รวมทั้งแนวโน�มของ
ผลกระทบ

�  ครอบคลุมทั้งทางตรง และทางอ�อม

�  เลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสม 
–  Brainstorming

– Scenario analysis

– Cause & effect analysis

– Check-list

การบFงช้ีความเส่ียง (Risk Identification)



43 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

�  โอกาส (Likelihood)

�  ผลกระทบ (Consequence)

การวิเคราะห9ความเส่ียง (Risk Analysis)

ความเส่ียง

44 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

�  การจัดระดับความเส่ียง

�  การตัดสินใจ

การประเมินความเส่ียง (Risk Evaluation)



การปฏิบัติตFอความเส่ียง (Risk Treatment Options)

Options
ขจัดท่ี

แหลFงกําเนิด
เปลี่ยนถFาย
ความเสี่ยง

คงไว�

หลีกเลี่ยง

เปลี่ยน
ผลกระทบ

แบกรับความ
เสี่ยง

เปลี่ยนโอกาส

46 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

�  ทางเลือก

�  ผู�อนุมัติ และนําไปปฏิบัติ

�  วิธีการ

�  ทรัพยากรที่ใช�

�  การวัดผลการดําเนินงาน

�  การรายงานผล

�  ระยะเวลา

แผนการปฎิบัติตFอความเส่ียง (Risk Treatment Plan)



47 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

�  จัดทําแผนเฝTาระวังทบทวน
– กําหนดชFวงเวลา

–  เฉพาะกิจ

�  การติดตามความคืบหน�า และวัดผลความสําเร็จ 

�  จัดเก็บบันทึกผลการเฝTาระวัง และใช�เปMนข�อมูลในการทบทวน framework

การเฝTาระวัง และทบทวน (Monitoring & Review)



49 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การระบุความเส่ียงและโอกาส
ความเข�าใจเบ้ืองต�นเกี่ยวกับความเสี่ยง โอกาส และการดําเนินงานขององค9กร :

ผูส่้งมอบ

STEEP

ลูกค�า

ห�องปฏิบัติการ

ชุมชน

50 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การพิจารณาความเส่ียง

ลูกค�า, คูFค�า ,คูFแขFง,ผู�สFง
มอบ และผู�มีสFวนได�เสีย

สังคม, เทคโนโลยี, เศรษฐกิจ, 
สิ่งแวดล�อม,การเมือง

องค9กร

Global Enterprise Risk
Unknowns Unknowns

Strategy Risk 
Knows Unknowns

Operational & 
Compliance Risks

Knows and 

Unavoidable

Lab



51 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

ตัวอยFางความเส่ียงในเชิงคุณภาพของห�องปฏิบัติการ

� ความเส่ียงด�านของเสีย (risk of defects)

� ความเส่ียงด�านความไมFพึงพอใจของลูกค�า (risk of customer dissatisfaction)

� ความเส่ียงด�านการควบคุมกระบวนการท่ีแปรรปรวน (risk of uncontrolled 
process variance)

� ความเส่ียงด�านความนFาเช่ือถือของผลิตภัณฑ9/บริการ (risk of product/service 
unreliability)

� ความเส่ียงด�านการละเมิดความม่ันคง (risk of security breach)

� ความล�มเหลวในการบรรลุวัตถุประสงค9 (failure to achieve objectives)

52 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

ตัวอยFางความเส่ียงในด�านกระบวนการของห�องปฏิบัติการ

� ความเสี่ยงในการทบทวนข�อตกลง

� ความเสี่ยงในกระบวนการทดสอบ (วางแผน/ทดสอบ/ควบคุม)

� ความเสี่ยงในการรายงานผล



53 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

กระบวนการจัดการความเส่ียงและโอกาส
บริบทขององค9กร

� ประเด็นด�านคุณภาพ (ภายนอก/ภายใน)
� ความต�องการ และความคาดหวังของผู�มีสFวนได�เสีย

ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจและโอกาส 

แผนการจัดการ
� ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process)
� โครงการปรับปรุง (Improvement Program)
� การวางแผนการปฏิบัติ และการควบคุม (Operational 

Planning & Control)
� การเตรียมพร�อม และตอบสนองตFอภาวะฉุกเฉิน

54 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การระบุความเส่ียงและโอกาส

• ความเสี่ยงด�านกลยุทธ9 (Strategic Risk)
• ความเสี่ยงด�านการดําเนินงาน 

(Operational  Risk)
• ความเสี่ยงด�านการเงิน (Financial Risk)
• ความเสี่ยงด�านกฎระเบียบตFาง ๆ 

