
หน่วยงาน วทิยาลยัพยาบาลต ารวจ . แผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

1.วัตถุประสงค์ 4. ตอบสนองความเสีย่ง

สิง่ที่ด าเนินการแล้ว + 

ผลด าเนินงานตามแผนฯ
(ผล KRI (ถ้าม)ี)

โอกาสเกิด 

x ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

คงเหลือ

(1) (2) 

เชือ่มโยง (1)

(9)

เชือ่มโยง (8) (7) (6)

(10)

เชือ่มโยง (1) (2) (4)

(11)

เชือ่มโยง (9) (10)

(12)

เชือ่มโยง (7) (11)

(13)

ตามเกณฑ์ประเมนิ

1. 
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ทีม่ี
ประสิทธภิาพ
(เป้าประสงค์ 
5)

เส่ียงต่อความ
ปลอดภัยของ
ชีวติและ
ทรัพยสิ์น
เนือ่งจากการ
เกิดอัคคีภัย

ฝ่ายอ านวยการด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. ปรับปรุงแผนการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย โดยจัดท าเป็นโครงการทัง้ระบบ
2. ก าชับตรวจสอบการปิดไฟและอุปกรณ์
ไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด
3. วางแผนในการเปล่ียนสายไฟฟ้า 
(Main) ภายในอาคารแต่ละชัน้ (ต้ังแต่ชัน้
ที ่1-8)

1. อยูร่ะหวา่งจัดท าคู่มือการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ
2. มีการก าชับตรวจสอบการปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยา่งเคร่งครัด
3. อยูร่ะหวา่งการท าหนังสือถึงการไฟฟ้าให้ยนืยนัการประเมินราคา เปล่ียนสายไฟ main 
ภายในอาคาร ชัน้ 1-8

2x3 M-High

5. ติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ 

+ ค่าเปา้หมาย

ความเสีย่ง

(ไม่ใช่ปญัหา

ปจัจุบนั)

แผนการจัดการความเสีย่งเพ่ิมเติม
(สิ่งที่จะด าเนินการ+ผู้รับผิดชอบ+ก าหนดการ)

KRI 

+ ค่าเปา้หมาย

5.1 รอบ 6 เดือน (ณ. ม.ีค. .61......)

RM 1 (Rev.5)
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1.วัตถุประสงค์ 4. ตอบสนองความเสีย่ง

สิง่ที่ด าเนินการแล้ว + 

ผลด าเนินงานตามแผนฯ
(ผล KRI (ถ้าม)ี)

โอกาสเกิด 

x ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

คงเหลือ

(1) (2) 

เชือ่มโยง (1)

(9)

เชือ่มโยง (8) (7) (6)

(10)

เชือ่มโยง (1) (2) (4)

(11)

เชือ่มโยง (9) (10)

(12)

เชือ่มโยง (7) (11)

(13)

ตามเกณฑ์ประเมนิ

5. ติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ 

+ ค่าเปา้หมาย

ความเสีย่ง

(ไม่ใช่ปญัหา

ปจัจุบนั)

แผนการจัดการความเสีย่งเพ่ิมเติม
(สิ่งที่จะด าเนินการ+ผู้รับผิดชอบ+ก าหนดการ)

KRI 

+ ค่าเปา้หมาย

5.1 รอบ 6 เดือน (ณ. ม.ีค. .61......)

RM 1 (Rev.5)

2.
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ทีม่ี
ประสิทธภิาพ
(เป้าประสงค์ 
5)

อาจเกิดความ
ผิดพลาด 
คลาดเคล่ือน 
ล่าช้า ทางด้าน
การเงิน

1. มีแผนจัดส่งข้าราชการต ารวจ 
เจ้าหน้าที ่อบรมเพิม่เติมความรู้ในด้าน
การเงินและงบประมาณอยา่งต่อเนือ่ง
2. ก าชับเจ้าหน้าทีก่ารเงินให้ปฏิบัติงาน
ด้วยความรอบคอบ เน้นความถูกต้องตาม
ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด
3. ปรับปรุง WI ในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุให้ชัดเจน ครอบคลุม
มากยิง่ขึน้

1. มีการจัดส่งข้าราชการต ารวจและเจ้าหน้าทีอ่บบรมเพิม่เติมความรู้ในด้านการเงินและ
งบประมาณจ านวน 3  ราย
2. มีการก าชับเจ้าหน้าทีก่ารเงินให้ปฏิบัติงานด้วยคามรอบคอบ เน้นความถูกต้องตามระเบียบฯ
3. อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง WI ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุให้ชัดเจน ครอบคลุม
มากยิง่ขึน้

