
ประเด็นคําถาม-คําตอบความเสี่ยง

ที่พบบ่อย







อะไร คือ ความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถงึ เหตกุารณ์/สถานการณ์ไมแ่นน่อนในอนาคตที่อาจมีโอกาสเกิดขึน้อนัจะสง่ผลกระทบ 

ทําให้วตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเบี่ยงเบนไป หรือ ทําให้ไมส่ามารถบรรลผุลได้ตามเป้าหมาย 

ปัญหา หมายถงึ สภาพในปัจจบุนัที่เป็นอปุสรรคทําให้การดําเนินงานขาดประสทิธิภาพ

Keyword:

 สิง่ที่เกิดขึน้แล้วและมีผลกระทบตอ่องค์กรในปัจจบุนัไมใ่ชค่วามเสีย่งแตค่ือปัญหา หรือ ความล้มเหลว

 แตส่ิง่ที่ยงัไมเ่กิดขึน้แตม่ีโอกาสจะเกิดขึน้ในอนาคตที่จะสง่ผลกระทบตอ่การบรรลเุป้าหมายองค์กรคือ

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ยังไม่เกดิขึน้ (ความเสี่ยงไม่ใช่ปัญหาที่เกดิขึน้ในปัจจุบนั)

 ปัญหา ในอดีตที่เคยเกิดขึน้อาจจะกลายมาเป็น ความเสี่ยง ในอนาคตได้

อะไร คือ ความเสี่ยงระดบัองคก์ร
ความเสี่ยงองค์กร หมายถงึ ความเสีย่งที่สง่ผลกระทบโดยรวมตอ่เป้าหมายองค์กร 

ไมไ่ด้สง่ผลกระทบแคห่น่วยงานใดหน่วยงานหนึง่เพียงเทา่นัน้ และเป็นความเสีย่งที่เกิดจากการมีสว่นร่วม

ของหลายๆ หน่วยงาน (มากกวา่หนึง่หน่วยงาน) ในการรับผิดชอบเพื่อบริหารจดัการความเสีย่งนัน้

Keyword:

 เป็นความเสีย่งที่สง่ผลกระทบต่อองค์กรไมใ่ชเ่พียงแคห่น่วยงานใดหน่วยงานหนึง่และจําเป็นต้อง

อาศัยความมีส่วนร่วมจากหลายหน่วยงานมาร่วมกนัจดัการ



การประเมินความเสี่ยงพิจารณาจากอะไร?

การประเมนิความเสี่ยง พิจารณาจากเกณฑ์ของโอกาสในการเกิดขึน้ และ ผลกระทบตอ่

องค์กรตามที่กําหนดไว้ 5 ระดบั โดยอาศยัเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

โอกาส คือ ความถี่ หรือ จํานวนครัง้ หรือ ความน่าจะเป็นของการเกิดความเสี่ยง

ผลกระทบ คือ ระดบัความรุนแรงที่จะสง่ผลกระทบตอ่องค์กรโดยผลกระทบอาจจะสง่ผล

มากกวา่หนึง่ด้านได้ซึง่ต้องพิจารณาด้านที่มีผลกระทบสงูสดุ เชน่ ด้านการเงิน ด้านการ

ดําเนินงาน ด้านภาพลกัษณ์องค์กร เป็นต้น

Keyword:

 การประเมนิความเสี่ยงต้องพิจารณาเกณฑ์ของ โอกาส และผลกระทบตามที่กําหนด

ในคูม่ือ และ ต้องมีการเกบ็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการวเิคราะห์ด้วย



Risk Appetite / Risk Tolerance คืออะไร? และวดัอยา่งไร?
Risk Appetite หมายถงึ ระดบัของความเสีย่งที่ยอมรับได้

Risk Tolerance หมายถงึ ระดบัความเบี่ยงเบน หรือ ชว่งเบี่ยงเบนจากระดบัของความเสีย่งที่ยอมรับได้

