แผนบริหารความเสีย่ ง
ประจําปงบประมาณ 2559
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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คํานํา
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน คณะสาธารณสุขศาสตร ไดจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ.2558 (ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ขึ้น โดยมีการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงตามยุทธศาสตรของ
คณะฯ และมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ แตทั้งนี้ ยังมีการดาเนินการในบางสวนยังไมไดรับการ
ปรับปรุง และบางสวนที่ตองมีการปรับปรุงใหดีขึ้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและนโยบายการบริหารความเสี่ยงตอไป
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
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พันธกิจ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ผังโครงสรางตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง
หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร
การดําเนินงานการจัดการความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร
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บทนํา
หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีหลักการและความจาเปนในการบริหารความเสี่ยงมาจาก
1. มหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ที่กําหนดใหสวน
ราชการจะตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ และคณะ/สานัก หรือหนวยงานเทียบเทาคณะ/สานัก ตองปฏิบัติตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษานาระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา
วัตถุประสงคกํารบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหคณะสาธารณสุขศาสตรสามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยู
ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบได
2. เพื่อใหคณะสาธารณสุขศาสตรมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตร
วิสัยทัศน

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการสาธารณสุข
ของทองถิ่นและชุมชน
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร ที่มีความเปนเลิศ
มีศักยภาพและเจตคติ ที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความพรอมดานคุณธรรมจริยธรรม และบุคลิกภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเปนผูประกอบการ
อยางมืออาชีพ เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม
2. จัดระบบบริหารจัดการการตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในดานสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ประเทศ โดยมุงเนนการใหบริการวิชาการเชิงรุก
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม
ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนทองถิ่น และสงเสริมการดูแลรักษาและการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาใชในการบริหารจัดการ ซึ่งมีระบบ
ในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัย และควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสของคณะฯ จะเกิด
ความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงินตางๆ เชน ชื่อเสียง การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลหรือความคุมคา) ใหระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้น ในอนาคต อยูนะดับที่ยอมรับไดโดยคํานึงถึงการบรรลุ
เปาหมาย ของคณะฯ ตามยุทธศาสตร กลยุทธ จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. มีการกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงเปนระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ
2. มีการบริหารความเสี่ยงคณะฯ อยางตอเนื่อง
3. มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
4. มีการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมของการดําเนินงานของคณะ
5. มีการบริหารความเสี่ยงตามสภาวะเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. มีการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงแบบกัลยาณมิตร
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ระบุความเสี่ยง
2. การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยง
3. การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง
4. แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานการประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
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ผังโครงสรางตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง

คณบดี
คณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริ หารความเสี่ ยง

สํานักงานคณบดี

สาขา
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หนาที่และความรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ผูเกี่ยวของ
1. คณบดี / ผูอํานวยการ