2X2 M-High
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1.วัตถุประสงค์ 4. ตอบสนองความเสีย่ง

สิง่ที่ด าเนินการแล้ว + 

ผลด าเนินงานตามแผนฯ
(ผล KRI (ถ้าม)ี)

โอกาสเกิด 

x ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

คงเหลือ

(1) (2) 

เชือ่มโยง (1)

(9)

เชือ่มโยง (8) (7) (6)

(10)

เชือ่มโยง (1) (2) (4)

(11)

เชือ่มโยง (9) (10)

(12)

เชือ่มโยง (7) (11)

(13)

ตามเกณฑ์ประเมนิ

5. ติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ 

+ ค่าเปา้หมาย

ความเสีย่ง

(ไม่ใช่ปญัหา

ปจัจุบนั)

แผนการจัดการความเสีย่งเพ่ิมเติม
(สิ่งที่จะด าเนินการ+ผู้รับผิดชอบ+ก าหนดการ)

KRI 

+ ค่าเปา้หมาย

5.1 รอบ 6 เดือน (ณ. ม.ีค. .61......)

RM 1 (Rev.5)

3. ผลิตและ
พัฒนา
บุคลากร
ทางด้านการ
พยาบาลตาม
มาตรฐาน
วชิาชีพ

1.ผลการตรวจ
ประกัน
คุณภาพด้านส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ ไม่
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

1. จัดซ้ืออุปกรณ์ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ทันสมัยเพิม่เติมให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ
2. จัดท าโปรแกรมสารสนเทศเพือ่การ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
3. วพ.จัดจ้างลูกจ้างชัว่คราวทีม่ีความ
เชีย่วชาญด้านสารสนเทศ จ านวน 1 อัตรา

1. จัดซ้ืออุปกรณ์ส่ิงสนับสนุนทีท่ันสมัยเพิม่เติมให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เรียน
2.จัดท าโครงการระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหารและการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2562 เงิน
รายได้สถานศึกษา จ านวนเงิน 1 ล้านบาท
3.จัดท าค าขอเพิม่อัตราลูกจ้างชัว่คราวปฏิบัติหน้าทีด้่านเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึน้อีก 1 
อัตรา
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1.วัตถุประสงค์ 4. ตอบสนองความเสีย่ง

สิง่ที่ด าเนินการแล้ว + 

ผลด าเนินงานตามแผนฯ
(ผล KRI (ถ้าม)ี)

โอกาสเกิด 

x ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

คงเหลือ

(1) (2) 

เชือ่มโยง (1)

(9)

เชือ่มโยง (8) (7) (6)

(10)

เชือ่มโยง (1) (2) (4)

(11)

เชือ่มโยง (9) (10)

(12)

เชือ่มโยง (7) (11)

(13)

ตามเกณฑ์ประเมนิ

5. ติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ 

+ ค่าเปา้หมาย

ความเสีย่ง

(ไม่ใช่ปญัหา

ปจัจุบนั)

แผนการจัดการความเสีย่งเพ่ิมเติม
(สิ่งที่จะด าเนินการ+ผู้รับผิดชอบ+ก าหนดการ)

KRI 

+ ค่าเปา้หมาย

5.1 รอบ 6 เดือน (ณ. ม.ีค. .61......)

RM 1 (Rev.5)

4.
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ทีม่ี
ประสิทธภิาพ
(เป้าประสงค์ 
5)

1. เส่ียงต่อ
ความปลอดภัย
ทีส่่งผลกระทบ
ต่อด้านสุขภาพ
ของนักศึกษา
2. ผลกระทบ
ต่อการ
ปฏิบัติงานของ
นักศึกษาท าให้
เกิดความ
ผิดพลาด หรือ
บกพร่องหรือ
หยดุชะงัก

1. ทดสอบความรู้ การปฏิบัติการป้องกัน
การเกิดอุอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัย 
เช่น การปฏิบัติการป้องกันจากถูกเข็มทิม่
ต าและการถูกสารคัดหลัง เป็นต้น และ
ทดสอบความรู้ การปฏิบัติตามหลัก UP
2. ด าเนินการศึกษา ทบทวนสาเหตุปัจจัย
ของการเกิดอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัย
ของนักศึกษาจากการปฏิบัติงาน
3. บูรณาการความเส่ียงและความไม่
ปลอดภัยของผู้ป่วยกับการจัดการเรียน
การสอนรายวชิาทางการพยาบาล
4. จัดการเรียนการสอนเพือ่เสริมการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง
5. จัดท าคู่มือบริหารความเส่ียงในการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษา

