สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชุดที่ 27
แผนการควบคุมภายในและการบิหารความเสี่ยงสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
วันที่ 22 กันยายน 2562
ณ ห*องประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
……
เปดการประชุม เวลา 13.30 น
นายวิทยา ธารประเสริฐ ประธานคณะกรรมการฯ เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการ เขาร!วมประชุมตามเวลากําหนด จํานวน 11 ท!าน และเจาหนาที่สหกรณ) 3 ท!าน
วัตถุประสงคการประชุม
เพื่อระดมความคิดเห็น และจัดทําแผนการควบคุมภายในและการบิหารความเสี่ยงสหกรณ)ออมทรัพย)สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จํากัด
สาระสําคัญการประชุม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมุกดาหาร จํากัด
ไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงโดยระบุ วิเคราะห) และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต!อสหกรณ)ฯ ได 5
ขั้นตอน ดังนี้
1. กําหนดวัตถุประสงค
2. ระบุความเสี่ยง
3. วิเคราะหความเสี่ยง
4. การจัดการความเสี่ยง
5. ติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑประเมินสหกรณสีขาวด*วยหลักธรรมาภิบาล ปี 2562
1.แต!งตั้งคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง
2. มีการวิเคราะห)และระบุ/บ!งชี้ความเสี่ยงขององค)กร กําหนดใหแยกเปน 5 ดาน ไดแก!
มอบหมายภารกิจ
2.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ) (คณะกรรมการยุทธศาสตร)
2.2 ความเสี่ยงดานดําเนินงาน ดานการเงิน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน (ผู*จัดการและ
เจ*าหน*าที่สหกรณ คณะกรรมการเงินกู*)
2.3 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ(คณะกรรมการอํานวยการ)
2.4 ความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะกรรมการIT)
2.5 ดานความโปร!งใสและธรรมาภิบาล (คณะกรรมการศึกษา)

*** สรุปการระบุความเสี่ยงมอบให*คณะกรรมการที่เกี่ยวข*องวิเคราะหองคประกอบ ระบุความเสี่ยง 5 ด*าน
ให*ชัดเจน
แต<ละด*านประกอบด*วย
ความเสี่ยง
องคประกอบ
ความเสี่ยง / โอกาส/ ผลกระทบ
แนวทางแก*ไข

*** นําเสนอคณะกรรมการ ดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 ( การวิเคราะหความเสี่ยง )ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562
ตัวอย<าง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมุกดาหาร จํากัดปA 2562
1. กําหนดวัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรเขาใจหลักการและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
2. เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง
3. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสหกรณ)ออมทรัพย)สาธารณสุขมุกดาหาร
2. ระบุความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงด*านกลยุทธ :
องค)ประกอบ : มีการทําแผนยุทธศาสตร) และกลยุทธิ์ สอ สสจ
ความเสี่ยง : การดําเนินการบางโครงการไม!เปนไปตามเปBาหมายที่กําหนด
แนวทางแกไข:
2.2 ความเสี่ยงด*านดําเนินงาน ดานการเงิน ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย)สิน : ของกรรมการ เจาหนาที่
สหกรณ) สมาชิกสหกรณ)
ด*านการรับฝากเงิน การถอนเงิน และการปล<อยเงินกู* กู*จากสถาบันอื่น
ระบบการเงิน :
องค)ประกอบ : การรับฝากเงิน บทบาทหนาที่ มีFlow chart การทํางาน การลงหมวดหมู!
ความเสี่ยง : การรับเงินสดรายวัน มีระบบรายงานเงินสดรายวัน
แนวทางแกไข:
ตัวอย<าง : ระบบการฝากเงิน

1.
2.
3.
4.
5.

รับเงินสด X บาท
การเงิน บันทึกขอมูลในสมุดคู!ฝากแก!สมาชิก
การเงินบันทึกขอมูลในโปรแกรม
นําเงินฝากธนาคาร
บัญชี และสมาชิกสามารถตรวจสอบไดจากระบบโปรแกรมคอมฯ

