การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มช.
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

วัตถุประสงค์ของการประชุม
1

เพื่อให้บุคลากรของทุกส่วนงานมีความรู้และความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนี้
1. มีความเข้าใจระหว่าง “การบริหารความเสี่ยง” กับ “การควบคุมภายใน”
2. มีความเข้าใจระหว่าง “ปัญหา” กับ “ความเสี่ยง”
3. สามารถระบุประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
บริบทของแต่ละส่วนงาน
4. สามารถจัดทาหลักเกณฑ์การประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง (การคิดค่า L และค่า I)
5. มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(CMU-RM) ทีไ่ ด้ปรับปรุงใหม่ และสามารถจัดทาข้อมูลผ่านระบบ CMU-MIS ได้

ทาไมต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
2

เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส่วนงานสอดคล้องกับ….
 การบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ โดยประยุกต์ตามสานักงาน ก.พ.ร. ตามพระ
ราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 ระบบการควบคุมภายในภาคราชการ โดยสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กาหนดให้
ภาครั ฐ จั ด ท าระบบควบคุ ม ภายในที่ มี รู ป แบบเหมาะสมกั บ การปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะ
หน่วยงาน
 การบริหารความเสี่ย งตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยสานัก งบประมาณ, สศช. , ก.พ.ร.
และสานักงานปลัดนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกันกาหนดขึ้น เพื่อนาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประกอบการของบประมาณ
 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ EdPEx เพื่อเพิ่มโอกาสและ
ช่วยให้มหาวิทยาลัย/ส่วนงานบรรลุวัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เป้าหมาย และวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้มากยิ่งขึ้น (ลด Surprises) และการพัฒนาผลงานขององค์กร

บริบทการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของ มช. ในปัจจุบัน
2



มหาวิทยาลัยได้บูรณาการงานทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกัน เพื่อลดภาระ
การทางาน คือ
1. ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย/ส่วนงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ที่
กาหนดไว้ รวมทั้งเป็นการขยายขอบข่ายของการควบคุมภายใน
ให้กว้างขึ้น
2. ระบบการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการตามที่ สตง. กาหนดให้
มหาวิทยาลัย/ส่วนราชการต่างๆ ต้องมีระบบการควบคุมภายใน
ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด

ความหมายของ “ความเสี่ยง” กับ “การควบคุมภายใน”
2





ความเสี่ย ง คื อ เหตุ ก ารณ์ โอกาส หรื อ ความน่ า จะเป็ น หรื อ การกระท าใดๆ ที่อ าจ
เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน ทาให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมี
ผลกระทบหรื อ ท าให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์
(เป้าประสงค์) เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ทั้งในด้านกลยุทธ์
การปฏิบั ติง าน การเงิ น ความปลอดภัย และกฎหมาย (ข้อ มูล จากสถาบัน คลั งสมอง
แห่งชาติ)
การควบคุม ภายใน คือ กระบวนการที่ผู้ ก ากั บ ดูแ ลฝ่ ายบริหารและบุค ลากรทุก
ระดั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย /ส่ ว นงานก าหนดให้ มี ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ค วามมั่ น ใจอย่ า ง
สมเหตุ ส มผลว่ า การด าเนิ น งานจะบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นการ
ดาเนินงาน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูลจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

