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หน้า
บทน ำ
โครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของคณะเกษตรศำสตร์ 1
หน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเส่ียงของคณะเกษตรศำสตร์ 2
ตำรำงสรุปควำมเส่ียงของคณะเกษตรศำสตร์  ปีงบประมำณ 2561 3
แผนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน (ควำมเส่ียงระดับสูงและสูงมำก) ของคณะเกษตรศำสตร์ ปีงบประมำณ 2561 (CMU-RM 3) 4

ภำคผนวก

 ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะเกษตรศำสตร์ ลงวันที ่8 ธันวำคม 2559 6

สารบัญ

v1-Agri-RM3-2561.xlsx



บทน ำ

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดให้มีการน าระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน มาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา เพือ่ท าให้คณะและ

มหาวิทยาลัย บรรลุผลสัมฤทธิต์ามแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตร์

จึงจัดท าแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากความเส่ียง 5 ด้านหลัก ดังนี้

        1. ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)

        2. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)

        3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)

        4. ความเส่ียงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน (Environmental Health and Safety Risk)

        5. ความเส่ียงด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

                                                                                        คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                                                          ตุลาคม  2561
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โครงสร้างการบริหารความเสีย่งของคณะเกษตรศาสตร์ 

สภามหาวทิยาลยั

อธกิารบดี

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งฯ

ระดับมหาวทิยาลัย

คณบด ีคณะเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

คณะเกษตรศาสตร์

งานนโยบายและแผน 

และประกันคณุภาพการศกึษา

ภาควชิา ศนูยว์จัิย และหน่วยงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

และบรหิารความเสีย่ง

ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรหิาร

ประจ าคณะ
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ภาควิชา ศูนย์วิจัย และหน่วยงาน 1. จัดท าแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในส่วนงาน

2. จัดท ารายงานผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในให้งานนโยบายและแผนฯ เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

งานนโยบายและแผนฯ 1. รวบรวมความเส่ียงภายในคณะฯ

2. จัดท าแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะฯ

3. จัดท ารายงานผลการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงคณะฯ

คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ 1. ส่งเสริมให้มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะฯ

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะฯ

3. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะฯ

4. เสนอแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในต่อประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ มหาวิทยาลัย เพือ่เสนออธิการบดีต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 1. วิเคราะห์ และวางระบบบริหารความเส่ียงด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ พันธกิจและแผนปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตร์

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ เพือ่วิเคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน จัดล าดับ

ความส าคัญของปัจจัยเส่ียง ด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง

3. ประเมินผลองค์ประกอบของการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ผลกระทบในด้านต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึ้น พร้อมทัง้ก าหนด

มาตรการเพือ่การแก้ไข/ลด/ป้องกัน ความเส่ียงทีอ่าจเกิดขึ้น ให้ข้อเสนอแนะ ทบทวน และประเมินผลตามมาตรการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

4. รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เพือ่ทราบความเส่ียง การควบคุม และผลทีจ่ะเกิดขึ้น เพือ่ป้องกันและ

คณะเกษตรศาสตร์

หน้าที่และความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสีย่งของคณะเกษตรศาสตร์

ผู้เก่ียวขอ้งระดบัคณะฯ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 1. ก ากับและส่งเสริมให้มีการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะฯ

2. ให้ความเห็นชอบแผนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในคณะฯ
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สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย
ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk : S) - - 2 - 2 18.18
ความเส่ียงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) - - 2 1 3 27.27
ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk : F) - - 1 - 1 9.09

ความเส่ียงด้านความปลอดภัยจากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

(Environmental Health and Safety Risk : E)
2 2 - 1 5 45.45

รวม 2 2 5 2 11 100.00
ร้อยละของท้ังหมด 18.18 18.18 45.45 18.18

จ านวนความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ตามระดับความเส่ียง
ประเภทความเส่ียง รวม

ร้อยละ

ของท้ังหมด

สรุปการประเมินค่าความเส่ียงเพ่ือการจัดท าแผนการบริหารความเส่ียง ประจ าปีงบประมาณ 2561
จ านวนความเส่ียงระดับสูงและสูงมาก รวม 4 ประเด็นความเส่ียง
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CMU-RM 3

ประเภท

ความเสี่ยง

ประเดน็ความเสี่ยง

(1)

การจดัการความเสี่ยง/

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

(2)

การประเมิน

(3)

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู่

(4)

การจดัการความเสี่ยง/

กิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเตมิ

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภัย

จากอนัตรายต่อ

ชวีติและทรัพยสิ์น 

(E)

E1. ความปลอดภัยต่อ

ชวีติและทรัพยสิ์น 

(อคัคีภัย)

1. แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนการจดัการ

ระบบไฟฟ้าของคณะฯ เพื่อวางแผนปรับปรุง

ระบบไฟฟ้าในภาพรวมของคณะฯ

2. จดัท าแผนฝึกอบรมป้องกนัและบรรเทา

อคัคีภัยอยา่งสม่ าเสมอ

3. ติดต้ังระบบน้ าดับเพลิง พร้อมตรวจสอบ

ระบบฯ ที่มอียู่เดิมให้พร้อมใชง้านได้ตามปกติ

อยา่งต่อเนื่อง

4. ก าหนดพื้นที่ต้องห้ามส าหรับจอด

รถดับเพลิงรับน้ า ณ จดุหัวจา่ยน้ าดับเพลิง

5. ก าหนดให้ร้านค้าที่ใชก้า๊ซ ต้องมถีงัเคมี

ดับเพลิงที่มสีภาพดีพร้อมใชง้านไมน่้อยกวา่ 1

 ถงั

6. ติดประกาศแนวปฏิบ้ติ และเบอร์ติดต่อ

ฉกุเฉนิ เมื่อเกดิเหตุไฟไหม้

เนื่องจากอาคารของคณะเกษตรศาสตร์ส่วน

ใหญ่เป็นอาคารเกา่ ระบบไฟฟ้าจงึเร่ิมช ารุด 

ประกอบกบัคณะฯ มกีารใชก้ าลังไฟฟ้าเพิ่ม

มากขั้นในปัจจบุัน จงึท าให้มคีวามเส่ียงที่จะ

เกดิเหตุไฟฟ้าชอ้ต หรือลัดวงจรได้ในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาจากความถี่ และความเสียหายที่

เคยเกดิขึ้น พบวา่มคีวามเส่ียงอยู่ในระดับสูง

มาก

ระบบไฟฟ้าของอาคารเป็นระบบ

ที่ถกูติดต้ังมาพร้อมกบัตัวอาคาร

ซ่ึงมอีายกุารใชง้านมานานมาก

แล้ว และการปรับปรุงซ่อมแซม

สามารถด าเนินการได้ทีละส่วน

ด้วยขอ้จ ากดัของงบประมาณ จงึ

ท าให้ยงัคงมคีวามเส่ียงอยู่จนกวา่

จะปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าเสร็จทั้งหมด

1. แต่งต้ังคณะกรรมการการจดัการ

ระบบไฟฟ้าและพลังงานของคณะฯ 

เพื่อรับผิดชอบวางแผน ก ากบั ติดตาม

การปรับปรุงระบบไฟฟ้า และการใช้

พลังงานในภาพรวมของคณะฯ

2. ส ารวจจดุเส่ียงของระบบสายไฟฟ้า

ของอาคาร และท าผัง เรียงล าดับ

ความส าคัญวา่จดุไหนจะต้องได้รับการ

ปรับปรุงซ่อมแซมกอ่น

3. เสนอของบประมาณสนับสนุนใน

การปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

จากทางมหาวทิยาลัย

ปีงบประมาณ2561-2563

คณะกรรมการ การ

จดัการระบบไฟฟ้าและ

พลังงาน

การปรับปรุง ซ่อมแซม

ระบบไฟอาคารเกา่

ของคณะฯ ใช้

งบประมาณที่ค่อนขา้ง

สูง จ าเป็นต้องรอจาก

การต้ังงบประมาณ

แผ่นดินประจ าปี

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภัย

จากอนัตรายต่อ

ชวีติและทรัพยสิ์น 

(E)

E2. ความปลอดภัยต่อ

ชวีติและทรัพยสิ์น 

(โจรกรรม)

1. จดัเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจ

ตราพื้นที่คณะอยา่งเขม้งวด

2. ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุม

บริเวณจดุเส่ียง และมกีารบ ารุงรักษาอยา่ง

ต่อเนื่อง

3. ท าประกนัทรัพยสิ์นที่มคีวามส าคัญและมี

มลูค่าสูง

4. ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสวา่งให้ทั่วพื้นที่ 

และติดป้าย ประกาศ เตือน ให้ระมดัระวงั

ทรัพยสิ์นสูญหาย

พิจารณาจากการเกดิการโจรกรรมทรัพยสิ์น

ทั้งของนักศึกษา อาจารย ์บุคลากรในคณะ 

และทรัพยสิ์นของคณะในแต่ละปี ซ่ึงยงัคงเกดิ

ขึ้นอยู่ เมื่อพิจารณาจากความถี่ และความ

เสียหายที่เคยเกดิขึ้น พบวา่มคีวามเส่ียงอยู่ใน

ระดับสูง

ในแต่ละปียงัคงมกีารโจรกรรมใน

พื้นที่ของคณะฯ

1. เพิ่มการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดให้

ครอบคลุมบริเวณจดุเส่ียง และมกีาร

บ ารุงรักษาอยา่งต่อเนื่อง

ปีงบประมาณ 2561

ผู้ชว่ยงานคณบดีด้าน

พัฒนาระบบกายภาพ

หัวหน้าศูนยว์จิยัฯ

การโจรกรรมที่พบส่วน

ใหญ่จะเกดิในพื้นที่

ของศูนยว์จิยั

การเกษตรแมเ่หียะ

ชือ่ส่วนงาน : คณะเกษตรศาสตร์
แผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ความเสี่ยงระดบัสงูและสงูมาก) ประจ าปีงบประมาณ 2561