(Compliance Risk)
• ความเสี่ยงด�านความปลอดภัยจากอนัตราย

ตFอชีวิตและทรัพย9สิน (Hazard Risk)

หรือ

ผู�รับผิดชอบในการระบุความเสี่ยงและโอกาส :
• ผู�บริหารระดับสูงและ MR
• Process Owner ในแตFละกระบวนการ



55 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การระบุความเส่ียงและโอกาส

No. Risk Risk Source Risk Owner Current Risk Level
Risk Opportunity L C

RISK PROFILE/RISK REGISTER :

56 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การระบุความเส่ียงและโอกาส

No. Risk Risk Source Risk Owner Current Risk Level
Risk Opportunity L C

1 ของเสียจากกระบวนการผลิต
เพ่ิมข้ึน

�

2 ลูกค�าร�องเรียนบริการเพ่ิมข้ึน �

3 สินค�าไมFได�มาตรฐาน �

4 การสFงมอบสินค�าไมFได�ตามกําหนด �

5 เป�ดเสรี AEC �

RISK PROFILE/RISK REGISTER :



57 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การวิเคราะห9ความเส่ียงและโอกาส

กําหนดเกณฑ9ที่จะใช�ในการประเมินความเสี่ยงและโอกาส

58 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การวิเคราะห9ความเส่ียงและโอกาส



59 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การวิเคราะหEความเส่ียงและโอกาส

No. Risk Risk Source Risk Owner Current Risk Level
Risk Opportunity L C

RISK PROFILE/RISK REGISTER:

60 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การประเมินความเส่ียงและโอกาส

A : ระดับความเส่ียงสูง  – จัดทําแผนบริหารความเส่ียง/ 
  โอกาส (Risk Treatment/
Opportunity mgt. Plan)

B : ระดับความเส่ียงปานกลาง – กําหนดมาตรการการเฝTาระวัง
                                       เพ่ิมเติม/แจ�ง MR พิจารณา
C : ระดับความเส่ียงตํ่า – ไมFต�องดําเนินการใด ๆ 

F : ระดับโอกาสสูง  – จัดทําแผนบริหารความเส่ียง/ 
   โอกาส (Risk Treatment/
Opportunity mgt. Plan)

E : ระดับโอกาสปานกลาง      – แจ�ง MR พิจารณา
D : ระดับโอกาสตํ่า              – ไมFต�องดําเนินการใด ๆ 



61 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การวิเคราะห9ความเส่ียงและโอกาส

No. Risk Risk Source Risk Owner Current Risk Level
Risk Opportunity L C

1 ของเสียจากกระบวนการผลิต
เพ่ิมข้ึน

� 1 2

2 ลูกค�าร�องเรียนบริการเพ่ิมข้ึน � 2 3

3 สินค�าไมFได�มาตรฐาน � 1 3

4 การสFงมอบสินค�าไมFได�ตามกําหนด � 2 2

5 เป�ดเสรี AEC � 3 3

RISK PROFILE/RISK REGISTER:

62 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การประเมินความเส่ียงและโอกาส

No. Risk Risk Source Risk Owner Current Risk Level
Risk Opportunity L C

RISK PROFILE/RISK REGISTER :



63 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การประเมินความเส่ียงและโอกาส

No. Risk Risk Source Risk Owner Current Risk Level
Risk Opportunity L C

1 ของเสียจากกระบวนการผลิต
เพ่ิมข้ึน

� 1 2 C

2 ลูกค�าร�องเรียนบริการเพ่ิมข้ึน � 2 3 A

3 สินค�าไมFได�มาตรฐาน � 1 3 B

4 การสFงมอบสินค�าไมFได�ตามกําหนด � 2 2 B

5 เป�ดเสรี AEC � 3 3 F

RISK PROFILE/RISK REGISTER :

64 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

No. Risk/Opportunity Level Action

1 ลูกค�าร�องเรียนบริการเพ่ิมข้ึน A ทําแผนการปรับปรุงบริการ

2 เป�ดเสรี AEC F ทําแผนพัฒนาธุรกิจ

3 ลูกค�าร�องเรียนบริการเพ่ิมข้ึน B ติดตามเฝTาระวัง และควบคมุการ
ดําเนินงานตาม WI

4 การสFงมอบสินค�าไมFได�ตามกําหนด B ติดตามเฝTาระวัง และควบคมุการ
ดําเนินงานตาม WI

การประเมินความเส่ียงและโอกาส
สรุปความเสี่ยงและโอกาส :



65 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การดําเนินการจัดการความเส่ียงและโอกาส