ความแตกต่างระหว่าง “การบริหารความเสี่ยง” กับ
“การควบคุมภายใน”
2

การบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

1. มิใช่เป็นงานประจาที่ทาเป็นกิจวัตร

1. เป็นงานประจาทาเป็นกิจวัตร

2. เป็นงานที่มลี ักษณะเป็นการจัดการ

2. ลักษณะงานเป็นงานปฏิบัติการ

3. เน้นการวิเคราะห์ความเสี่ยง

3. เน้นกระบวนการปฏิบัติงาน

4. จาเป็นในสภาวะการเปลีย่ นแปลง

4. ปฏิบัติเป็นประจาตามปกติ

5. มุง่ ที่ผลดาเนินการ

5. มุง่ ที่การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

6. มุง่ หวังให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

6. เป็นสิ่งที่พงึ อยู่ในขอบเขตจากัด

7. คานึงถึงสิ่งที่อาจเกิดขึน้ ได้

7. คานึงถึงสิ่งที่จะเกิดผิดพลาดได้

8. เน้นการทาให้องค์กรดาเนินการต่อไป

8. เน้นการมีประสิทธิภาพของระบบควบคุม

ขอปรับมุมมองการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยใหม่
2







ให้ใช้มุมมองด้าน “การบริหารความเสี่ยง” มากขึ้น โดยลดมุมมอง
ทางด้าน “การควบคุมภายใน” ให้น้อยลง
ให้มองการบริหารความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์เพิ่มขึ้น เพื่อการปรับปรุง/
แก้ไข การพัฒนา และการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กร
ให้ระบุประเด็นความเสี่ยงหลักที่ สาคัญๆ ไม่ควรมีมากเกินไป เพื่อ
จะได้ มี Focus และสามารถด าเนิ นการได้ ทั นที โดยวิ เคราะห์ จ าก
โอกาสและผลกระทบที่จะส่งผลให้มหาวิทยาลัย /ส่วนงานไม่บรรลุผล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่กาหนด
ไว้เป็นสาคัญ

ความแตกต่างระหว่าง “ความเสี่ยง” กับ “ปัญหา”
2

ความเสี่ยง กับ ปัญหา




ความเสี่ยง : เป็นโอกาสที่เหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร
ปัญหา : เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนความเสี่ยงคือเหตุการณ์ (ที่ยังไม่เกิดขึ้น)
อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง โดยมีแนวโน้มโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อดีต

ปัจจุบัน
ปัญหา

อนาคต
ความเสี่ยง

ปัญหา...! อาจกลายเป็นความเสี่ยงได้
2





“ปัญหา” จะเป็นมุมมองของ “การควบคุมภายใน” ที่เน้นถึงกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง าน/โครงการ/กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ด าเนิ น งานเป็ น กิ จ วั ต ร/ประจ า
โดยเฉพาะปัญหาเป็นสิ่งที่เรารับรู้อยูแ่ ล้ว และจะต้องหาวิธกี ารจัดการ/ควบคุม
ปัญหานั้นๆ ให้ลดน้อยลงหรือหมดไป” (ซึ่งควรเป็นประเด็นความเสี่ยงแค่
ระดับน้อย - ระดับปานกลางที่อยู่ใน CMU-RM2 เท่านั้น)
เว้นแต่ “ปัญหา” หากไม่ได้รับการควบคุมภายในอย่างจริงจังและปล่อยให้
ปัญหาเรื้อรังยาวนาน จนอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรได้ ปัญหานี้ก็อาจกลายเป็น “ความเสี่ยง” ในอนาคตได้
(ซึ่งควรเป็นประเด็นความเสี่ยงระดับสูง - ระดับสูงมากที่อยู่ใน CMU-RM2
และเชื่อมสู่การจัดทา CMU-RM3)

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มช.
มี 6 ขั้นตอนหลัก
2

1. การกาหนดวัตถุประสงค์
2. การระบุประเด็นความเสี่ยงฯ

ทบทวน

3. การประเมินความเสี่ยงฯ
4. การจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงฯ

5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยงฯ
6. การติดตามและประเมินผล

นาข้อมูลเข้าสู่ระบบ
CMU-RM เพื่อการ
บริหารจัดการ

ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
2



ปัจจัยทางมหภาค เป็นความเสี่ยงภายนอกที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงานไม่
สามารถควบคุมได้ อาทิ
สภาวะเศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง นโยบายรัฐบาล การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คู่แข่งการดาเนินงาน

ลูกค้า/ผู้ใช้บริการ กฎระเบียบ/ข้อบังคับจากส่วนกลาง

ภัยธรรมชาติต่างๆ


ปัจจัยทางจุลภาค เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในที่มผี ลกระทบต่อ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ซึ่งสามารถควบคุมได้ อาทิ
นโยบาย/กลยุทธ์/วัตถุประสงค์ขององค์กร

โครงสร้างองค์กร/ระบบการบริหารงาน

การดาเนินงาน/กระบวนการทางาน

การเงินหรือรายได้/ค่าใช้จ่าย เครื่องมืออุปกรณ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ วัฒนธรรมองค์กร คุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพของบุคลากร
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ข้อบังคับ