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ

3. หนวยตรวจสอบภายใน

หนาที่และความรับผิดชอบ
1. สงเสริมใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ในหนวยงาน
2. กําหนดแนวทางการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหนวยงาน
3. ใหความเห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตอประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ทุกสิ้นปงบประมาณ
5. เสนอรายงานการควบคุมภายใน ตอประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ทุกสิ้น
ปงบประมาณ
1.นํานโยบายการบริหารความเสี่ยง สูการปฏิบัติ
2. รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห/ประเมินความเสี่ยง
3. จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. จัดทารายงานการบริหารความเสี่ยงเสนอตอ คณบดี /ผูอํานวยการ
5. จัดทารายงานการควบคุมภายใน เสนอตอ คณบดี /ผูอํานวยการ
1. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทารายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) เสนอตออธิการบดี
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วัตถุประสงคของการจัดทําระบบควบคุมภายในและกํารบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหคณะฯ สามารถลดมูลเหตุของโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายและลดขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใหอยูในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได ควบคุมได และตรวจสอบได
2. เพื่อใหคณะฯ มีผลการดาเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3. เพื่อใหคณะฯ มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหาร ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหาร
และการปฏิบัติงาน
กระบวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
ในการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในนั้น การสรางความเขาใจ ในเรื่องของความหมายและคาจากัดความของเนื้อหาที่
เกี่ยวของ และการกําหนดขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน จะเปนสวนเสริมใหมีกรอบแนวคิดที่ตรงกันทั้งองคกร
ความหมายและคําจํากัดความ
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ/การกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย (ทั้งที่เปน
ตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมาย/วัตถุประสงคของหนวยงาน
กํารบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง และการกําหนดแนวทางหรือมาตรการควบคุม
เพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อมุงหวังใหหนวยงานบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร
ระบบควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรขององคกรกําหนดใหมีขึ้น เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดาเนินงานขององคกรจะบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ไดแก การดาเนินงานและการใชทรัพยากรขององคกร ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในองคกร
2. ความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน ไดแก การจัดทารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกองคกรใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือ
ไดและทันเวลา
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3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
กับการดาเนินงานขององคกร รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดขึ้น
สภาพแวดลอมการควบคุม หมายถึง ปจจัยตางๆ ซึ่งรวมกันสงผลใหมีการควบคุมขึ้นในหนวยงานหรือทาใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้นในกรณีตรง
ขามสภาพแวดลอมอาจทาใหการควบคุมยอหยอนลงได ไดแก ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผูบริหาร ความซื่อสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะ
ความสามารถของบุคลากร การจัดโครงสรางขององคกร เปนตน
แนวทางการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
1. การกําหนดวัตถุประสงค /เปาหมายและกลยุทธขององคกร
วัตถุประสงค หมายถึง สิ่งที่ตองการทาใหสําเร็จหรือผลลัพธของการดาเนินการ การกําหนดวัตถุประสงคในมหาวิทยาลัยฯ มีหลายระดับ ตั้งแต
ระดับมหาวิทยาลัย ลดหลั่นลงมาเปนลาดับจนถึงระดับกิจกรรมและระดับบุคคล
การกําหนดวัตถุประสงค ตองมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหวัตถุประสงคในภาพรวมบรรลุเปาประสงค เชน มหาวิทยาลัยฯ
ตองมีวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ สวนทิศทางการดาเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน และพันธกิจนั้น มหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายในตอง
มีการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการประจาป และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ที่สอดคลองเกี่ยวโยงกันไปจนถึงระดับหนวยงานยอย ระดับแผนงาน /
งาน / โครงการ / กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล
2. การระบุความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปลา หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นใน
อนาคต และมีผลกระทบ หรือทาใหการดาเนินงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร ทั้งในดานกลยุทธ การปฏิบัติงาน
การเงิน และการบริหาร โดยความเสี่ยงจะถูกวัดดวยผลกระทบที่ไดรับ (อาจเปนตัวเงินหรือไมเปนตัวเงิน ) และโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ
ตัวอยางความเสี่ยง เชน
- การตัดสินใจผิดพลาดจากการใชขอมูลไมถูกตอง ไมสมบูรณหรือไมเปนปจจุบัน
- การบันทึกบัญชีผิดพลาด
-การปฏิบัติงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-เกิดการทุจริตในองคกร
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-การสูญเสียทรัพยากร
-รายงานทางการเงินไมนาเชื่อถือ
-เกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของหนวยงาน
-การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
-การใชทรัพยากรอยางไมประหยัด
ปจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ตนทุน หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะทาใหไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยตองระบุไดดวยวา
เหตุการณนั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไร และทาไมทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเปนสาเหตุที่แทจริง เพื่อจะวิเคราะหและกําหนด
มาตรการการลดความเสี่ยงในภายหลังไดอยางถูกตอง
ตัวอยางปจจัยเสี่ยง / ตนเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง
-ความกดดันจากฝายบริหาร
-ความรู ความสามารถของบุคลากร
-ราคา / มูลคาของทรัพยสิน
-ความสามารถในการเปลี่ยนเปนตัวเงินของทรัพยสิน
-ปริมาณการบันทึกรายการและจานวนเอกสาร
-สภาพความเปนจริงทางการเงินและเศรษฐกิจ
- สภาพความเปนจริงในการแขงขัน
-กิจกรรมที่ซับซอนหรือมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย
-ระเบียบตางๆ ของทางราชการ
-ระบบขอมูลสารสนเทศที่ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
-การกระจายของสถานทีในการปฏิบัตงิ าน
-ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
-การเปลี่ยนแปลงองคกร, การปฏิบัติงาน, เทคโนโลยี
-การตัดสินใจของฝายบริหาร
-การประมาณการดวยตัวเลขทางบัญชี
-การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ
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-การดาเนินการแกไข
การระบุความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ผูบริหารและผูปฏิบัติงาน รวมกันระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ที่เกี่ยวของกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให
ทราบถึงเหตุการณที่เปนความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยตองคํานึงถึง
1. สภาพแวดลอมภายนอกหนวยงานและมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานและมหาวิทยาลัยฯ เชน นโยบายภาครัฐ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
2. สภาพแวดลอมภายในหนวยงานและมหาวิทยาลัยฯ เชน รูปแบบการบริหารสั่งการ การมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ โครงสราง
องคกร ระเบียบขอบังคับภายใน
วิธีการและเทคนิคในการระบุความเสี่ยง มีหลายวิธีซึ่งแตละหนวยงานอาจเลือกใชไดตามความเหมาะสม ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยงโดยการรวมกลุมระดมสมอง เพื่อใหไดความเสี่ยงที่หลากหลาย
2. การระบุความเสี่ยงโดยการใช checklist ในกรณีมีขอจากัดดานงบประมาณและทรัพยากร
3. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหสถานการณจากการตั้งคาถาม
4. การระบุความเสี่ยงโดยการวิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแตละขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงเปนกระบวนการที่ประกอบดวย การวิเคราะห การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของกระบวนการทางานของหนวยงานหรือองคกร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
การกําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐาน เปนการกําหนดเกณฑที่จะใชในการประเมินความเสี่ยง ไดแก ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละหนวยงานจะตองกําหนดเกณฑของหนวยงานขึ้น ซึ่งสามารถ
กําหนดเกณฑไดทั้งเกณฑในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลสภาพแวดลอมในหนวยงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ และ
ฝายบริหารของหนวยงาน
โดยเกณฑในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหนวยงานที่มีขอมูลตัวเลข หรือจานวนเงินมาใชในการวิเคราะหอยางเพียงพอ สาหรับหนวยงานที่มีขอมูลเชิง
พรรณนาไมสามารถระบุเปนตัวเลขหรือจานวนเงินที่ชัดเจนไดก็ใหกําหนดเกณฑในเชิงคุณภาพ ดังนี้
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ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เชิงปริมาณ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความถี่โดยเฉลี่ย

