การบริ หารความเสี่ ยงในองค์ กร Risk Management (2D)

Course Outline
หลักสู ตร การบริหารความเสี่ ยงในองค์ กร
( Risk Management )
( หลักสู ตร 2 วัน )
โดย

นาย มงคล เกษมสั นต์ ณ อยุธยา

"การจัดการและบริหารความเสี่ ยงในองค์ กรอย่ างเหมาะสม"
ท่ านทราบไหมว่าการจัดการความเสี่ ยงมีความสาคัญกับกิจการของท่ านอย่ างไร
และท่ านเข้ าใจหรือท่ านมีวธิ ีการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจของท่ านแล้ วในรูปแบบใด ?

หลักการ/แนวความคิด










ผูบ้ ริ หารหลายท่านได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการบริ หารงานจนกระทัง่ กิจการประสบความสาเร็ จจนถึง
ทุกวันนี้และการที่ท่านจะบริ หารให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไปก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายนักในภาวะเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั และหากเราไม่ทราบแนวทางการป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันที่อาจเกิดจากปั จจัยทั้ง
ภายในและภายนอกที่กระทบต่อกิจการเรานั้น เราอาจจะแก้ไม่ทนั หรื อต้องเสี ยทรั พยากรเงินทองระยะเวลา
เป็ นจานวนมากในการกอบกูธ้ ุ รกิจนั้นกลับมา
การเรี ยนรู้การจัดการบริ หารความเสี่ ยงในองค์กรนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่
กระทบต่อกิจการที่คาดไม่ถึง โดยการจัดการความเสี่ ยงจะช่วยให้ท่านสามารถรับทราบ ติดตามปั ญหา และ
แก้ปัญหามาแต่เนิ่นๆในทุกเหตุการณ์ที่กระทบต่อธุ รกิจและลดความสู ญเสี ยในด้านการเงินและเวลา
(Good Governance) การกากับดูแลกิจการที่ดี จะเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่มีส่วนช่วย ในกระบวนการ
บริ หารจัดการและดาเนินการที่เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยง จะเป็ นหัวใจที่สาคัญในการดูแลกากับกิจการให้เป็ นไปตามแผนธุ รกิจที่ได้วางไว้
การจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงนั้นจะค้องทาให้สอดคล้องหรื อรองรับกับแผนธุ รกิจและวิสัยทัศน์ของ
องค์กร
ความร่ วมมือในการจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยง เป็ นเรื องที่ตอ้ งสร้างความตระหนักในทุกภาคส่ ว น
หน่วยงานที่จะต้องเป็ นส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ทุกคนต้องร่ วมมือในการจัดทาแผนและเฝ้ าตืดตาม
การรายงานและแก้ปัญหาร่ วมกันในแต่ละองค์กรที่มีความต้องการหรื อวิสัยทัศน์ในธุ รกิจที่แตกต่างกัน
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วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร


เพื่อทาให้ผบู้ ริ หาร พนักงานในองค์กรได้ตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นหน้าที่ของทุกคน และเป็ น
ส่ วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร



เพื่อให้มีการปฎิบตั ิงานในการวางแผนงานและจัดทาแผนบริ หารความเสี่ ยงร่ วมกัน



เพื่อการจัดทาแผนงานในเชิงรุ กและป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



เพื่อจัดสร้างโครงสร้างองค์กรเพื่อการบริ หารความเสี่ ยง



เพื่อร่ วมระดมความเห็นหรื อการค้นหาปั จจัยของความเสี่ ยงและการหาแนวทางการแก้ปัญหา

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสู งต่ อการเข้ าอบรม






การรวบรวมปัญหาขององค์กรในทุกฝ่ ายงานและแยกตามประเภทความเสี่ ยง Risk Identification
การหาแนวทางในการแก้ปัญหา Risk Response
การกาหนดแนวทางดัชนีช้ ีวดั ความเสี่ ยง Risk indicator, risk limit
การจัดสร้างโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการบริ หารความเสี่ ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละฝ่ ายงานในการบริ หารความเสี่ ยง

ผู้ที่ควรเข้ าร่ วมพัฒนาในการเข้ าอบรม
 ผูบ้ ริ หาร/พนักงาน การพัฒนาธุ รกิจ ฝ่ ายขาย เทคนิคการผลิต บัญชีการเงิน สารสนเทศ