ระบบการบัญชี :
องค)ประกอบ : มีการบันทึกบัญชี (เงินสดทุกวัน , เครดิต 3 วัน ) มีโปรแกรมระบบบัญชี
ความเสี่ยง :
ระบบพัสดุ : การจัดซื้อจัดจาง มีคณะกรรมการ การจัดซื้อจัดจาง
2.3 ความเสี่ยงด*านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ :
องคประกอบ: มีระเบียบ มติของสหกรณ) มีเงื่อนไขซับซอน ยากต!อการปฏิบัติงาน
กฎหมายสหกรณ)ฯ มติที่ประชุมใหญ! ขอบังคับ มติที่ประชุมคกก ประกาศ คําสั่ง
ความเสี่ยง:
แนวทางแก*ไข:
2.4 ความเสี่ยงด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ :
องคประกอบ: ขอมูลในโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลในคอมพิวเตอร) (เงินฝาก เงินกู ฯลฯ) ขอมูล ของสหกรณ)
ขอมูลส!วนบุคคล การสํารองขอมูล ชั้นความลับของขอมูล คอมพิวเตอร)ฯ
ความเสี่ยง: ความปลอดภัยของขอมูลของสหกรณ) ขอมูลส!วนบุคคล การสํารองขอมูล การเขาถึงชั้นความลับ
โปรแกรมไม!เสถียร /เสียหาย มีการรั่วไหลของขอมูล ขอมูล Anti virus ขาดผูดูแลระบบ(Admin)ที่ต!อเนื่องยั่งยืน
แนวทางแก*ไข: มีระบบการสํารองขอมูลในHDทุกวัน , External (สัปดาห)ละ 2 ครั้ง) ระบบสํารองไฟ
2.5 ด*านความโปร<งใสและธรรมาภิบาล
องคประกอบ: ประเมินสหกรณ)สีขาวดวยหลักธรรมาภิบาล ปb 2562 ไม!ผ!าน ,คงไว รอพิจารณา
ความเสี่ยง: ตกเกณฑ)ขอ…… ,
แนวทางแก*ไข:
*** สรุปการระบุความเสี่ยงมอบให*คณะกรรมการที่เกี่ยวข*องวิเคราะหองคประกอบ ระบุความเสี่ยง 5 ด*าน
ให*ชัดเจน
*** นําเสนอคณะกรรมการ ดําเนินการในขั้นตอนที่ 3 ( การวิเคราะหความเสี่ยง )ต<อไป

3. วิเคราะหความเสี่ยง

4. การจัดการความเสี่ยง สหกรณ)ออมทรัพย)สาธารณสุขมุกดาหาร จํากัด ไดกําหนดประเด็นความเสี่ยงทุกดานและ
วิเคราะห)ระดับความเสี่ยงของแต!ละปeจจัยแลว จึงร!วมกัน กําหนดทางเลือกที่สามารถใชในการจัดการกับความเสี่ยง
คัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสม และนําไปปฏิบัติโดยถือเปนส!วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง โดยมุ!ง จัดการความเสี่ยง
ตองคุมค!ากับการลดรับผลกระทบ ความเสี่ยงทางเลือกซึ่งแบ!งได 4 แนวทางหลักคือ
1. Take (Risk Acceptance) การยอมรับความเสี่ยง คือ ยอมรับใหมีความเสี่ยงบาง เพราะตนทุนการจัดการ
ความเสี่ยงอาจไม!คุมกับผลประโยชน)ที่ อาจเกิดขึ้น
2. Treat (Risk Reduction/Control) การลด/การควบคุมความเสี่ยง คือ มิใช!การขจัดความเสี่ยงใหหมดไป แต!
ควบคุม ทั้งโอกาสและผลกระทบ ของความเสี่ยง ใหอยู!ในระดับที่รับได
3. Transfer (Risk Sharing/Transfer) การกระจาย/โอนความเสี่ยง คือ ผ!องถ!ายใหบุคคลที่สามารถร!วมรับความ
เสี่ยง เช!น การประกันภัย
4. Terminate (Risk Avoidance) การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมที่มีความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงบางอย!างอาจ
ควบคุมได ดวยการยกเลิกเปBาหมาย โครงการ งานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
5. ติดตามประเมินผลการจัดการความเสี่ยง หลังจากจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและมีการดําเนินงานตามแผนแลว
จะตองมีการรายงานและติดตามผลเปนระยะเพื่อใหเกิดความมั่นใจว!าไดมีการ ดําเนินงานไปอย!างถูกตองและเหมาะสม
โดยมีเปBาหมายในการติดตามผลคือ เปนประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง ติดตาม
ผลการจัดการความเสี่ยงที่ไดมีการดําเนินการไปแลวว!าบรรลุตามวัตถุประสงค)ของการบริหารความเสี่ยงหรือไม! โดย
ติดตามผลทุกๆ 6 เดือน