ระดับ

สูงมาก

มีโอกาสเกิดเกือบทุกครั้ง

5

สูง

มีโอกาสเกิดคอนขางสูงหรือบอย ๆ

4

ปลายกลาง

มีโอกาสเกิดบางครั้ง

3

นอย

อาจมีโอกาสเกิด แตนาน ๆ ครั้ง

2

นอยมาก

มีโอกาสเกิดนอยมาก หรือไมนาเกิด

1

สําหรับการคิดระดับของผลกระทบวาหากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรมากนอยเพียงใดมีวิธีคิด ได 2 แบบ คือ คิดในเชิงปริมาณโดยคิดคา
ความเสียหายเปนตัวเงินหรือคิดในเชิงคุณภาพ เชน
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงปริมาณ
ผลกระทบ
สูงมาก

ความสูญเสีย

ระดับ

> 10 ลาน

5

สูง

> 2.5 แสนบาท – 10 ลาน

4

ปลายกลาง

> 50,000 – 2.5 แสนบาท

3

นอย

>10,000 – 50,000 บาท

2

ไมเกิน 10,000 บาท

1

นอยมาก
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ระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง เชิงคุณภาพ
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

ความถี่โดยเฉลี่ย

ระดับ

รุนแรงที่สุด

ดาเนินงานสําเร็จตามแผนไดนอยกวา 60%

5

คอนขางรุนแรง

ดาเนินงานตามแผนได 60 -70%

4

ปลายกลาง

ดาเนินงานตามแผนได 71 -80%

3

นอย

ดาเนินงานตามแผนได 81 – 90%

2

นอยมาก

ดาเนินงานสําเร็จตามแผนไดมากกวา 90%

1

เมื่อไดคาคะแนนระดับของโอกาส/ความถี่ ที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบในแตละความเสี่ยงแลว นาผลที่ไดมาพิจารณา
ความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง วากอใหเกิดระดับความเสี่ยงระดับใด โดยสามารถนาคาคะแนนมาใสในตาราง
ดังนี้
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ระดับความเสี่ยง
สูงมาก
สูง
ผลกระทบ
ปานกลาง
นอย
นอยมาก
1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิด
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ระดับความเสี่ยง หมายถึงโอกาสในการเกิดความเสี่ยง X ความรุนแรงของผลกระทบ โดยแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ดังนี้
ก. ระดับความเสี่ยงต่ํา คะแนนระดับความเสี่ยง 1 -2 หมายถึงวาความเสี่ยงที่เกิดมีโอกาสเกิดขึ้นนอย หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรตา เรา
สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้น กําหนดเปนสีฟา
ข. ระดับความเสี่ยงปานกลาง คะแนนระดับความเสี่ยง 3 - 6 หมายถึงวาความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นบาง หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกร
ไมมากนัก เราสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้น แตตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง กําหนดเปนเขียว
ค. ระดับความเสี่ยงสูง คะแนนระดับความเสี่ยง 5 – 12 หมายถึงวาความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมาก หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอองคกรแมไม
มากนักก็จัดไดวามีความเสี่ยงสูง ในขณะเดียวกันแมโอกาสที่จะเกิดขึ้นนอย แตหากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบมาก ก็ถือวาเสี่ยงสูง เราไมสามารถที่จะยอมรับ
ความเสี่ยงนั้นได จาเปนตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง กําหนดเปนเหลือง
ง. ระดับความเสี่ยงสูงมาก คะแนนระดับความเสี่ยง 15 – 25 หมายถึงวาความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด หากเกิดขึ้นแลวสงผลกระทบตอ
องคกรในระดับสูง เราไมสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงนั้นได จาเปนตองมีแผนควบคุมความเสี่ยง กําหนดเปนแดง
การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เปนการนาความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงแตละปจจัยที่ระบุไวมาประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ
ความเสี่ยงตางๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลคาความเสี่ยหายจากความเสี่ยง เพื่อใหเห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกตางกัน ทาใหสามารถกําหนดการ
ควบคุมความเสี่ยงไดอยางเหมาะสมซึ่งจะชวยใหหนวยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใต งบประมาณ กาลังคน หรือเวลาที่มี
จากัดโดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน
สาหรับเทคนิคการใหคะแนนระดับการประเมินโอกาสและผลกระทบของแตละปจจัยความเสี่ยงนั้น อาจใชคะแนนเสียงขางมากในที่ประชุม หรือให
แตละคนเปนผูใหคะแนนแลวนาคะแนนนั้นมาหาคาเฉลี่ย เปนตน
การวิเคราะหความเสี่ยง เมื่อหนวยงานพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ และความรุนแรงของผลกระทบของแตละปจจัยเสี่ยงแลว ให
นาผลที่ไดมาพิจารณาความสัมพันธระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย / หนวยงานวากอใหเกิดระดับความ
เสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ดังตัวอยาง ซึ่งจะทาใหหนวยงานทราบวามีความเสี่ยงใดเปนความเสี่ยงสูงสุดที่จะตองบริหารจัดการกอน
การจัดลําดับความเสี่ยง เมื่อไดคาระดับความเสี่ยงแลวจะนามาจัดลาดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลตอมหาวิทยาลัยฯ หรือ คณะ/สานัก เพื่อ
พิจารณากําหนดกิจกรรมการควบคุมในแตละสาเหตุของความเสี่ยงที่สําคัญใหเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ
ระหวางโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินไดตามตารางการวิเคราะหความเสี่ยง โดยเรียงตามลาดับจากระดับสูงมาก สูง
ปานกลาง นอย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูง มาจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป
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4. การประเมินมาตรการควบคุม
เปนการประเมินกิจกรรมที่กําหนดขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกลาว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานตางๆ ที่จะทาใหมั่นใจวาผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมไดดาเนินการสอดคลองกับ
ทิศทางที่ตองการ สามารถชวยปองกันและชี้ใหเห็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคได โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะตองมีการควบคุมโดยธรรมชาติ
เปนสวนหนึ่งของการดาเนินงานอยูแลว เชน การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดาเนินงาน การจัดการทรัพยากร
และการแบงหนาที่ของบุคลากรเปนตน ทั้งนี้มีการแบงประเภทการควบคุมไว 4 ประเภท คือ
1. การควบคุมเพื่อปองกัน (Preventive Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสี่ยงและขอผิดพลาดตั้งแตแรก เชน
การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงเอกสาร ขอมูล ทรัพยสิน ฯลฯ
2. การควบคุมเพื่อใหตรวจพบ (Detective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพื่อคนพบขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทาน การ
วิเคราะห การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานขอผิดพลาด ฯลฯ
3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ เชน การ
ใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน
4. การควบคุมโดยการแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่เกิดขึ้นเพื่อแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีการแกไข
ไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต เชน การจัดเตรียมเครื่องมือดับเพลิงเพื่อชวยลดความรุนแรงของความเสียหายใหนอยลงหากเกิดเพลงไหม เปนตน
5. การบริหาร/จัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเปนการนากลยุทธที่ มาตรการ หรือแผนงาน มาใชปฏิบัติในมหาวิทยาลัยฯ หรือคณะ/สานัก เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหาย หรือลดความเสียหายของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยง ในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มี