แนวทางการดาเนินการเพือ่ พัฒนาให้ เป็ นตามเป้ าหมาย
1. การนาความรู ้ความเข้าใจจากการเรี ยนไปจัดทาแผนเชิงลึกให้สอดคล้องและเหมาะสมกับองค์กรต่อไป
2. การจัดตั้งหน่วยงาน/ฝ่ ายบริ หารความเสี่ ยงเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามงาน
3. การรวบรวมปั ญหา ที่เกิดขึ้นและแยกประเภทตามความเสี่ ยงแต่ละประเภท
4. การรับผิดชอบการจัดทารายงานร่ วมกันในแต่ละฝ่ ายงาน
5. การจัดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและจริ งจังในการรับผิดชอบ
6. การมีระบบของข้อมูลที่ทนั ต่อเหตุการณ์
7. การสร้างวัฒนธรรมในการรับผิดชอบร่ วมกัน
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เนือ้ หาของหลักสู ตร (Course Outline)
วันที่ 1 การให้ ความรู้ และการปฎิบัติ
1. ความรู ้เบื้องต้น ความสาคัญ แนวทางการจัดทาการบริ หารความเสี่ ย ง
2. การจัดทา workshop กรณี ศึกษา
3. การจัดทา workshop ในการระดมปั ญหาในองค์กร ที่ตอ้ งแก้ไขและจัดทา ประเด็นความเสี่ ยงของ
องค์กร แยกตามประเภท strategic risk operation risk compliance risk financial risk

วันที่ 2 เน้ นการปฏิบัติ เพือ่ ให้ ได้ หัวข้ อความเสี่ ยงขององค์ กรและ แนวทางการบริหารความเสี่ ยง
1. การประเมินความเสี่ ยง โอกาสและผลกระทบที่เกิด
- จัดทาตารางผลกระทบที่จะเกิดของความเสี่ ยง
- การประเมินโอกาสที่ จะเกิดเสี่ ยง
2. การจัดทา risk profile ที่แสดงระดับความรุ นแรงของความเสี่ ยง
3. การจัดทาแนวทางการแก้ปัญหาของความเสี่ ยงนั้น หากมีเวลาเพียงพอ
ทั้งนี้การจัดทาแนวทางเพื่อประโยชน์ในการจัดทาคู่มือการบริ หารความเสี่ ยง และแผนปฏิบตั ิการของ
องค์กรโดยในการอบรมจะเพื่อประโยชน์ในการที่จะไปดาเนินการในรายละเอียดต่อ โดยที่ผอู ้ บรมนั้นอาจไม่ได้
มีความเข้าใจเท่ากับผูบ้ ริ หารในแต่ละฝ่ ายงานนั้นๆเพียงพอข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน
1. ความรู ้เข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ ยง ในการดาเนินกิจการ
การดาเนินธุ รกิจในองค์กรเพื่อให้ได้ผลตอบแทน ที่ดีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้น้ นั จาเป็ นที่องค์กร
ต้องมีความพร้อมในทุกด้าน มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพ มีการบริ หารการผลิตที่มีมาตรฐาน มีทีมงานที่มีคุณภาพ
เพียงพอ กับการขยายกิจการ มีเทคโนโลยีท่ ี่ทนั สมัยสมควรแก่การแข่งขัน และการมีเงินทุนที่ เหมาะสม แต่มิได้
หมายความว่ากิจการสามารถเติบโตได้อย่างที่ต้ งั เป้ าหมายเสมอไป ปั จจัยที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ที่
เรี ยกว่าความเสี ยง โอกาสที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
2. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ปั จจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดาเนินกิจการ
3. ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยง
4. การบริ หารความเสี่ ยง ตามมาตรฐานของ coso
5. กระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
6. แนวทางในการจัดกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
7. การทากรณี ศึกษา
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
 การเรี ยนรู้แบบการระดมความคิด Brain Stroming โดยผูเ้ รี ยนจะเป็ นผูท้ ราบปัญหาขององค์กรและร่ วมกัน
นาเสนอ ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ โดยจะต้องเป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์และทราบปั ญหาในแต่ละด้าน
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
 การบรรยายเนื้อหา
 Work shop ในการร่ วมคิดและแสดงความเห็น
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
 การสรุ ปแนวทางที่ได้จากการเรี ยนและที่จะต้องนาไปดาเนินการต่อ
 วิทยากรทาหน้าที่เพียงผูอ้ านวยความสะดวกในการเรี ยนรู้ (Facilitator) ในการจัดทาแนวทางการบริ หาร
ความเสี่ ยง โดยแผนเชิงลึกผูบ้ ริ หารและผูเ้ ข้ารับการอบรมจะเป็ นผูจ้ ดั ทาในรายละเอียดต่อไป
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