เราจะค้นหาความเสี่ยงจากที่ไหน!
.......เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยง
2

1. ความเสี่ยงที่ค้นพบจากแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
2. ความเสี่ยงที่ค้นพบจากข้อมูลแหล่งอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ
ความเสี่ยงให้เกิดความเสี่ยงในอนาคตได้ อาทิ
ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของแผนฯ (จุดอ่อน/ภัยคุกคาม)
 ผลการประเมิน CMU-QA และ CMU-PA (ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ)
 ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน (ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ)
 ผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน อาทิเช่น ข้อมูลด้านรายได้
หลักสูตร นักศึกษา งานวิจัย บุคลากร คุณวุฒแิ ละตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ เป็นต้น
 จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากร


(โดยดาเนินการตามตาราง Risk Identification / Risk Assessment / Risk Response)

ตาราง Risk Identification / Risk Assessment /
Risk Response
2


เป็นตารางวิเคราะห์เพื่อใช้ในการระบุประเด็นความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง สาหรับเป็น
ข้อมูลจัดทา CMU-RM2 , CMU-RM3 และหลักเกณฑ์การประเมินฯ

1. การวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงจากแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
วิสัยทัศน์ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ยุทธศาสตร์ที.่ ... : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. วัตถุประสงค์องค์กร/ตัวชี้วัด/
เป้าหมายที่ได้จากแผนฯ
1.1 วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) : ….....
…………………..(SMART)……………………..…
………………………….................................
1.2 ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย : ......
……..……………(SMART) ………………………
………………………………...........................

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง
(Risk Identification)
2.1 ประเด็นความเสี่ยง : ……………………
……………………………………………………………
2.2 ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง :
…………......(หา Root cause โดย WhyWhy Analysis)......................................
……………………………………………………………
2.3 การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม
การควบคุมที่มอี ยู่ : …………………………..
…………………………………………………………..

3. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)
3.1 ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
= ผลกระทบ x โอกาส
........................................................
3.2 ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม
(ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่)
= ผลกระทบ x โอกาส
........................................................
3.3 ความเสี่ยงมีผลกระทบด้าน
(ประเภทความเสี่ยง) : .......................
...................(ด้าน S/O/F/E/C).............

4. การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)
4.1 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง : …………(4T)…………
……………………………………….
4.2 ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก
(KRI) : …………..................
………………………………………
4.3 การจัดการความเสี่ยง/
กิจกรรมการควบคุม
เพิ่มเติม : ……………………….
……………………………………….

ตาราง Risk Identification / Risk Assessment /
Risk Response (ต่อ)
2

2. การวิเคราะห์ค้นหาความเสี่ยงจากข้อมูลแหล่งอื่นๆ (ดำเนินกำรลักษณะเดียวกัน)
1. วัตถุประสงค์ความเสี่ยงที่ได้จาก
ข้อมูลแหล่งอื่นๆ (กาหนดขึ้นใหม่)

2. การระบุประเด็นความเสี่ยง
(Risk Identification)

3. การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)

4. การจัดการความเสี่ยง
(Risk Response)

1.1 วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) * : …
………………(SMART)……………………………
………..……………………………………………….
1.2 ตัวชี้วัด (KPI) เป้าหมาย * : ….……
………………(SMART)…………………………..
………………………....................................

2.1 ประเด็นความเสี่ยง : ……………………
……………………………………………………………
2.2 ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง :
……………(หา Root Cause โดย WhyWhy Analysis)…………………………...........
….………………………………………………………
2.3 การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม
การควบคุมที่มอี ยู่ : …………………………..
…………………………………………………………..

3.1 ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม
= ผลกระทบ x โอกาส
........................................................
3.2 ระดับความเสี่ยงหลังการควบคุม
(ระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่)
= ผลกระทบ x โอกาส
........................................................
3.3 ความเสี่ยงมีผลกระทบด้าน
(ประเภทความเสี่ยง) : .......................
...................(ด้าน S/O/F/E/C).............

4.1 วิธีการจัดการความ
เสี่ยง : …………(4T)…………
……………………………………….
4.2 ตัวชี้วัดความเสี่ยง
หลัก (KRI) : .………….......
.......................................
………………………………………
4.3 การจัดการความ
เสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม
เพิ่มเติม : ………………………
……………………………………….

