
(หน้า 1-3) 

(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …2564……………..……….. 

ชื่อหน่วยงาน  คณะพยาบาลศาสตร ์

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพันธกจิ   1. ผลิตคนไทยศตวรรษท่ี 21   2. วจิัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชงิพาณิชย ์   3. บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

  4. ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย   5. บริหารงานทันสมัยดว้ยธรรมาภบิาล และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 

   

ยุทธศาสตร ์ การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ค่าเปา้หมาย        มกีารดำเนนิการจัดซือ้จดัจ้างพสัดุไม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

กลยุทธ ์ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรใหมคีวามคลองตัวและมปีระสิทธิภาพ 

 

ลำ 

ดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-

G) 

สาเหต/ุ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความ

เสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

วิธีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วดัความ

เสี่ยง(KRI) 

กำหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

1 การดำเนนิการจัดซือ้

จัดจ้างพัสดไุม่เป็นไป

ตามแผนและไม่

เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการ

จัดซือ้จัดจา้งและ

การบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

ความเสี่ยงด้าน

การเงินและ

ทรัพยากร 

(Financial and 

Resources) 

ปัจจัยภายใน 

1. ในปีงบประมาณ 2563  

มกีารขยายระยะเวลาการ

ดำเนนิการจัดซือ้จัดจ้าง 

โดยวิธีประกวดราคา 1 

รายการ 

2.มขี้อคลาดเคลื่อนในการ

กำหนดคุณลักษณะ

ผลกระทบด้าน

การเงินและ

วางแผน

งบประมาณ 

1.จัดทำคำสั่ง

แต่งต้ังเจ้าหนา้ที่

บริหารงานท่ัวไปให้

ปฏบัิตหินา้ที่งาน

พัสดุเพิ่มอีก 1 คน 

2.ชี้แจงหน้าท่ี

รับผิดชอบให้ผู้

ปฏบัิตหินา้ที่งาน

พัสดุท้ัง 2 คน ใน

2 X 3 = 6 

ระดับปานกลาง 

1.มกีารกำกับ

ตดิตามการจัดซือ้

จัดจ้างพัสดใุห้

เป็นไปตามแผน  

2.จัดทำรายงานผล

การดำเนนิงาน

เสนอ

คณะกรรมการ

1. มกีารดำเนนิ 

การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสด ุไม่เป็นไป

ตามแผนในไตร

มาสท่ี 1 และ 2  

 

30 ก.ย.64 

ฝ่ายบริหาร 

 



(หน้า 2-3) 

ลำ 

ดับ 
ความเสี่ยง 

ประเภท 

ความเสี่ยง 

(S-O-F-C-E-

G) 

สาเหต/ุ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมที่มีอยู ่

ในปัจจุบัน 

ระดับความ

เสี่ยงปัจจุบัน 

(โอกาสx

ผลกระทบ) 

วิธีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วดัความ

เสี่ยง(KRI) 

กำหนด

เสร็จ/

ผู้รับผิดชอบ 

ครุภัณฑ์ท่ีไม่สอดคล้อง

กับประเภทครุภัณฑ์ 

 

 

 

การดำเนนิการ

บริหารจัดการพัสดุ 

โดยแบ่งแยกความ

รับผิดชอบให้ชัดเจน 

3.ติดตามกำกับการ

ดำเนนิการจัดซือ้

จัดจ้างตามข้อ 2 ให้

เป็นไปตามแผนและ

เป็นไปตามพระราช 

บัญญัติการจัดซือ้

จัดจ้างและการ

บริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 

ประจำคณะทุกราย

ไตรมาส 

3.กำหนดแนว

ปฏิบัติสำหรับใชใ้น

การตรวจสอบการ

กำหนด

คุณลักษณะ

ครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 

สำหรับให้คณะ

กรรมการฯ   ได้ใช้

เพื่อบริหารจัดการ

ความเสี่ยงในคร้ัง

ต่อไป 
 

 

                                                                                                                                  ลายมอืช่ือ ............................................................. 

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราล ี   โอภาสนันท์) 

                                                                                                           ตำแหน่ง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 วัน ………………..…. เดอืน ....................... พ.ศ. .................



(หน้า 3-3) 

แบบการวเิคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) 

ความเสี่ยง  : การดำเนนิการจัดซือ้จัดจ้างพัสดไุม่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง 

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 มขี้อคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์  จำนวน  2  ครัง้ต่อปี มขี้อร้องเรียนเกิดขึ้น   ปีละ 1 คร้ัง 

4 มขี้อคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์  จำนวน  1  ครัง้ต่อปี มขี้อร้องเรียนเกิดขึ้น  2 ปตี่อครัง้ 

3 มขี้อคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์  มากกว่า 1 ปตี่อครัง้ มขี้อร้องเรียนเกิดขึ้น   3 ปตี่อคร้ัง 

2 มขี้อคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์  มากกว่า 2 ปีต่อคร้ัง มขี้อร้องเรียนเกิดขึ้น  4 ปตี่อครัง้ 

1 มขี้อคลาดเคลื่อนในการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์   มากกว่า 3 ปตี่อครัง้ มขี้อร้องเรียนเกิดขึ้นมากกว่า 5 ปตี่อครัง้ 
 

 

 

หมายเหตุ   :    ให้ทุกหน่วยงานกำหนดหลกัเกณฑท์ี่ใชใ้นการวเิคราะหแ์ละประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ) ของแต่ละประเด็นความเสี่ยงตามบรบิท รายงานผลฯ แก่มหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
(ระดับความเสี่ยง = โอกาส x ผลกระทบ)  โดยระดับความเสี่ยง 1-2 = ความรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับความเสี่ยง 3-6 = ความรุนแรงปานกลาง (สีเหลือง) , ระดับความเสี่ยง 7-12 = ความรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับความเสี่ยง 13-25 = ความรุนแรงสูงมาก (สีแดง) 


