
แผนบรหิารความเสี่ยง 

วทิยาลยัเทคนิคพัทยา 

 

 หลักการและเหตผุล 

 การบริหารความเสี่ยงเปนเครื่องมือทางการบริหารท่ีสําคัญตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมี

สวนชวยใหการบริหารงานและการตัดสินใจดานตางๆ ภายในองคกรเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน เพ่ือลดความสูญเสียจากปจจัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร และลดโอกาสท่ีจะทําใหเกิด

ความเสียหายตอองคกร หรือผลกระทบตอเปาหมายขององคกร จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการความเสี่ยง

เหลานั้นอยางเปนระบบ เชน การระบุโอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ การวิเคราะหเหตุการณท่ีจะเกิด

ลวงหนา ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงการกําหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดจากความ

เสี่ยง เพ่ือนําไปสูการจัดระดับความเสี่ยงท่ีไดจากการประเมิน จากนั้นจึงนําไปจัดทําแผนในการลดหรือควบคุม

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 

ปจจุบันการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management) เปนกระบวนการท่ีมีระบบและ

สามารถนําไปใชไดกับทุกองคกร เพ่ือบงชี้ เหตุการณ ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญ และ

จัดการความเสี่ยง  

 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองตามแผนยุทธศาสตรชาติ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงไดมี

การจัดการบริหารความเสี่ยงโดยยึดตามหลักการจาก พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดใหสวนราชการตองมีการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงระบบการ

ควบคุมภายใน โดยวิทยาลัยฯ สนับสนุนใหหนวยงานภายในสามารถพิจารณาระดับความเสี่ยงภายในท่ียอมรับ

ได รวมไปถึงกําหนดกรอบการดําเนินงาน เพ่ือใหสามารถบริหารความไมแนนอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงคการบริหารความเสี่ยง 

1. เพ่ือใหมีการกํากับดูแลตนเองท่ีดี ตามแนวพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ี ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

2. เพ่ือใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคและเปาหมาย  

3. เพ่ือลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงท่ีจะสงผลใหการดําเนินงาน ไมเปนไปตามวัตถุประสงค 

เปาหมาย และพันธกิจ ของวิทยาลัยฯ 

4. เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาผลงานของวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือใหมีแผนการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือใหเปน

แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน ของหนวยงานภายในวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 

 



นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา มีระบบในการบริหารความเสี่ยงโดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจการ 

รวมท้ังกระบวนการดําเนินงานตางๆ ลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย ใหระดับความเสี่ยง 

และขนาดของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

๑. จัดใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานทุกดาน ไมวาจะเปน ดานการบริหาร-งานวางแผนและ

งบประมาณ ดานการจัดหา-งานพัสดุ ดานการเบิกจาย-งานการเงิน ดานการตรวจสอบ-งานการบัญชี 

๒. จัดใหมีการคนหาและระบุความเสี่ยงดานความปลอดภัยในสถานศึกษา ดานการทะเลาะวิวาท 

ดานสิ่งเสพติด ความเสี่ยงดานสังคม ดานการพนันและการม่ัวสุม  

๓. จัดใหมีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงท่ีมีการทบทวน และปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ  

๔. จัดใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการจัดการท่ีดี  

๕. ใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน 

 

เปาหมาย  

1. ผูบริหารและบุคลากร มีความรูความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนําไปใชในการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2564 และแผนพัฒนาสถานศึกษา 2565-2567 ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและ เปาหมายท่ีกําหนดไว  

2. ผูบริหารและบุคลากรสามารถระบุความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงและจัดการ

ความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได  

3. สามารถนําแผนบริหารความเสี่ยงไปใชในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบ  

4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรและกระบวนการดําเนินงานภายในองคกรอยางตอเนื่อง 

 

ประโยชนที่คาดหวังวาจะไดรับจากการดําเนินการบริหารความเสีย่ง  

1. การบริหารความเสี่ยงมีสวนชวยใหคณะทํางานวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ

วิทยาลัยฯ และผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีสําคัญและสามารถทําหนาท่ีในการกํากับดูแลองคกร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

2. สรางฐานขอมูลความรูท่ีมีประโยชนตอการบริหารและการปฏิบัติงานในองคกร การบริหารความ

เสี่ยงจะเปนแหลงขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจดานตางๆ  

3. ชวยสะทอนใหเห็นภาพรวมของความเสี่ยงตางๆ ท่ีสําคัญไดท้ังหมด การบริหารความเสี่ยงจะทําให

บุคลากรภายในองคกรมีความเขาใจถึงเปาหมายและภารกิจหลักขององคกร  

4. ชวยใหผูบริหารสามารถม่ันใจไดวาความเสี่ยงไดรับการจัดการอยางเหมาะสมและทันเวลา  

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. หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

  7. หัวหนางานบุคลากร 

  8. หัวหนางานการเงิน 

  9. หัวหนางานการบัญชี 

  10. หัวหนางานพัสดุ 

  11. หัวหนางานอาคารสถานท่ี 

  12. หัวหนางานทะเบียน 

  13. หัวหนางานประชาสัมพันธ 

  14. หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

  15. หัวหนางานวัดผลและประเมินผล 

  16. หัวหนางานวิทยบริการและหองสมุด 

  17. หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

  18. หัวหนางานสื่อการเรียนการสอน 



  19. หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 

  20. หัวหนางานครูท่ีปรึกษา 

  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 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการปองกันการทุจริตเกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองตามแผนยุทธศาสตร

ชาติวาดวยการปองกันการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

มาตรการ/แนวทางการดาํเนนิงาน 

2563 2564 

ไตรมาสที ่

4 

ไตรมาสที ่

1 

ไตรมาสที ่

2 

ไตรมาสที ่

3 

ไตรมาสที ่

4 
ผูรบัผดิชอบ 

1. กําหนดโครงสรางการกาํกับดูแลและนโยบาย 

1.1 แตงต้ังและปรับปรุงองคประกอบ

คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรงใสในการดําเนินงาน (ITA) 

     

งานประกันฯ 

1.2 ขับเคลื่อนนโยบายในการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของ วท.พัทยา 

     

งานประกันฯ 

2. จัดกิจกรรม/การอบรมเพื่อสรางความตระหนัก ถายทอด สูการปฏิบัต ิ

2.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหนวยงาน

ตนแบบดาน ITA 

     
งานประกันฯ 

2.2 จัดการประชุมชี้แจงเก่ียวกับการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ITA 

     

งานประกันฯ 

2.3 จัดการทดลองทําแบบประเมิน

สําหรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใส ITA 

     

งานประกันฯ 

2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม

องค ก ร ให มี คุณธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม 

เสริมสรางคนดี โดยใชหลักศาสนาและ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ 

     

งานบุคลากร 

3. การสื่อสารนโยบาย เปาหมาย และประชมสัมพันธเกี่ยวกับคุณธรรม จรยิธรรม และความโปรงใส 

3.1 การสื่อสารผานสื่อภายในและ

ภายนอก 

     งานศูนย

ขอมูลฯ 

3.2 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือ

สรางความตระหนักรูเก่ียวกับการใชสื่อ

ออนไลนอยางมีสติและจริยธรรม 

     

งานประกันฯ 



4. ปลูกฝง สรางความตระหนักในการสรางความโปรงใส 

4.1  พัฒนาระบบ/ เว็ บ ไซต  การ

เปดเผยขอมูลแกผูมีสวนได สวนเสีย/

สาธารณะ 

     
งานศูนย

ขอมูลฯ 

4.2 บริหารจัดการรับรูของประชาชน

ในเชิงลบ 

     งานบริหาร

ท่ัวไป 

5. ติดตาม ตรวจสอบ รายงาน และปรับปรุงพฒันา 

5.1 การประชุมคณะกรรมการ ITA 

เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผล 

การดําเนินงานตางๆ ตามแผนงาน 

     