อยูแตยังไมเพียงพอ และนามาวางแผนจัดการความเสี่ยง วิธีการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้นมี 4 วิธี ไดแก
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoid) โดยวิธีการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือ
โครงการที่จะนาไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง เชน การงดใหบริการนอกพื้นที่ ขอเสียคือ อาจสงผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในแผนงานของหนวยงาน
มากจนเกินไปจนไมสามารถมุงไปสูเปาหมายที่วางไวได
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2. การแบงปนความเสี่ยง (Share) ไดแก ยกภาระในการเผชิญหนากับเหตุการณที่เปนความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงใหผูอื่น มิไดเปนการ
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แตเปนการรับประกันวาเมื่อเกิดความเสียหายแลวหนวยงานจะไดรับการชดใชจากผูอื่น เชน การทาประกัน (Insurance) คือการ
จายเงินเพื่อปองกันตนเองและสินทรัพยจากเหตุการณที่ไมคาดคิด ไดแก การทาประกันภัย ประกันชีวิต หรือการทาสัญญาลวงหนา เชน การจางยามรักษา
ความปลอดภัยจากบริษัทเอกชน เปนตน
3. การลดความเสี่ยง (Reduce) หมายถึง การพยายามลดความเสี่ยงโดยการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงขั้นตอนบางสวนของกิจกรรมหรือโครงการที่
นาไปสูเหตุการณที่เปนความเสี่ยง ลดความนาจะเปนที่เหตุการณที่เปนความเสี่ยงจะเกิดขึ้น เชน การฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูเพียงพอ การกําหนดผูจัด
จางและผูรับมอบงานใหแยกจากกัน หรือลดระดับความรุนแรงของผลกระทบเมื่อเหตุการณที่เปนความเสี่ยงเกิดขึ้น เชน การติดตั้งเครื่องดับเพลิง การ back
up ขอมูลเปนระยะๆ การมี server สารอง เปนตน
4. การยอมรับความเสี่ยง (Accept) หากทาการวิเคราะหแลวเห็นวาไมมีวิธีการจัดการความเสี่ยงใดเลยที่เหมาะสม เนื่องจากตนทุนการจัดการความ
เสี่ยงสูงกวาประโยชนที่จะไดรับอาจตองยอมรับความเสี่ยง แตควรมีมาตรการติดตามอยางใกลชิดเพื่อรองรับผลที่จะเกิดขึ้น
เมื่อหนวยงานทราบความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูจากการประเมินความเสี่ยงและการประเมินการควบคุมแลว ใหพิจารณาความเปนไปไดและคาใชจาย
ของแตละทางเลือกเพื่อการตัดสินใจเลือกมาตรการลดความเสี่ยงอยางเปนระบบ โดยพิจารณาจาก
1. พิจารณาวาการยอมรับความเสี่ยง หรือการกําหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งผูบริหารจะเปนผูกําหนด
ระดับความเสี่ยงที่หนวยงานยอมรับได
2. พิจารณาเปรียบเทียบคาใชจายหรือตนทุน ในการจัดการใหมีมาตรการควบคุมกับผลประโยชนที่จะไดรับจากประสิทธิผลของมาตรการดังกลาว
วาคุมคาหรือไม
3. กรณีที่หนวยงานเลือกกําหนดกิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงใหกําหนดวิธีการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง
4. สาหรับรอบปถัดไป ใหพิจารณาผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน ที่ยังดาเนินการยังไมแลวเสร็จ หรือไมไดดาเนินการ มาบริหาร
ความเสี่ยงตามกระบวนการดังกลาวขางตน หากพบวายังมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติ
ราชการของหนวยงาน ใหนามาระบุการควบคุมในแผนบริหารความเสี่ยง
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6. การรายงาน
เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง วามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยูหรือไม ถายังมีเหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ย
งบสูงมากเพียงใดและมีวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้นอยางไร เสนอตอผูบริหาร เพื่อใหทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้
การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จไดตองไดรับการสนับสนุนอยางจริงจังจากผูบริหาร ซึ่งหลังจากหนวยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนาความ
เสี่ยงที่ยังเหลืออยูในระดับสูงมาก และในระดับสูง มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแลวจะตองจัดทารายงาน
การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ระดับคณะ สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา ใหจัดทารายงานผลการบริหารความเสี่ยง เสนอขอความเห็นชอบจากคณบดี/ผูอานวยการ และจัดสง
ประธานคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยง มกส. ทุกสิ้นปงบประมาณ ตามแบบรายงานในภาคผนวก ประกอบดวย
-แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (คณะ/สานัก/หนวยงานเทียบเทา ) KSU-ERM.F1
-แบบตารางแผนบริหารความเสี่ยง (คณะ/สานัก/หนวยงานเทียบเทา ) KSU-ERM.F3
-แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน (คณะ/สานัก/หนวยงานเทียบเทา ) KSU-ERM.F4
การจัดทํารายงานผลประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 (รายงานตามระเบียบฯ ขอ 6) โดย
ระดับคณะ สํานัก หรือหนวยงานเทียบเทา ใหจัดรายงานผลประเมินระบบควบคุมภายใน เสนอตอคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง มกส. ตามแบบรายงานในภาคผนวก ประกอบดวย
-แบบ ปย.1 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
-แบบ ปย.2 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
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7. การติดตามผล และทบทวน
การติดตามผล เปนการติดตามผลภายหลังจากไดดาเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงแลว เพื่อใหมั่นใจวา แผนบริหารความเสี่ยงนั้นมี
ประสิทธิภาพ ทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลตอความสําเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการกับความเสี่ยง รวมถึงคาใชจายของการควบคุม
มีความเหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปาหมายในการติดตามผล คือ
1. เปนการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดาเนินการไปแลววา
บรรลุผลตามวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง หรือไม
2. เปนการตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมที่มีการทาเพิ่มเติมวาแลวเสร็จตามกําหนดหรือไม สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม
โดยหนวยงานตองสอบทานดูวา วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีก็ใหดาเนินการตอไป หรือวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงใดควร
ปรับปรุง และนาผลการติดตามไปรายงานใหฝายบริหารทราบตามแบบรายงานที่ไดกลาวไวในขางตน ทั้งนี้กระบวนการสอบทานหนวยงานอาจกําหนดขอมูล
ที่ตองติดตาม หรืออาจทา Check list การติดตาม พรอมทั้งกําหนดความถี่ในการติดตาม โดยสามารถติดตามผลไดใน 2ลักษณะ คือ
1. การติดตามเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) เปนการติดตาม ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือทุกสิ้นป
เปนตน
2. การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) เปนการติดตามที่รวมอยูในการดาเนินงานตางๆ ตามปกติของหนวยงาน
โดยมากมักอยูในรูปของกิจกรรมการบริหารและการกากับดูแลตามหนาที่ประจาของบุคลากร เชน การเปรียบเทียบ การสอบยัน การสอบทานงานตามสาย
การบังคับบัญชา เปนตน
การทบทวน เปนการทบทวนประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหทันสมัยและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
จริงเปนประจาทุกป
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หนวยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการ/กิจกรรม : ความเสี่ยงดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลําดับ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
2
นอย
4