หมำยเหตุ : * มหำวิทยำลัย/ส่วนงำนอำจกำหนดขึ้นใหม่ โดยใช้หลัก SMART (ข้อ 1.1 + 1.2)

การกาหนด “วัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์)” ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
(ตามตารางข้อที่ 1.1 + 1.2)
2



การกาหนดวัตถุประสงค์ (เป้าประสงค์) ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ควรยึดตามหลักการ “SMART” ดังนี้
Specific

มีการระบุได้เฉพาะเจาะจงและชัดเจน

Measurable

สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

Achievable

สามารถทาได้หรือปฏิบัติให้บรรลุผลได้จริง

Relevant

สมเหตุสมผล มีความเป็นไปได้

Time bound

มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

การระบุ “ประเภทความเสี่ยง” ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
(ตามตารางข้อที่ 3.3)
2

นาข้อมูล “ประเด็นความเสี่ยง” และ “ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง” ประกอบการพิจารณาว่า เป็นความเสี่ยงประเภทใด
 มหาวิทยาลัยได้แบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ตัวย่อ
ประเภทความเสี่ยง
ความหมาย


S

ด้านยุทธศาสตร์ (Strategic
Risk)

O

ด้านการปฏิบัติงาน
(Operational Risk)

F
E

ด้านการเงิน (Financial Risk)

C

ด้านความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สิน (Environmental
Health and Safety Risk)
ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ
(Compliance Risk)

ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องในเชิงกลยุทธ์ อาทิเช่น เกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์
โครงสร้างองค์กร/การบริหาร ภาวะการณ์แข่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล้อม อันส่งผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร
ความเสีย่ งที่เกิดจากการปฏิบัตงิ านทุกขั้นตอน อันเนื่องมาจากขาดการกากับดูแลที่ดี โดย
ครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน
ความเสีย่ งที่จะทาให้การบริหารจัดการทางการเงินไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นความเสี่ยงทีเ่ กิดขึน้ จากภัยธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ที่สง่ ผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินขององค์กร
ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย หรือมีกฎหมายไม่เหมาะสม หรือกฎหมาย
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตงิ าน อันอาจไม่เอือ้ ต่อการทางาน มีโทษ หรือโดนฟ้องร้องได้

การระบุ “วิธกี ารจัดการความเสี่ยง”ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
(ตามตารางข้อที่ 4.1)
2



มหาวิทยาลัยได้แบ่งวิธีการจัดการความเสี่ยงออกเป็น 4 วิธีการ ได้แก่
วิธีการจัดการความเสี่ยง

ความหมาย

1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk
Acceptance / Take)

เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เ กิดขึ้น เนื่อ งจากไม่คุ้มค่าในการจัด การ ควบคุ ม หรือ
ป้องกันความเสี่ยง หรือควรเลือกใช้การจัดการความเสี่ยงวิธีการนี้ เมื่อความเสี่ยงนั้นมี
ลักษณะ Low Frequency และ Low Impact

2. การลด/การควบคุมความเสี่ยง
(Risk Reduction / Treat)

เป็นการปรับปรุงระบบการทางาน หรือการออกแบบวิธกี ารทางานใหม่ เพื่อลดโอกาสที่
จะเกิดหรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ หรือควรเลือกใช้การจัดการ
ความเสี่ยงวิธกี ารนี้ เมื่อความเสี่ยงนั้นมีลักษณะ High Frequency แต่ Low Impact

3. การกระจาย/การโอนความ เสี่ยง
(Risk Sharing / Transfer)

เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่นื ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป หรือควร
เลือกใช้การจัดการความเสี่ยงวิธกี ารนี้ เมื่อความเสี่ยงนั้นมีลักษณะ Low Frequency
แต่ High Impact

4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk
Avoidance / Terminate)

เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึง
ต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมนัน้ ไป หรือควรเลือกใช้การจัดการความเสี่ยง
วิธีการนี้ เมื่อความเสี่ยงนัน้ มีลักษณะ High Frequency และ High Impact

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดทา “หลักเกณฑ์การ
ประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงฯ”
2