งานประกันฯ 

5 .2  การรายงานความก า วหน า     

การดําเนินงานตอท่ีประชุม 

     
งานประกันฯ 

5.3 การรายงานสรุปผลการประเมิน 

ITA และขอเสนอแนะตอผูอํานวยการ 

     
งานประกันฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การดาํเนนิงานเพือ่จัดการความเสีย่งการทจุรติของสาํนักงาน 

วทิยาลยัเทคนิคพัทยา 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบการพัสดุ 

 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนนิงาน 

1. พัฒนากระบวนการจัดซ้ือจัด

จางใหเปนระบบ และเปนไปตาม

ระเบียบการพัสดุ 

1. จัดหาและเตรียมพัฒนา

กระบวนการดําเนินงานใหเปนไป

ตามระเบียบฯ 

2. อบรมผูรับผิดชอบและบุคลากร

ท่ีเก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ

ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง  

3. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจนเขาใจงาย 

ไตรมาสที ่1-4 

2. ใหความรู ความเขาใจแก

เจาหนา ท่ี ท่ี เ ก่ียวของ ให มีการ

ต ร ว จ รั บ พั ส ดุ ท่ี ต ร ง ต อ ค ว า ม

ตองการ 

1. อบรมผูรับผิดชอบและบุคลากร

ท่ีเก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ

เรื่องกระบวนการตรวจรับพัสดุ 

2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจนเขาใจงาย 

ไตรมาสที ่1-4 

3. พัฒนาระบบในการควบคุมวัสดุ 

ครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

1. อบรมผูรับผิดชอบและบุคลากร

ท่ีเก่ียวของใหมีความรู ความเขาใจ

เรื่องการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ 

ครุภัณฑและสิ่งกอสราง 

2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจนเขาใจงาย 

ไตรมาสที ่1-4 

 

 

 

 

 

 

 



ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 

กระบวนการเบิกจายเงินในงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนนิงาน 

4. ใหความรู ความเขาใจแก

บุคลากร เรื่องระเบียบการยืมเงิน

และการเบิกจายเพ่ือชดใชเงินยืม 

1. อบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของและท่ี

เขาบรรจุใหมให มีความรูความ

เขาใจระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

เบิกจายเงิน 

2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจนเขาใจงาย 

ไตรมาสที ่1-4 

5. ใหความรู ความเขาใจแก

บุคลากร เรื่องระเบียบการเบิก

จายเ งินตามโครงการเรียนฟรี    

15 ป 

1. อบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของและท่ี

เขาบรรจุใหมให มีความรูความ

เขาใจระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

เบิกจายเงิน 

2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจนเขาใจงาย 

ไตรมาสที ่1-4 

6. สรางความรู ความเขาใจ 

ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเบิกจาย

และชี้ใหเห็นโทษของการกระทํา

ความผิด 

1. อบรมบุคลากรท่ีเก่ียวของและท่ี

เขาบรรจุใหมให มีความรูความ

เขาใจระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ

เบิกจายเงินงบประมาณ 

2. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจนเขาใจงาย 

ไตรมาสที ่1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ดานความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ: 

กระบวนการตรวจสอบการควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินดวยระบบคอมพิวเตอร 

 

มาตรการ กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนนิงาน 

7. พัฒนาการตรวจสอบ การออก

ใบเสร็จดวยระบบคอมพิวเตอร 

1. จัดหาและเตรียมพัฒนา

กระบวนการดําเนินงาน การออก

ใบเสร็จดวยระบบคอมพิวเตอรใหมี

ความปลอดภัยและตรวจสอบได 

2. ทัศนศึกษาดูงาน/ขอคําแนะนํา

จากผู มีความรู เรื่องระเบียบการ

ควบคุมใบเสร็จรับเงินดวยระบบ

คอมพิวเตอร 

3. จัดทําคูมือ/แนวทางปฏิบัติท่ี

ชัดเจนเขาใจงาย 

ไตรมาสที ่2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