กิจกรรม

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1. ดานการ
พัฒนาบุคลากร

เพื่อเพิ่มกรอบ
อัตรากําลังสงเสริมให
บุคลากรสาย
สนับสนุนมีตําแหนง
ทางวิชาการ

1. บุคลากรทางการ
ศึกษายังไมมีตําแหนง
ทางวิชาการ
2. บุคลากรมีภาระงาน
เพิ่มมากขึน้
3. บุคลากรมีจํานวนไม
เพียงพอตอภารกิจของ
คณะสาธารณสุขศาสตร
4. สายสนับสนุน
บางสวนยังเปนลูกจาง
ชั่วคราว

1. บุคลากรไมไดรับการพัฒนา
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง

1

2. การพัฒนาบุคลากรไมเกิด
ประสิทธิภาพ

2

3

ปานกลาง

3

3. เกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงานและไมมี
ประสิทธิภาพ
4. ขาดความตอเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน

2

3

ปานกลาง

3

2

3

ปานกลาง

3

โอกาส
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การประเมินความเสี่ยง

หนวยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการ/กิจกรรม : ความเสี่ยงดานดานวิชาการ
กิจกรรม
2. การพัฒนา
ดานวิชาการ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

เพื่อสงเสริมให
1. บุคลากรสายวิชาการ 1. ขาดความนาเชื่อถือ
บุคลากรสายวิชาการ ยังไมมีตําแหนงทาง
มีตําแหนงทาง
วิชาการ
2. การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ
2. ขาดเอกสารและตํารา วิชาการไมเกิดประสิทธิภาพ
เรียน
3. สายวิชาการมีภาระ
งานเพิ่มมากขึ้น

โอกาส
1
2

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลําดับ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
2
นอย
4
3

ปานกลาง

3
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หนวยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการ/กิจกรรม : ความเสี่ยงดานดานการปฏิบัติงาน
กิจกรรม
3. การพัฒนา
ดานการ
ปฏิบัติงาน

