
แผนบริหารความเสี่ยง 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 
 หลักการและเหตุผล 
 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ส าคัญตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
ส่วนช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพ่ือลดความสูญเสียจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และลดโอกาสที่จะท าให้ เกิด
ความเสียหายต่อองค์กร หรือผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เหล่านั้นอย่างเป็นระบบ เช่น การระบุโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ การวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะเกิด
ล่วงหน้า ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการก าหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความ
เสี่ยง เพื่อน าไปสู่การจัดระดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมิน จากนั้นจึงน าไปจัดท าแผนในการลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

ปัจจุบันการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เป็นกระบวนการที่มีระบบและ
สามารถน าไปใช้ได้กับทุกองค์กร เพ่ือบ่งชี้ เหตุการณ์ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดล าดับความส าคัญ และ
จัดการความเสี่ยง  
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงได้มี
การจัดการบริหารความเสี่ยงโดยยึดตามหลักการจาก พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน โดยวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้หน่วยงานภายในสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงภายในที่ยอมรับได้ รวม
ไปถึงก าหนดกรอบการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถบริหารความไม่แน่นอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 
1. เพ่ือให้มีการก ากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

2. เพ่ือให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
3. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การด าเนินงาน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ 
4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลงานของวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
5. เพ่ือให้มีแผนการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้เป็น

แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ของหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
 



นโยบายการบริหารความเสี่ยง  
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจการ 

รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยง 
และขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. จัดให้มีการตรวจสอบการด าเนินงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหาร-งานวางแผนและ
งบประมาณ ด้านการจัดหา-งานพัสดุ ด้านการเบิกจ่าย-งานการเงิน ด้านการตรวจสอบ-งานการบัญชี 

๒. จัดให้มีการค้นหาและระบุความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการทะเลาะวิวาท 
ด้านสิ่งเสพติด ความเสี่ยงด้านสังคม ด้านการพนันและการมั่วสุม  

๓. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ  
๔. จัดให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ดี  
๕. ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าวัน 

 
เป้าหมาย  
1. ผู้บริหารและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าไปใช้ในการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 และแผนพัฒนาสถานศึกษา 2565 -2567 ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ก าหนดไว้  

2. ผู้บริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

3. สามารถน าแผนบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการบริหารงานที่รับผิดชอบ  
4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการด าเนินงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 
ประโยชน์ที่คาดหวังว่าจะได้รับจากการด าเนินการบริหารความเสี่ยง  
1. การบริหารความเสี่ยงมีส่วนช่วยให้คณะท างานวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ

วิทยาลัยฯ และผู้บริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญและสามารถท าหน้าที่ในการก ากับดูแลองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  

2. สร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารความ
เสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ  

3. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่ส าคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะท าให้
บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร  

4. ช่วยให้ผู้บริหารสามารถม่ันใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา  
5. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 



ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง  
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
 3. ประเมินความเสี่ยง  
 4. วางแผนจัดการความเสี่ยง  
 5. ด าเนินงานตามแผน  
 6. รายงานผลการด าเนินงาน  
 7. สรุปประเมินผล  

 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2564 
 
 การประเมินผล 
  จากการสรุปและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
 
 คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง 
  1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
  3. รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
  4. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
  5. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
  6. หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 
  7. หัวหน้างานบุคลากร 
  8. หัวหน้างานการเงิน 
  9. หัวหน้างานการบัญชี 
  10. หัวหน้างานพัสดุ 
  11. หัวหน้างานอาคารสถานที่ 
  12. หัวหน้างานทะเบียน 
  13. หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
  14. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  15. หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 
  16. หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด 
  17. หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
  18. หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน 



  19. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
  20. หัวหน้างานครูที่ปรึกษา 
  21. หัวหน้างานปกครอง 
  22. หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
  23. หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา 
  24. หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
  25. หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ 
  26. หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  27. หัวหน้างานความร่วมมือ 
  28. หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
  29. หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  30. หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ 
  31. หัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