การกาํหนด Risk Appetite / Risk Tolerance วดัจากโอกาส หรือ ผลกระทบของความเสีย่งขึน้อยูก่บัการ

ประเมินระดบัความเสีย่งวา่สามารถลดความเสีย่งนัน้ลงในด้านของโอกาส หรือ ผลกระทบ เชน่ 

   - ถ้ามาตรการจดัการลดความเสีย่งในด้านโอกาสลง Risk Appetite / Risk Tolerance ควรวดัจากความถี่ 

หรือ จํานวนครัง้ในการเกิดโดยอาศยัข้อมลูจากสถิติในการเกิด หรือ ข้อมลูจากความถี่ในการตรวจสอบหรือ

ตรวจพบ หรือ การคาดการณ์

   - ถ้ามาตรการจดัการลดความเสีย่งในด้านผลกระทบลง Risk Appetite / Risk Tolerance 

ควรวดัจากด้านที่มีผลกระทบนัน้ เชน่ ด้านการเงินอาจเป็นมลูคา่ความเสียหาย ด้านการ

ดําเนินงานอาจเป็นความลา่ช้าในการดําเนินโครงการ ด้านภาพลกัษณ์อาจเป็นจํานวน

ข้อร้องเรียน หรือ ระยะเวลาในการเผยแพร่ขา่วเชิงลบ เป็นต้น

    ทัง้นีก้ารกําหนด Risk Appetite / Risk Tolerance  ต้องสอดคล้องกบัเกณฑ์ในการประเมินความเสีย่งของ

องค์กรด้วย

Keyword:

 การกําหนด Risk Appetite / Risk Tolerance  ควรสอดคล้องกบัระดบัและเกณฑ์ในการประเมิน

นัน้ และสอดคล้องกบัมาตรการจดัการความเสี่ยง โดยการใช้ข้อมลูที่ชว่ยสนบัสนนุตอ่การประเมิน

ความเสี่ยง



แผนโครงการตามยทุธศาสตร ์กบั แผนบรหิารความเสี่ยงแตกต่างกนัหรอืไม?่
แผนโครงการ คือ แผนที่จดัทําขึน้เพื่อพฒันาและเป็นแผนงานใหมท่ี่ช่วยให้บรรลุผลสาํเร็จของ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กรมุง่ไปสูว่ิสยัทศัน์ในอนาคตได้

แผนบริหารความเสี่ยง คือ แผนเพิ่มเตมิที่ชว่ยในการจดัการความเสีย่งเพื่อลดโอกาสของการเกิดขึน้ใน

อนาคต และ/หรือ

เพื่อลดผลกระทบที่มีความรุนแรงตอ่องค์กรเมื่อเกิดขึน้ ควรต้องมีแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการ

ดําเนินงาน และผู้ รับผิดชอบที่ชดัเจน

แผนโครงการ ไม่ใช่ แผนบริหารความเสี่ยง  เพราะในระหวา่งดําเนินงานตามแผนโครงการระหวา่ง

ทางอาจมีเหตกุารณ์/สถานการณ์อนัมีโอกาสทําให้ไมส่ามารถดําเนินงานตามแผนโครงการได้อนัจะสง่ผล

กระทบตอ่การบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย จงึต้องมีการจดัทําแผนบริหารความเสีย่งเพื่อลดโอกาสหรือ

ผลกระทบของเหตกุารณ์/สถานการณ์นัน้ลง ถ้าเกิดขึน้ในอนาคต

Keyword:
 โครงการตา่งๆ ที่จดัทําขึน้มาสําหรับแตล่ะเป้าหมายเป็นสิง่ที่ทําให้บรรลผุลสาํเร็จตามเป้าหมาย มิใช่

การบริหารความเสีย่ง ความเสีย่งคือสิง่ที่ทําให้ไมบ่รรลเุป้าหมาย

 การนําแผนโครงการมาใสใ่นแผนบริหารความเสีย่งไมไ่ด้ชว่ยให้ความเสีย่งลดลงได้ เพราะไมไ่ด้มีการ