หรือ

4 T’s :
• การยอมรับความเส่ียง (Take)
• การลดหรือควบคุมความเส่ียง 

(Treat)
• การถFายโอนหรือกระจายความเส่ียง 

(Transfer)
• การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง 

(Terminate)

“แผนบริหารความเส่ียงและโอกาส (Risk Treatment / 
Opportunity Management Plan)”

66 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การดําเนินการจัดการความเส่ียงและโอกาส
แผนบริหารความเส่ียงและโอกาส (Risk Treatment/Opportunity Management Plan)

เรื่อง ..................................................................................................................... � RISK      � OPPORTUNITY 
วัตถุประสงค9 & เปTาหมาย..................................................................................................................................................
ตัวช้ีวัด................................................................................... ผู�รับผิดชอบ........................................................................

ลําดับ กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ

ผู�จัดทํา : ………………………………………      ……./……./…….. ผู�อนุมัติ : ………………………………………      ……./……./……..



แผนบริหารความเส่ียงและโอกาส (Risk Treatment/Opportunity Management Plan)
เรื่อง การปรับปรุงการให�บริการตามพิมพ9เขียวบริการ � RISK      � OPPORTUNITY 
วัตถุประสงค9 & เปTาหมาย เพ่ือสร�างมาตรฐานการให�บริการ และสร�างความพึงพอใจให�แกFลูกค�า
ตัวช้ีวัด  % ข�อร�องเรียน  , ดัชนีความพึงพอใจ                                              ผู�รับผิดชอบ  คณะทํางานปรับปรุงบริการ

ลําดับ กิจกรรม ผู�รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินงาน งบประมาณ หมายเหตุ

1 วิเคราะหEความเชื่อมโยงระหวIาง วิสัยทัศนE พันธกิจ และ
กระบวนการ และความเชื่อมโยงระหวIาง ผลิตภัณฑE / บริการหลัก
, กลุIมผูWรับบริการ และผูWมีสIวนไดWสIวนเสีย

คณะทํางาน ม.ค. XXX

2 วิเคราะหEและสรุปกลุIมลูกคWาของอบริษัท และวิเคราะหEและจัดทํา
วิธีการดาเนินการรับฟ�งเสียงของลูกคWาในป�จจุบัน (As-Is) ใน
รูปแบบ Service Blueprint 

คณะทํางาน ม.ค.

3 วิเคราะหE ป�ญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน และรับฟ�งเสียง
ของลูกคWา

คณะทํางาน ก.พ.

4 จัดทําวิธีการดําเนินการรับฟ�งเสียงของลูกคWาในอนาคต (To-be) 
ในรูปแบบ Service Blueprint 

คณะทํางาน ก.พ.

5 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานดWานบริการ และอบรมผูWปฏิบัติงาน คณะทํางาน มี.ค.

6 ติดตามเฝiาระวัง และประเมินผล คณะทํางาน เม.ย.-ส.ค.

ผู�จัดทํา : ………………………………………      ……./……./…….. ผู�อนุมัติ : ………………………………………      ……./……./……..

68 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห�งชาติ

การติดตามและทบทวนผล
วัตถุประสงค9ในการติดตามและทบทวนผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส :
� ความเพียงพอเหมาะสมในการปฎิบัติ และความมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลจาก

การปฎิบัติ
� ปรับปรุงข�อบกพรFอง/สิ่งท่ีเบ่ียงเบนให�เหมาะสมกับเวลา
� นําข�อมูลรายงานผลตFอผู�บริหาร
� สื่อสารข�อมูลท่ีเปMนปsจจุบันให�กับผู�มีสFวนได�สFวนเสียท่ีเกี่ยวข�อง

ผู�รับผิดชอบในการติดตามและทบทวนผล :
• ผู�บริหารระดับสูงและ MR
• ผู�รับผิดชอบในแผนบริหารความเสี่ยงและ

โอกาส

ข�อแนะนําเพ่ิมเติม :
• จัดทํา PROCEDURE การบริหาร

ความเส่ียงและโอกาสในระบบ
มาตรฐาน

• ส่ือสาร (ใน + นอก)
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กระบวนการวิเคราะห9ความเส่ียงและโอกาส
1.วิเคราะห9ข�อกําหนดของ

ผลิตภัณฑ9/บริการท่ีลูกค�าต�องการ 
และหาความเส่ียงและโอกาส

2. ประเมินความเส่ียงและ
โอกาส และจัดมาตรการใน
การลด/ควบคุมผลกระทบ

3. ติดตามและ
ประเมินผล

4.การทบทวนโดย
ผู�บริหาร

5.การแก�ไข

6.ทบทวนเม่ือเกิดการ
เปล่ียนแปลง