การประเมินความเสี่ยง

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ

1. ขาดทักษะและความ
เขาใจในการปฏิบัติงาน

1. เกิดขอผิดพลาดและลาชา
ในการปฏิบัติงาน

1

2. เจาหนาที่ไมไดรับการ
พัฒนาอยางทั่วถึงและตอเนื่อง

3

โอกาส

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลําดับ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
2
นอย
4
4

ปานกลาง

3
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การประเมินความเสี่ยง

หนวยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการ/กิจกรรม : ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
กิจกรรม
4. ดานนโยบาย
กฎหมาย
ระเบียบ
ขอบังคับ

วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

เพื่อสงเสริมสนับสนุน 1. ขาดนโยบาย
ใหมีนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ
กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
ขอบังคับที่ชัดเจน

ปจจัยเสี่ยง
1. ไมมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถูกตอง
2. เกิดขอผิดพลาดและลาชา
ในการปฏิบัติงาน

โอกาส
2

1

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลําดับ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
3
ปานกลาง
3

2

นอย

4
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การประเมินความเสี่ยง
หนวยงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการ/กิจกรรม : ความเสี่ยงดานการจัดการเรียนสอน
กิจกรรม

วัตถุประสงค

5. ดานการผลิต เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
บัณฑิตและการ คุณภาพการจักการ
จัดการเรียนสอน เรียนการสอนทีไ่ ด
มาตรฐาน

ความเสี่ยง

ปจจัยเสี่ยง

1. หลักสูตรยังไม
หลากหลาย
2. จํานวนอาจารยไม
เพียงพอ
3. หองเรียนไมเพียงพอ
ในการจัดการเรียนการ
สอน
4. จํานวนนักศึกษาที่
รับเขาลดลง

1. การแขงขันการรับนักศึกษา
ระหวางสถาบัน
2. ทําใหหลักสูตรไมเปนไป
ตามมาตรฐาน สกอ.
3. ทําใหนักศึกษาไมมี
หองเรียน
4. คา FTES ที่ ไมผานเกณฑ
ตามมาตรฐาน สกอ.

โอกาส
3

การประเมินความเสี่ยง
ระดับ
ลําดับ
ผลกระทบ
ความเสี่ยง ความเสี่ยง
4
สูง
2

5

5

สูงมาก

1

1

1

นอยมาก

5

3

4

สูง

2
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่มีอยู
การปรับปรุงและการ
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
การควบคุม
ควบคุม
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
(2)
(3)
(4)
(5)
ควบคุม(1)
ดานการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มกรอบอัตรากําลังสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนมีตําแหนงทางวิชาการ
1. บุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนและสงเสริมให
บุคลากรสายสนับสนุน สนับสนุนและสงเสริมและ
ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุนมี
ยังไมมีแนวทางในการขอ จัดสรรงบประมาณให
ตําแหนงทางวิชาการ
ผลงานวิชาการ
บุคลากรพัฒนาศักยภาพ
2. บุคลากรมีภาระงามเพิ่ม จัดทําขอกรอบอัตรากําลัง
มากขึ้น
และวิเคราะหภาระงานให
สอดคลองกับพันธกิจของ
บุคลากรในคณะ

ไมไดรับพิจารณาการ
จัดสรรกรอบอัตรากําลัง
เพิ่ม/เกิดขอผิดพลาด
และลาชาในการ
ปฏิบัติงาน

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(6)

คณบดี/ผูชวย
คณบดีฝายแผนฯ

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพใน คณบดี/ผูชวย
การทํางานของบุคลากร/
คณบดีฝา ยแผนฯ
ปรับกรอบอัตรากําลัง/จัดทํา
เกณฑการประเมินที่
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภาระงาน
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู
การ
ความเสี่ยงที่มีอยู
ปฏิบัติงาน/
ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม/
การควบคุม
ดานของงานที่
(2)
(4)
ประเมินและ
(3)
วัตถุประสงคของ
การควบคุม(1)
ดานการพัฒนาบุคลากร
เพื่อเพิ่มกรอบอัตรากําลังสงเสริมใหบุคลากรสายสนับสนุนมีตําแหนงทางวิชาการ
3. บุคลากรมีจํานวน จัดทํากรอบ
ไมไดรับพิจารณา
ไมเพียงพอตอ
อัตรากําลังและ
การจัดสรรกรอบ
ภารกิจของคณะ
วิเคราะหภาระงาน
อัตรากําลังเพิ่ม/
ทํางานไมทันเวลา
สาธารณสุขศาสตร ใหสอดคลองกับ
ทําใหงานออกมา
พันธกิจของ
บุคลากรในคณะ
ไมมีประสิทธิภาพ
4. สายสนับสนุน
จัดทํากรอบ
ขาดความตอเนื่อง
บางสวนยังเปน
อัตรากําลังและ
ในการปฏิบัติงาน
ลูกจางชั่วคราว
วิเคราะหภาระงาน
ใหสอดคลองกับ
พันธกิจของ
บุคลากรในคณะ

การปรับปรุงและการควบคุม
(5)

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(6)

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากร/
คณบดี/ผูชวย
ปรับกรอบอัตรากําลัง/จัดทําเกณฑการประเมินที่เหมาะสมและ คณบดีฝา ยแผน
ฯ
สอดคลองกับภาระงาน