คณะเกษตรศาสตร์
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CMU-RM 3

ประเภท

ความเสี่ยง

ประเดน็ความเสี่ยง

(1)

การจดัการความเสี่ยง/

กิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่

(2)

การประเมิน

(3)

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู่

(4)

การจดัการความเสี่ยง/

กิจกรรมการควบคุมเพ่ิมเตมิ

(5)

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ

(6)

หมายเหตุ

(7)
ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภัย

จากอนัตรายต่อ

ชวีติและทรัพยสิ์น 

(E)

E3. ความปลอดภัยต่อ

ชวีติและทรัพยสิ์น 

(การจราจรบริเวณคณะฯ)

1. ประชาสัมพันธ ์รณรงค์อบรมให้ความรู้ 

ปลูกฝังความเขา้ใจเคร่ืองหมายจราจรให้

ปฏิบัติตามกฎหมายอยา่งถกูต้อง

2. ปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร 

เคร่ืองหมาย ป้ายบังคับต่าง ๆ ให้เห็นเด่นชดั 

รวมทั้งที่จอดรถ

3. จ ากดัปริมาณการใชร้ถในพื้นที่คณะ เพื่อ

ลดการเกดิอบุัติเหตุ โดยการก าหนดให้มี

ใบอนุญาตผ่านเขา้-ออก

4. ต้ังงบประมาณในการดูแล บ ารุงรักษา 

ซ่อมแซม สภาพพื้นผิวถนนอยา่งต่อเนื่องทุก 4

 ปี

เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ต้ังอยู่ริมถนนสาย

หลัก และมถีนนแยกเขา้บริเวณด้านหน้าคณะฯ

 จงึยงัคงเกดิอบุัติเหตุในการจราจรภายในคณะ

 ทั้งที่เกดิจากความประมาทส่วนบุคคล สภาพ

ผิวจราจร และการไมป่ฏิบัติตามกฎของผู้ใชร้ถ

และถนน เมื่อพิจารณาจากความถี่ และการ

บาดเจบ็ที่เคยเกดิขึ้น พบวา่มคีวามเส่ียงอยู่ใน

ระดับสูง

1. การฝ่าฝืน และไมป่ฏิบัติตาม

กฎจราจรของผู้ขบัขี่ยานพาหนะ

2. การน ายานพาหนะประเภท

ต่าง ๆ มาใช ้มปีริมาณเพิ่มมากขึ้น

เร่ือย ๆ

1. จ ากดัปริมาณการใชร้ถในพื้นที่คณะ 

เพื่อลดการเกดิอบุัติเหตุ โดยการ

ก าหนดให้มใีบอนุญาตผ่านเขา้-ออก

2. ปรับผิวการจราจรเพื่อชะลอ

ความเร็วของรถ (ลูกระนาด)

ปีงบประมาณ 2561

ผู้ชว่ยงานคณบดีด้าน

พัฒนาระบบกายภาพ

อบุัติเหตุส่วนใหญ่เกดิ

จากการขบัรถเร็ว และ

ความประมาท

ความเส่ียงด้าน

ความปลอดภัย

จากอนัตรายต่อ

ชวีติและทรัพยสิ์น 

(E)

E4. การถกูบุกรุกพื้นที่

ศูนยว์จิยั สาธติ และ

ฝึกอบรมการเกษตรแม่

เหียะ

1. ซ่อมแซม ปรับปรุงป้ายประกาศพื้นที่ของ

ศูนยว์จิยัฯ 

2. จดัท าแผนการใชป้ระโยชน์จากพื้นที่อยา่ง

มปีระสิทธภิาพ

พื้นที่ของศูนยว์จิยัฯ มจี านวนมากและติดกบั

ชมุชนใหญ่หลายด้าน อกีทั้งคณะฯ ยงัไมม่ี

งบประมาณ และบุคลากรภาคสนามอยา่ง

เพียงพอในการพัฒนาพื้นที่ให้ครอบคลุมตาม

แผน เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ที่ถกูบุกรุก และ

ความเสียหายที่เคยเกดิขึ้น พบวา่มคีวามเส่ียง

อยู่ในระดับสูงมาก

การบุกรุกใชพ้ื้นที่ของชมุชน มกีารสร้างความสัมพันธท์ี่ดีกบัชมุชน

รอบ ๆ พื้นที่

ปีงบประมาณ 2561

หัวหน้าศูนยว์จิยัฯ

การบริหารจดัการพื้นที่

จ าเป็นต้องใช้

งบประมาณ และ

ก าลังคนภาคสนาม

ค่อนขา้งมาก

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์

คณบดคีณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย ์ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์
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ค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะเกษตรศาสตร์
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