ประเด็นคําถาม-คําตอบความเสี่ยง
ที่พบบ่อย

อะไร คือ ความเสีย่ ง
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/สถานการณ์ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีโอกาสเกิดขึ ้นอันจะส่งผลกระทบ
ทําให้ วตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายขององค์กรเบี่ยงเบนไป หรื อ ทําให้ ไม่สามารถบรรลุผลได้ ตามเป้าหมาย
ปั ญหา หมายถึง สภาพในปั จจุบนั ที่เป็ นอุปสรรคทําให้ การดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ
Keyword:
9 สิง่ ที่เกิดขึ ้นแล้ วและมีผลกระทบต่อองค์กรในปั จจุบนั ไม่ใช่ความเสีย่ งแต่คือปั ญหา หรื อ ความล้ มเหลว
9 แต่สงิ่ ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นแต่มีโอกาสจะเกิดขึ ้นในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรคือ
ความเสี่ยง
9ความเสี่ยงเป็ นสิ่งที่ยังไม่ เกิดขึน้ (ความเสี่ยงไม่ ใช่ ปัญหาที่เกิดขึน้ ในปั จจุบนั )
9 ปั ญหา ในอดีตที่เคยเกิดขึ ้นอาจจะกลายมาเป็ น ความเสี่ยง ในอนาคตได้

อะไร คือ ความเสีย่ งระดับองค์กร
ความเสี่ยงองค์ กร หมายถึง ความเสีย่ งที่สง่ ผลกระทบโดยรวมต่อเป้าหมายองค์กร
ไม่ได้ สง่ ผลกระทบแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ เพียงเท่านัน้ และเป็ นความเสีย่ งที่เกิดจากการมีสว่ นร่วม
ของหลายๆ หน่วยงาน (มากกว่าหนึง่ หน่วยงาน) ในการรับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการความเสีย่ งนัน้
Keyword:
9 เป็ นความเสีย่ งที่สง่ ผลกระทบต่ อองค์ กรไม่ใช่เพียงแค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ และจําเป็ นต้ อง
อาศัยความมีส่วนร่ วมจากหลายหน่ วยงานมาร่วมกันจัดการ

การประเมินความเสี่ยงพิจารณาจากอะไร?
การประเมินความเสี่ยง พิจารณาจากเกณฑ์ของโอกาสในการเกิดขึ ้น และ ผลกระทบต่อ
องค์กรตามที่กําหนดไว้ 5 ระดับ โดยอาศัยเกณฑ์การประเมินความเสีย่ ง
โอกาส คือ ความถี่ หรื อ จํานวนครัง้ หรื อ ความน่าจะเป็ นของการเกิดความเสี่ยง
ผลกระทบ คือ ระดับความรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กรโดยผลกระทบอาจจะส่งผล
มากกว่าหนึง่ ด้ านได้ ซงึ่ ต้ องพิจารณาด้ านที่มีผลกระทบสูงสุด เช่น ด้ านการเงิน ด้ านการ
ดําเนินงาน ด้ านภาพลักษณ์องค์กร เป็ นต้ น
Keyword:
9 การประเมินความเสี่ยงต้ องพิจารณาเกณฑ์ของ โอกาส และผลกระทบตามที่กําหนด
ในคูม่ ือ และ ต้ องมีการเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในการวิเคราะห์ ด้วย

Risk Appetite / Risk Tolerance คืออะไร? และวัดอย่างไร?
Risk Appetite หมายถึง ระดับของความเสีย่ งที่ยอมรับได้
Risk Tolerance หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบน หรื อ ช่วงเบี่ยงเบนจากระดับของความเสีย่ งที่ยอมรับได้
การกําหนด Risk Appetite / Risk Tolerance วัดจากโอกาส หรื อ ผลกระทบของความเสีย่ งขึ ้นอยูก่ บั การ
ประเมินระดับความเสีย่ งว่าสามารถลดความเสีย่ งนันลงในด้
้
านของโอกาส หรื อ ผลกระทบ เช่น
- ถ้ ามาตรการจัดการลดความเสีย่ งในด้ านโอกาสลง Risk Appetite / Risk Tolerance ควรวัดจากความถี่
หรื อ จํานวนครัง้ ในการเกิดโดยอาศัยข้ อมูลจากสถิติในการเกิด หรื อ ข้ อมูลจากความถี่ในการตรวจสอบหรื อ
ตรวจพบ หรื อ การคาดการณ์
- ถ้ ามาตรการจัดการลดความเสีย่ งในด้ านผลกระทบลง Risk Appetite / Risk Tolerance
ควรวัดจากด้ านที่มีผลกระทบนัน้ เช่น ด้ านการเงินอาจเป็ นมูลค่าความเสียหาย ด้ านการ
ดําเนินงานอาจเป็ นความล่าช้ าในการดําเนินโครงการ ด้ านภาพลักษณ์อาจเป็ นจํานวน
ข้ อร้ องเรี ยน หรื อ ระยะเวลาในการเผยแพร่ขา่ วเชิงลบ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้การกําหนด Risk Appetite / Risk Tolerance ต้ องสอดคล้ องกับเกณฑ์ในการประเมินความเสีย่ งของ
องค์กรด้ วย

Keyword:
9 การกําหนด Risk Appetite / Risk Tolerance ควรสอดคล้ องกับระดับและเกณฑ์ในการประเมิน
นัน้ และสอดคล้ องกับมาตรการจัดการความเสี่ยง โดยการใช้ ข้อมูลที่ชว่ ยสนับสนุนต่อการประเมิน
ความเสี่ยง