ปรับกรอบอัตรากําลัง/จัดทําเกณฑการประเมินที่เหมาะสมและ คณบดี/ผูชวย
สอดคลองกับภาระงาน
คณบดีฝา ยแผน
ฯ
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยู
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
(2)
ควบคุม(1)
ดานการพัฒนาดานวิชาการ
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการ
1. บุคลากรสายวิชาการยัง สนับสนุนและพัฒนา
ไมมีตําแหนงทางวิชาการ ศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ
2. ขาดเอกสารและตํารา
เรียน

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการใหผลัด
เอกสารและตําราเรียน

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู

การปรับปรุงและการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

(6)

หมายเหตุ

1. ขาดความนาเชื่อถือ ปรับกรอบอัตรากําลัง/จัดทํา คณบดี/รองคณบดี
ฝายวิชาการ
เกณฑการประเมินที่
2. ไมมีความพรอมใน
การจัดการเรียนการสอน เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภาระงาน
ขาดความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน

ควบคุมวิธีการจัดหาเอกสาร คณบดี/รองคณบดี
ตําราเรียน
ฝายวิชาการ
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยู
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
(2)
ควบคุม(1)
ดานการพัฒนาดานวิชาการ
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการมีตําแหนงทางวิชาการ
3. สายวิชาการมีภาระงาน จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
เพิ่มมากขึ้น
วิเคราะหภาระงานให
สอดคลองกับพันธกิจของ
บุคลากรในคณะ
4. การเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย ไม
เปนไปตามแผนพัฒนา
บุคลากร

1. แจงอาจารยที่มีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑระยะเวลาขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
2. ประชาสัมพันธหลักเกณฑ
ในการขอเสนอตําแหนงทาง
วิชาการ

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่มีอยู

การปรับปรุงและการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(3)

(4)

(5)

(6)

หมายเหตุ

มีผลกระทบตอการ
ปรับกรอบอัตรากําลัง/จัดทํา คณบดี/ผูชวย
จัดการเรียนการสอนแก เกณฑการประเมินที่
คณบดีฝายแผนฯ
นักศึกษา
เหมาะสมและสอดคลองกับ
ภาระงาน
1.ขาดความนาเชื่อถือ
2. อาจารยที่อายุการ
ทํางานถึงไมขอผลงาน
วิชาการ

1. แจงอาจารยที่มีคุณสมบัติ คณบดี/รองคณบดี
ครบตามเกณฑระยะเวลาขอ ฝายวิชาการ
ตําแหนงทางวิชาการ
2. สนับสนุนงบประมาณ
การทําผลงานทางวิชาการ
3. ประชาสัมพันธ
หลักเกณฑในการขอเสนอ
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ตําแหนงทางวิชาการ

แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่มีอยู
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
การควบคุม
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
(2)
(3)
(4)
ควบคุม(1)
การพัฒนาดานการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
1. ขาดทักษะและความ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
เกิดขอผิดพลาดและ
เขาใจในการปฏิบัติงาน
สนับสนุน
ลาชาในการปฏิบัติงาน

2. ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน จัดใหมีระบบการวัดหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. การพัฒนาบุคลากรไม
เกิดประสิทธิภาพ
2. เจาหนาที่ไมไดรับการ
พัฒนาอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง

การปรับปรุงและการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

(6)

จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
วิเคราะหภาระงานให
สอดคลองกับพันธกิจของ
บุคลากรในคณะ

หมายเหตุ

คณบดี/ผูชวย
คณบดีฝายแผนฯ

คณบดี/ผูชวย
1. กําหนดเปาหมาย
คณบดีฝา ยแผนฯ
หลักเกณฑ และวิธีการ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
ใหชัดเจน
2. จัดใหมีระบบการวัดหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่มีอยู
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
การควบคุม
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
(2)
(3)
(4)
ควบคุม(1)
ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหมีนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ชัดเจน
1. ขาดนโยบาย กฎหมาย จัดสรรงบประมาณเพื่อ
1.ไมมีแนวทางในการ
ระเบียบ ขอบังคับ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ปฏิบตั ิงานที่ชัดเจน
ถูกตอง
2. ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน จัดใหมีระบบการวัดหรือ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

เจาหนาที่ไมไดรับการ
พัฒนาอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง

การปรับปรุงและการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

(6)

จัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

หมายเหตุ

คณบดี/ผูชวย
คณบดีฝายแผนฯ

กําหนดเปาหมาย
คณบดี/ผูชวย
หลักเกณฑ และวิธีการ
คณบดีฝา ยแผนฯ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน
ใหชัดเจน
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แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กระบวนการ
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่มีอยู
การปรับปรุงและการ
กําหนดเสร็จ/
ปฏิบัติงาน/โครงการ/
การควบคุม
ควบคุม
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม/ดานของงาน
ที่ประเมินและ
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
วัตถุประสงคของการ
ควบคุม(1)
ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพการจักการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน
1. หลักสูตรยังไม
จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร
การแขงขันการรับ
1.จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร คณบดี/รองคณบดี
ฝายวิชาการ
เพิ่มขึ้นใหตรงตามความ
หลากหลาย
นักศึกษาระหวางสถาบัน เพิ่มขึ้นใหตรงตามความ
ตองการชุมชน
ศึกษา
ตองการชุมชน
2.ประชาสัมพันธไปยัง
กลุมเปาหมาย

2. จํานวนอาจารยไม
เพียงพอ

จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
วิเคราะหภาระงานให
สอดคลองกับพันธกิจของ

ไมไดรับพิจารณาการ
จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
จัดสรรกรอบอัตรากําลัง วิเคราะหภาระงานให
สอดคลองกับพันธกิจของ

