แผนบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางการบริหารที่สําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
สวนชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ ภายในองคกรเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดความสูญเสียจากปจจัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกร และลดโอกาสที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายตอองคกร หรือผลกระทบตอเปาหมายขององคกร จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
เหล านั้ นอย างเปน ระบบ เชน การระบุ โอกาสในการเกิ ดเหตุการณ ตางๆ การวิเคราะหเหตุการณที่จะเกิด
ลวงหนา ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการกําหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความ
เสี่ยง เพื่อนําไปสูการจัดระดับความเสี่ยงที่ไดจากการประเมิน จากนั้นจึงนําไปจัดทําแผนในการลดหรือควบคุม
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ปจจุบันการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เปนกระบวนการที่มีระบบและ
สามารถนําไปใชไดกับทุกองคกร เพื่อบงชี้ เหตุการณ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญ และ
จัดการความเสี่ยง
เพื่อใหการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงไดมี
การจัดการบริหารความเสี่ยงโดยยึดตามหลักการจาก พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหส วนราชการตองมี การประเมิ นความเสี่ย งและปรั บปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน โดยวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหหนวยงานภายในสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงภายในที่ยอมรับ
ได รวมไปถึงกําหนดกรอบการดําเนินงาน เพื่อใหสามารถบริหารความไมแนนอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง
1. เพื่อใหมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
2. เพื่อใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและเปาหมาย
3. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะสงผลใหการดําเนินงาน ไมเปนไปตามวัตถุประสงค
เปาหมาย และพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ
4. เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาผลงานของวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อใหมีแผนการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหเปน
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ของหนวยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจการ
รวมทั้งกระบวนการดําเนินงานตางๆ ลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยง
และขนาดของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
๑. จัดใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานทุกดาน ไมวาจะเปน ดานการบริหาร-งานวางแผนและ
งบประมาณ ดานการจัดหา-งานพัสดุ ดานการเบิกจาย-งานการเงิน ดานการตรวจสอบ-งานการบัญชี
๒. จัดใหมีการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัยในสถานศึกษา ดานการทะเลาะวิวาท
ดานสิ่งเสพติด ความเสี่ยงดานสังคม ดานการพนันและการมั่วสุม
๓. จัดใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีการทบทวน และปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ
๔. จัดใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการจัดการที่ดี
๕. ใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน
เปาหมาย
1. ผูบริหารและบุคลากร มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปใชในการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 และแผนพัฒนาสถานศึกษา 2565-2567 ใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและ เปาหมายที่กําหนดไว
2. ผูบริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได
3. สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานที่รับผิดชอบ
4. เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง
ประโยชนที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสีย่ ง
1. การบริหารความเสี่ยงมีสวนชวยใหคณะทํางานวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัยฯ และผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงที่สําคัญและสามารถทําหนาที่ในการกํากับดูแลองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
2. สรางฐานขอมูลความรูที่มีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความ
เสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ
3. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ที่สําคัญไดทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให
บุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร
4. ชวยใหผูบริหารสามารถมั่นใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา
5. ชวยใหการพัฒนาองคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. กําหนดวัตถุประสงคของการบริหารความเสี่ยง
3. ประเมินความเสี่ยง
4. วางแผนจัดการความเสี่ยง
5. ดําเนินงานตามแผน
6. รายงานผลการดําเนินงาน
7. สรุปประเมินผล
ระยะเวลาการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2564
การประเมินผล
จากการสรุปและรายงานผลการจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา
2. รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
3. รองผูอํานวยการฝายแผนงานและความรวมมือ
4. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
5. รองผูอํานวยการฝายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
6. หัวหนางานบริหารงานทั่วไป
7. หัวหนางานบุคลากร
8. หัวหนางานการเงิน
9. หัวหนางานการบัญชี
10. หัวหนางานพัสดุ
11. หัวหนางานอาคารสถานที่
12. หัวหนางานทะเบียน
13. หัวหนางานประชาสัมพันธ
14. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
15. หัวหนางานวัดผลและประเมินผล
16. หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด
17. หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
18. หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน

19. หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
20. หัวหนางานครูที่ปรึกษา
21. หัวหนางานปกครอง
22. หัวหนางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
23. หัวหนางานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
24. หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
25. หัวหนางานวางแผนและงบประมาณ
26. หัวหนางานศูนยขอมูลสารสนเทศ
27. หัวหนางานความรวมมือ
28. หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
29. หัวหนางานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
30. หัวหนางานสงเสริมผลิตผลการคาและประกอบธุรกิจ
31. หัวหนาแผนกทุกแผนกวิชา

มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัดการดําเนินงาน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ไดกําหนดใหมีมาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน และตัวชี้วัดการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2563
2564
มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ ไตรมาสที่
ผูร บั ผิดชอบ
4
1
2
3
4
1. กําหนดโครงสรางการกํากับดูแลและนโยบาย
1.1 แตงตั้งและปรับปรุงองคประกอบ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณธรรมและ
งานประกันฯ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA)
1.2 ขับเคลื่อนนโยบายในการประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการ
งานประกันฯ
ดําเนินงานของ วท.พัทยา
2. จัดกิจกรรม/การอบรมเพื่อสรางความตระหนัก ถายทอด สูการปฏิบัติ
2.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหนวยงาน
งานประกันฯ
ตนแบบดาน ITA
2.2 จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใส
งานประกันฯ
ITA
2.3 จั ด การทดลองทํ า แบบประเมิ น
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความ
งานประกันฯ
โปรงใส ITA
2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม
อง ค กร ใ ห มี คุ ณธ ร รม จริ ย ธ ร ร ม
งานบุคลากร
เสริมสรางคนดี โดยใชหลักศาสนาและ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ
3. การสื่อสารนโยบาย เปาหมาย และประชมสัมพันธเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
3.1 การสื่ อ สารผ า นสื่ อ ภายในและ
งานศูนย
ภายนอก
ขอมูลฯ
3.2 การจัด ทําสื่อประชาสัมพันธเพื่ อ
สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับการใชสื่อ
งานประกันฯ
ออนไลนอยางมีสติและจริยธรรม

4. ปลูกฝง สรางความตระหนักในการสรางความโปรงใส
4.1 พั ฒ นาระบบ/เว็ บ ไซต การ
เปดเผยขอมูลแกผูมีสวนได สวนเสีย/
สาธารณะ
4.2 บริหารจัดการรับรูของประชาชน
ในเชิงลบ
5. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพัฒนา
5.1 การประชุ ม คณะกรรมการ ITA
เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล
การดําเนินงานตางๆ ตามแผนงาน
5.2 การรายงานความก า วหน า
การดําเนินงานตอที่ประชุม
5.3 การรายงานสรุปผลการประเมิน
ITA และขอเสนอแนะตอผูอํานวยการ

งานศูนย
ขอมูลฯ
งานบริหาร
ทั่วไป

งานประกันฯ
งานประกันฯ
งานประกันฯ

การดําเนินงานเพือ่ จัดการความเสีย่ งการทุจริตของสํานักงาน
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบการพัสดุ
มาตรการ
กิจกรรม
1. พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัด 1.
จั ด หาและเตรี ย มพั ฒ นา
จางใหเ ปนระบบ และเป นไปตาม กระบวนการดําเนินงานใหเปนไป
ระเบียบการพัสดุ
ตามระเบียบฯ
2. อบรมผูรับผิดชอบและบุคลากร
ที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ
ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
3. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเขาใจงาย
2. ให ค วามรู ความเข า ใจแก 1. อบรมผูรับผิดชอบและบุคลากร
เจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ให มี ก าร ที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ
ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ ที่ ต ร ง ต อ ค ว า ม เรื่องกระบวนการตรวจรับพัสดุ
ตองการ
2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเขาใจงาย
3. พัฒนาระบบในการควบคุมวัสดุ 1. อบรมผูรับผิดชอบและบุคลากร
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง
ที่เกี่ยวของใหมีความรู ความเขาใจ
เรื่ อ งการจั ด ทํ า ทะเบี ย นคุ ม วั ส ดุ
ครุภัณฑและสิ่งกอสราง
2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเขาใจงาย

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-4

ไตรมาสที่ 1-4

ไตรมาสที่ 1-4

ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการเบิกจายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
มาตรการ
กิจกรรม
4. ให ค วามรู ความเข า ใจแก 1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวของและที่
บุคลากร เรื่องระเบียบการยืมเงิน เข า บรรจุ ใ หม ใ ห มี ค วามรู ค วาม
และการเบิกจายเพื่อชดใชเงินยืม เข า ใจระเบีย บที่เกี่ ย วข องกั บ การ
เบิกจายเงิน
2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเขาใจงาย
5. ให ค วามรู ความเข า ใจแก 1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวของและที่
บุ ค ลากร เรื่ อ งระเบี ย บการเบิ ก เข า บรรจุ ใ หม ใ ห มี ค วามรู ค วาม
จ า ยเงิ น ตามโครงการเรี ย นฟรี เข า ใจระเบีย บที่เกี่ ย วข องกั บ การ
15 ป
เบิกจายเงิน
2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเขาใจงาย
6. สร า งความรู ความเข า ใจ 1. อบรมบุคลากรที่เกี่ยวของและที่
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการเบิกจาย เข า บรรจุ ใ หม ใ ห มี ค วามรู ค วาม
และชี้ ใ ห เ ห็ น โทษของการกระทํ า เข า ใจระเบีย บที่เกี่ ย วข องกั บ การ
ความผิด
เบิกจายเงินงบประมาณ
2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเขาใจงาย

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-4

ไตรมาสที่ 1-4

ไตรมาสที่ 1-4

ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ:
กระบวนการตรวจสอบการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินดวยระบบคอมพิวเตอร
มาตรการ
กิจกรรม
7. พัฒนาการตรวจสอบ การออก 1.
จั ด หาและเตรี ย มพั ฒ นา
ใบเสร็จดวยระบบคอมพิวเตอร
กระบวนการดําเนินงาน การออก
ใบเสร็จดวยระบบคอมพิวเตอรใหมี
ความปลอดภัยและตรวจสอบได
2. ทัศนศึกษาดูงาน/ขอคําแนะนํา
จากผู มี ค วามรู เ รื่ อ งระเบี ย บการ
ควบคุ ม ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ด ว ยระบบ
คอมพิวเตอร
3. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนเขาใจงาย

ระยะเวลาดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 2-3