จดัการเพิ่มเตมิใดๆ เพื่อลดความเสีย่งอยา่งแท้จริง

 การดําเนินการตามโครงการ หรือตามขัน้ตอนการทํางาน ไมใ่ชก่ารบริหารความเสีย่ง แตก่ารทํา

โครงการเพิ่มเตมิเพื่อลดความเสีย่งถือเป็นการบริหารความเสีย่ง



การบรหิารความเสี่ยงเดิม และการบรหิารความเสี่ยงเพิ่มเติม?
การบริหารความเสี่ยงเดมิ คือ การจดัการความเสี่ยงปัจจบุนั หรือ การควบคมุปัจจบุนัที่

ดําเนินงานอยูแ่ล้วไมม่ีผลให้ความเสี่ยงลดลงได้อีก 

การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิ คือ มาตรการจดัการความเสี่ยงใหมท่ี่ชว่ยลดโอกาส 

และ/หรือ ผลกระทบให้ลดลงได้

การตดิตามผลการดาํเนินงาน ควรรายงานผลของการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิเพื่อ

แสดงให้เหน็วา่มีการลดลงของความเสี่ยง สว่นการบริหารความเสี่ยงเดมิยงัคงต้องมีการ

ดําเนินงานอยา่งตอ่เนื่องด้วยเช่นกนั

Keyword:

 การบริหารความเสี่ยงเดมิ เป็นสิง่ที่ดําเนินงานอยูแ่ล้ว เป็นการควบคมุภายใน

 แต ่การบริหารความเสี่ยงเพิ่มเตมิ เป็นสิง่ที่ดําเนินงานใหม ่เป็นการจดัการเพิ่มเตมิ

 ความก้าวหน้าของการดําเนินการตามการบริหารความเสี่ยงเดมิ ไมใ่ช ่การบริหาร

ความเสีย่งเพิ่มเตมิ



การจดัการความเสี่ยงดจูากอะไร?
การจัดการความเสี่ยง คือ การกําหนดมาตรการจดัการความเสีย่งเพิ่มเติมต้องคํานงึถงึวา่สามารถ 

ลดโอกาส หรือ ลดผลกระทบ หรือ ลดได้ทัง้โอกาสและลดผลกระทบ ทัง้นีต้้องสอดคล้องกบัสาเหตขุองความ

เสีย่งนัน้ และระดบัความเสีย่งที่ยอมรับได้จากการประเมินความเสีย่งนัน้ด้วย

เชน่ ความเสีย่งภยัแล้ง การจดัการไมส่ามารถลดโอกาสได้เพราะเป็นปัจจยัภายนอกจากธรรมชาติ แตก่าร

จดัการสามารถลดผลกระทบได้ เชน่ การจดัการให้มีนํา้สาํรอง การหาแหลง่นํา้เพิ่มเตมิ เป็นต้น

Keyword:

การบริหารจัดการต้องสอดคล้องกับความเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยงนัน้ๆ

การติดตาม ทบทวน ประเมินผลการบรหิารความเสี่ยงพิจารณาจากอะไร?
การตดิตาม ทบทวน ประเมินผล เป็นกระบวนการในการติดตามผลการบริหารความเสีย่งโดยคํานงึถงึ
   - ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ง
   - ผลประเมินความเสีย่งภายหลงัจากการจดัการ
   - ควรมีการกําหนดรอบระยะเวลาในการติดตาม ทบทวน ประเมินผลการ
บริหารความเสีย่งอยา่งเป็นประจําเพื่อให้มีการดําเนินงานเป็นไปตามแผน
   - ควรปรับเปลีย่นแผนตามสถานการณ์ที่เปลีย่นไป

Keyword:

นอกจากการติดตามผลตามรอบระยะเวลาแล้ว ควรมีการทบทวนความเสี่ยงทุกครัง้ที่สภาพแวดล้อม

เปลี่ยนไปด้วย มิใช่ทบทวนตามกาํหนดเวลาโดยตลอด
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