หมายเหตุ

คณบดี/ผูชวย
คณบดีฝายแผนฯ
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บุคลากรในคณะ

เพิ่ม

บุคลากรในคณะ

แผนการดําเนินงานการจัดการความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
กระบวนการปฏิบัติงาน/
การควบคุมที่มีอยู
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่มีอยู
โครงการ/กิจกรรม/ดาน
การควบคุม
ของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงคของการ
(2)
(3)
(4)
ควบคุม(1)
ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพการจักการเรียนการสอนที่ไดมาตรฐาน
3. หองเรียนไมเพียงพอใน ควบคุมการจัดสรรหองเรียน
1. การจัดการเรียนการ
การจัดการเรียนการสอน และของบประมาณในการ
สอนที่ ซ้ําซอนกัน
กอสรางอาคารใหเพียงพอ
2.ไมไดรับจัดสรรในการ
สรางอาคารและ
หองเรียน
4. จํานวนนักศึกษาที่
รับเขาลดลง

1.จัดกิจกรรม Homeroom
ทุกวันพุธเพื่อใหอาจารย
ประจําหมูเรียนไดพบ
นักเรียนของตนอยางใกลชิด
ใชเวลาใหเกิดประโยชนอยาง
เต็มที่
2.จัดหาทุนการศึกษาสําหรับ

การออกกลางคันของ
นักศึกษาเนื่องจาก
สถานภาพสิ่งแวดลอม
และสภาพครอบครัว

การปรับปรุงและการ
ควบคุม

กําหนดเสร็จ/
ผูรับผิดชอบ

(5)

(6)

หมายเหตุ

ควบคุมการจัดสรรหองเรียน คณบดี/ผูชวย
และของบประมาณในการ คณบดีฝา ยแผนฯ
กอสรางอาคารใหเพียงพอ

จัดกิจกรรม Homeroom คณบดี/รองคณบดี
ทุกวันพุธเพื่อใหอาจารย
ฝายวิชาการ
ประจําหมูเรียนไดพบ
นักเรียนของตนอยางใกลชิด
ใชเวลาใหเกิดประโยชน
อยางเต็มที่
2.จัดหาทุนการศึกษา
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เรียนดีแตยากจน

สําหรับเรียนดีแตยากจน
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สรุปแผนบริการความเสี่ยงคณะสาธารณสุขศาสตร 2559
ดานที่1

ดานการพัฒนาบุคลากร

คะแนนความ
เสี่ยง 2558
2

คะแนนความ
เสี่ยง 2559
4

2. การพัฒนาบุคลากรไมเกิดประสิทธิภาพ

2

3

3. เกิดความลาชาในการปฏิบัติงานและไมมี
ประสิทธิภาพ

2

3

2

2

2

4

2

3

2

4

1. บุคลากรไมไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง

4. ขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
ดานที่2 การพัฒนาดานวิชาการ
1. ขาดความนาเชื่อถือ

1. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการไมเกิด
ประสิทธิภาพ

ดานที่3 การพัฒนาดานการปฏิบัติงาน
1. เกิดขอผิดพลาดและลาชาในการปฏิบัติงาน
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หมายเหตุ
ลดลงเนื่องจาก
มีอาจารยที่มี
ตําแหนงทาง
วิชาการ และ
มหาวิทยาลัยมี
การอบรมกาว
เขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมี
การจัดอบรมให
ความรูอยาง
ตอเนื่อง
เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานมี
ประสบการณ
มากขึ้น
ลดลงเนื่องจาก
มีอาจารยที่มี
ตําแหนงทาง
วิชาการและมี
อาจารยที่มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น
ลดลงเนื่องจาก
มีอาจารยที่มี
ตําแหนงทาง
วิชาการและมี
อาจารยที่มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น
เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานมี
ประสบการณ
มากขึ้น

2. เจาหนาที่ไมไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึงและ
ตอเนื่อง

2

3

3

3

3

4

ดานที่5 ดานการผลิตบัณฑิตและการจัดการเรียนสอน
1. การแขงขันการรับนักศึกษาระหวางสถาบัน

2

2

2. ทําใหหลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐาน สกอ.

1

1

3. ทําใหนักศึกษาไมมีหองเรียน

2

5

4. คา FTES ที่ ไมผานเกณฑตามมาตรฐาน

2

2

ดานที่4 ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
1. ไมมีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ถูกตอง
2. เกิดขอผิดพลาดและลาชาในการปฏิบัติงาน
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มหาวิทยาลัยมี
การจัดอบรมให
ความรูอยาง
ตอเนื่อง

เนื่องจาก
ผูปฏิบัติงานมี
ประสบการณ
มากขึ้น

เนื่องจากได
หองเรียนเพิ่ม

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
งวดระยะเวลา 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559

KSU-ERM.F1

เรียน อธิการบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง แผนงาน/งาน/โครงการในความ
รับผิดชอบ เพื่อใหผลการดําเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร บรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยไดดําเนินการตามนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด
นั้น
จากผลการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงดังกลาว
คณะสาธารณสุขศาสตร มีความเสี่ยงที่สําคัญ
จําเปนตองจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร ยังมีความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีผลตอ
การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของ คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 5 ดาน
จึงไดกําหนดวิธีจัดการความเสี่ยง กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาแลวเสร็จไวแลว ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป

(อาจารย ดร.กฤษณา วุฒิสินธ)
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร
............/........................./................
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