มหาวิทยาลัยได้แบ่งระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ น้อย
ปานกลาง สูง และสูงมาก (ใช้ตารางระดับความเสี่ยงประกอบการพิจารณา)
ให้นาข้อมูล “ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยง” และ “ตัวชี้วัดประเด็นความเสี่ยง (KRI)”
จากตารางข้อที่ 2.2 และ 4.2 ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง มาประกอบการกาหนด
“ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้”
ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ต้ อ งเป็ น ความเสี่ ย งอยู่ ที่ “ระดั บ น้ อ ย –ปานกลาง”
เท่านัน้
ให้ พิ จ ารณาประเด็ น ความเสี่ ย งนั้ น ๆ ว่ า เป็ น ความเสี่ ย ง “เชิ ง ปริ ม าณ” หรื อ “เชิ ง
คุณภาพ” เพื่อจะได้กาหนดค่า L : Likelihood (โอกาส/ความถี่) และค่า I : Impact
(ผลกระทบ/ความรุนแรง/ความเสียหาย) ได้อย่างถูกต้อง
การกาหนดค่า L และค่า I ควรมีข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง (baseline) ของ KRI นั้นๆ
ประกอบการตัดสินใจ

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ของ
มหาวิทยาลัย/ส่วนงาน
2

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
5
4
3
2
1

สูงมาก
สูง

ปานกลาง
น้อย

1 2
3 4 5
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (L)

ตัวอย่าง
การหาค่า KRI และระดับที่ยอมรับได้
2

ประเด็นความเสี่ยง : การสูญหายของข้อมูลในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
Risk Factor
KRI
Trigger Level
(ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง) (ตัวชี้วัดความเสี่ยงหลัก)
(หรือระดับที่ยอมรับได้)


1. อัคคีภัย/ภัยพิบัติ

อัตราการเกิดอัคคีภัย/ภัย
พิบัติ

1. อัคคีภัยต้องไม่เกิดขึ้น
2. ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
เมื่อเกิดภัยพิบัติข้นึ

2. อุปกรณ์สารองข้อมูล
เสื่อมสภาพ/ชารุด

อัตรา/ระยะเวลาการ
หยุดชะงักของระบบ

ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน

3. ระบบข้อมูลถูกเจาะจาก
บุคคลภายนอก

ความเสียหายของระบบเมื่อ บุคคลภายนอกไม่สามารถเจาะ
ถูกเจาะข้อมูล
ข้อมูลในระบบได้

ตัวอย่าง การกาหนดค่า L และค่า I ในหลักเกณฑ์การ
ประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงฯ
2

1. ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยง “เชิงปริมาณ”




ระดับโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (L = Likelihood)
ระดับ

ระดับโอกาส/ความถี่ท่จี ะเกิดขึ้น

คาอธิบาย

5

สูงมาก

1 เดือนต่อครั้ง หรือมากกว่า

4

สูง

1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง

3

ปานกลาง

1 ปีต่อครั้ง

2

น้อย

2-3 ปีต่อครั้ง

1

น้อยมาก

5 ปีต่อครั้ง

ระดับความรุนแรง/ความเสียหายของผลกระทบของความเสี่ยง (I = Impact)
ระดับ

ระดับความรุนแรง/ความเสียหาย

คาอธิบาย

5

สูงมาก

มากกว่า 10 ล้านบาท

4

สูง

มากกว่า 2.5 แสนบาท – 10 ล้านบาท

3

ปานกลาง

มากกว่า 50,000 – 250,000 บาท

2

น้อย

มากกว่า 10,000 – 50,000 บาท

1

น้อยมาก

ไม่เกิน 10,000 บาท

ตัวอย่าง การกาหนดค่า L และค่า I ในหลักเกณฑ์การ
ประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงฯ (ต่อ)
2

2. ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยง “เชิงคุณภาพ”




ระดับโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (L = Likelihood)
ระดับ

ระดับโอกาส/ความถี่ทจี่ ะเกิดขึ้น

คาอธิบาย

5

สูงมาก

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวัน

4

สูง

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกือบทุกวัน

3

ปานกลาง

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

2

น้อย

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยมาก

1

น้อยมาก

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นน้อยมาก

ระดับความรุนแรง/ความเสียหายของผลกระทบของความเสี่ยง (I = Impact)
ระดับ

ระดับความรุนแรง/ความเสียหาย

คาอธิบาย

5

รุนแรงที่สุด

มีความเสียหายอย่างมหันต์ มีการบาดเจ็บถึงชีวติ

4

ค่อนข้างรุนแรง

มีความเสียหายอย่างมาก มีการบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพักงาน / พักการเรียน