1. ทดสอบความรู้ การปฏิบัติการป้องการการเกิดอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัย เช่นการ
ปฏิบัติการป้องกันจากเข็มทิม่ต าและการถูกสารคัดหล่ัง เป็นต้น และทดสอบความรู้ การ
ปฏิบัติตามหลัก UP ในรายวชิาการพยาบาลพืน้ฐาน และวชิาปฏิบัติการพยาบาลพืน้ฐาน ของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รวมทัง้จะด าเนินการทดสอบความรู้ก่อนขึน้ฝึกปฏิบัติงานใน
ภาคฤดูร้อนของรายงิชาปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลเด็กและวยัรุ่น และวชิาปฏิบัติการช่วยเหลือ
ดูแลมารดาและทารกของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
2.บูรณาการความเส่ียงและควมไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยกับการจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวชิาทางการพยาบาล
3.มีการจัดการเรียนการสอนเพือ่เสริมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลองในรายวชิาแนวคิด 
ทฤษฏี และกระบวนการพยาบาล และวชิาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1
4.ด าเนินการศึกษา ทบทวนสาเหตุปัจจัยของการเกิดอุบัติการณ์ความไม่ปลอดภัยของ
นักศึกษาจากการปฏิบัติงาน และจัดท าคู่มือบริหารความเส่ียงในการฝึกปฏิบัติงานของ
นักศึกษา โดยอนุกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ

1X1 Low
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1.วัตถุประสงค์ 4. ตอบสนองความเสีย่ง

สิง่ที่ด าเนินการแล้ว + 

ผลด าเนินงานตามแผนฯ
(ผล KRI (ถ้าม)ี)

โอกาสเกิด 

x ผลกระทบ

ระดับความเสีย่ง

คงเหลือ

(1) (2) 

เชือ่มโยง (1)

(9)

เชือ่มโยง (8) (7) (6)

(10)

เชือ่มโยง (1) (2) (4)

(11)

เชือ่มโยง (9) (10)

(12)

เชือ่มโยง (7) (11)

(13)

ตามเกณฑ์ประเมนิ

5. ติดตามและประเมินผล
วัตถุประสงค์ 

+ ค่าเปา้หมาย

ความเสีย่ง

(ไม่ใช่ปญัหา

ปจัจุบนั)

แผนการจัดการความเสีย่งเพ่ิมเติม
(สิ่งที่จะด าเนินการ+ผู้รับผิดชอบ+ก าหนดการ)

KRI 

+ ค่าเปา้หมาย

5.1 รอบ 6 เดือน (ณ. ม.ีค. .61......)

RM 1 (Rev.5)

5.ผลิตพัฒนา
บุคลากร
ทางด้านการ
พยาบาลตาม
มาตราฐาน
วชิาชีพ
(พันธกิจ 1)

สถาบันไม่ได้รับ
การรับรองจาก
สภาการ
พยาบาลระดับ
สูงสุด(รับรอง 5
 ป)ี

1. จัดสรรงบประมาณเพิม่เติมในการ
จัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน
2. ส่งเสริมอาจารยใ์ห้ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะใหม่ ๆทีท่ันต่อการ
เปล่ียนแปลง
3. สนับสนุนและเอือ้ส่ิงสนับสนุนต่อการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษา
4. จัดเนือ้หาการเรียนการสอนและตาราง
การศึกษาให้เอือ้เวลาต่อการทบทวนและ
การเตรียมความพร้อมก่อนการสอบขึน้
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ
5. จัดการเรียนการสอนเพือ่เสริมการ
เรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จ าลอง

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติมในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน
2.ส่งเสริมอาจารยใ์ห้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ๆ ทีท่ันต่อการเปล่ียนแปลง โดยมี
การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในศตวรรษที ่21 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ในวนัที ่21 พ.ค. 2562
3. มีการสนับสนุนและเอือ้ส่ิงสนับสนุนต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล เช่น 
การเปิดให้ผู้เรียนใช้ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสาธติทางการพยาบาล นอกเวลาราชการ 
(16.30 - 20.30 น.)
4.จัดเนือ้หาการเรียนการสอนและตารางการศึกษาให้เอือ้เวลาต่อการทบทวนและการเตรียม
ความพร้อมก่อนการสอบขึน้ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ด าเนินการโดยอนุกรรมการ
บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
5.จัดการเรียนการสอนเพือ่เสริมการเรียนรู โดยใช้สถานการณ์จ าลองในทุกรายวชิาทางการ
พยาบาล

ทบทวนโดย พ.ต.อ.หญิง ................................................(QMR) อนุมัติโดย พล.ต.ต.หญิง.....................................................( ผบก.วพ.) ผ่านมติคณะกรรมการบริหาร วพ. คร้ังที่    วนัที่                     