แผนโครงการตามย ุทธศาสตร์ กับ แผนบริหารความเสี่ยงแตกต่างกันหรือไม่?
แผนโครงการ คือ แผนที่จดั ทําขึ ้นเพื่อพัฒนาและเป็ นแผนงานใหม่ที่ช่วยให้ บรรลุผลสําเร็จของ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรมุง่ ไปสูว่ ิสยั ทัศน์ในอนาคตได้
แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนเพิ่มเติมที่ชว่ ยในการจัดการความเสีย่ งเพื่อลดโอกาสของการเกิดขึ ้นใน
อนาคต และ/หรื อ
เพื่อลดผลกระทบที่มีความรุนแรงต่อองค์กรเมื่อเกิดขึ ้น ควรต้ องมีแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน และผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน
แผนโครงการ ไม่ ใช่ แผนบริหารความเสี่ยง เพราะในระหว่างดําเนินงานตามแผนโครงการระหว่าง
ทางอาจมีเหตุการณ์/สถานการณ์อนั มีโอกาสทําให้ ไม่สามารถดําเนินงานตามแผนโครงการได้ อนั จะส่งผล
กระทบต่อการบรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย จึงต้ องมีการจัดทําแผนบริ หารความเสีย่ งเพื่อลดโอกาสหรื อ
ผลกระทบของเหตุการณ์/สถานการณ์นนลง
ั ้ ถ้ าเกิดขึ ้นในอนาคต

Keyword:
9 โครงการต่างๆ ที่จดั ทําขึ ้นมาสําหรับแต่ละเป้าหมายเป็ นสิง่ ที่ทําให้ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้าหมาย มิใช่
การบริหารความเสีย่ ง ความเสีย่ งคือสิง่ ที่ทําให้ ไม่บรรลุเป้าหมาย
9 การนําแผนโครงการมาใส่ในแผนบริ หารความเสีย่ งไม่ได้ ชว่ ยให้ ความเสีย่ งลดลงได้ เพราะไม่ได้ มีการ
จัดการเพิ่มเติมใดๆ เพื่อลดความเสีย่ งอย่างแท้ จริ ง
9 การดําเนินการตามโครงการ หรื อตามขันตอนการทํ
้
างาน ไม่ใช่การบริ หารความเสีย่ ง แต่การทํา
โครงการเพิ่มเติมเพื่อลดความเสีย่ งถือเป็ นการบริหารความเสีย่ ง

การบริหารความเสี่ยงเดิม และการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม?
การบริหารความเสี่ยงเดิม คือ การจัดการความเสี่ยงปั จจุบนั หรื อ การควบคุมปั จจุบนั ที่
ดําเนินงานอยูแ่ ล้ วไม่มีผลให้ ความเสี่ยงลดลงได้ อีก
การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม คือ มาตรการจัดการความเสี่ยงใหม่ที่ชว่ ยลดโอกาส
และ/หรื อ ผลกระทบให้ ลดลงได้
การติดตามผลการดําเนินงาน ควรรายงานผลของการบริ หารความเสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อ
แสดงให้ เห็นว่ามีการลดลงของความเสี่ยง ส่วนการบริ หารความเสี่ยงเดิมยังคงต้ องมีการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องด้ วยเช่นกัน
Keyword:
9 การบริหารความเสี่ยงเดิม เป็ นสิง่ ที่ดําเนินงานอยูแ่ ล้ ว เป็ นการควบคุมภายใน
9 แต่ การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เป็ นสิง่ ที่ดําเนินงานใหม่ เป็ นการจัดการเพิ่มเติม
9 ความก้ าวหน้ าของการดําเนินการตามการบริ หารความเสี่ยงเดิม ไม่ใช่ การบริ หาร
ความเสีย่ งเพิ่มเติม

การจัดการความเสี่ยงด ูจากอะไร?
การจัดการความเสี่ยง คือ การกําหนดมาตรการจัดการความเสีย่ งเพิ่มเติมต้ องคํานึงถึงว่าสามารถ
ลดโอกาส หรื อ ลดผลกระทบ หรื อ ลดได้ ทงโอกาสและลดผลกระทบ
ั้
ทังนี
้ ้ต้ องสอดคล้ องกับสาเหตุของความ
เสีย่ งนัน้ และระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ จากการประเมินความเสีย่ งนันด้
้ วย
เช่น ความเสีย่ งภัยแล้ ง การจัดการไม่สามารถลดโอกาสได้ เพราะเป็ นปั จจัยภายนอกจากธรรมชาติ แต่การ
จัดการสามารถลดผลกระทบได้ เช่น การจัดการให้ มีนํ ้าสํารอง การหาแหล่งนํ ้าเพิ่มเติม เป็ นต้ น
Keyword:
9การบริหารจัดการต้ องสอดคล้ องกับความเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยงนัน้ ๆ

การติดตาม ทบทวน ประเมินผลการบริหารความเสีย่ งพิจารณาจากอะไร?
การติดตาม ทบทวน ประเมินผล เป็ นกระบวนการในการติดตามผลการบริ หารความเสีย่ งโดยคํานึงถึง
- ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง
- ผลประเมินความเสีย่ งภายหลังจากการจัดการ
- ควรมีการกําหนดรอบระยะเวลาในการติดตาม ทบทวน ประเมินผลการ
บริหารความเสีย่ งอย่างเป็ นประจําเพื่อให้ มีการดําเนินงานเป็ นไปตามแผน
- ควรปรับเปลีย่ นแผนตามสถานการณ์ที่เปลีย่ นไป
Keyword:
9นอกจากการติดตามผลตามรอบระยะเวลาแล้ ว ควรมีการทบทวนความเสี่ยงทุกครั ง้ ที่สภาพแวดล้ อม
เปลี่ยนไปด้ วย มิใช่ ทบทวนตามกําหนดเวลาโดยตลอด