3

ปานกลาง

มีความเสียหายปานกลาง มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน / หยุดเรียน

2

น้อย

มีความเสียหายพอสมควร มีการบาดเจ็บเล็กน้อย

1

น้อยมาก

มีความเสียหายเล็กน้อย มีการบาดเจ็บน้อยมาก

ภาพรวมของการจัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มในระบบ
CMU-RM
2

ตัวย่อ
CMU-RM1

CMU-RM2

CMU-RM3

ชื่อแบบฟอร์ม
การประเมินผลองค์ประกอบของ
การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
การประเมินผลแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ของปีท่แี ล้วมา (รวมทั้งประเด็น
ความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่)
แผนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน (ความเสี่ยง
ระดับสูงและสูงมาก)

ติดตามความ รายงานผลการดาเนินงาน
เสี่ยงฯ ราย แผนการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
ไตรมาส

ความหมาย
เป็นการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวมของปีที่ผ่านมาใน 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1)
สภาพแวดล้อม (2) การประเมินความเสี่ยง (3) กิจกรรมการควบคุม (4) สารสนเทศและการ
สื่อสาร และ (5) การติดตามประเมินผล (สรุปผลโดยย่อ)
- เป็นจุดเริ่มต้นการวิเคราะห์/การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาพรวมทั้งหมด
(ทั้งความเสี่ยงเดิมของปีที่ผ่านมาและความเสี่ยงใหม่ของปีที่จะจัดทาแผนฯ)
- เปรียบเสมือนแผนใหญ่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นความเสี่ยง โดยมีความเสี่ยงตัง้ แต่ระดับน้อย
ปานกลาง สูง และสูงมาก
- ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับน้อย – ปานกลางใน RM2 นี้ ให้ถือเป็น “การควบคุม
ภายใน” ที่สว่ นงานจะต้องมีการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
- เป็นแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ของปีงบประมาณนั้นๆ ที่มแี ต่ความเสี่ยงในระดับสูง – สูง
มาก ซึ่งเชื่อมโยงมาจาก CMU-RM2 (ไม่ควรเกิน 10 ประเด็นความเสี่ยง)
- เป็นแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ที่มหาวิทยาลัย/ส่วนงานต้องให้ความสาคัญและต้องรีบ
ดาเนินการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงเป็นอันดับแรก
เป็นกระบวนการติดตาม/ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงฯ (CMURM3) เป็นรายไตรมาส โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ “การจัดการความเสี่ยง/กิจกรรมการ
ควบคุมที่มอี ยู่และเพิ่มเติม” ของแต่ละประเด็นความเสี่ยง

ขั้นตอน/กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ส่วนงาน
จะต้องกลับไปดาเนินการ
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ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 4
ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้เชื่อมโยงข้อมูลในส่วนนี้ไปที่ CMU-RM2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
จัดทาข้อมูลในส่วนของ CMU-RM1 , CMU-RM2 , CMU-RM3 และหลักเกณฑ์การ
ประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
บางประเด็นความเสี่ยงอาจต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการจัดการความเสี่ยง/กิจกรรม
การควบคุม ส่วนงานอาจต้องเชื่อมแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าวเข้าสู่การจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของส่วนงานด้วย
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจะติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงฯ เป็นรายไตรมาสในทุกส่วนงาน เพื่อจะขับเคลื่อนการบริหาร
ความเสี่ยงฯ ของมหาวิทยาลัย/ส่วนงานให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ต่อไป

ท้ายสุด..............!
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ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก ITSC ทุกท่าน ที่ช่วยพัฒนา/
ปรับปรุงระบบ CMU-RM ให้สอดคล้องกับผู้รับบริการมากขึ้น
สาหรับวิธีการจัดทาข้อมูลในระบบ CMU-RM จะขอให้เจ้าหน้าที่จาก ITSC
และสานักงานสภามหาวิทยาลัยอธิบายต่อไป

Thank you…..

