
** หน่วยงานไดร้ะบุความเสีย่ง วเิคราะห์ความเสีย่ง และจดัการความเสีย่ง ตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีไ่ดก้ าหนดไว้

ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบั
ความเส่ียง

 (1)*(2)

ติดตาม 6 
เดือน

ติดตาม 12
 เดือน

ภารกจิ
การบรกิารวชิาการ

แผนการด าเนนิการ
ดา้นบรหิาร
ยุทธศาสตร์

1. การไมบ่รรลุตาม
แผนยุทธศาสตร์

1. การเกดิภาวะโรคระบาดโค
วดิ-19 ท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิ
กจิกรรมตามแผนได ้ 
2. กรอบระยะเวลาการตดิตาม
นานเกนิไป      
3. การไมป่ฏบิตัติามแผน
ยุทธศาสตรห์รอืแผนปฏบิตักิาร

3 4 12 การบรรลุตาม
แผนปฏบิตักิาร รอ้ย
ละ 80

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

1.การตดิตามการ
ด าเนนิการตามกรอบ
ระยะเวลาทีต่กลง
2. การรายงานความ
เคลื่อนไหวในการ
ด าเนนิการตามแผน
ยุทธศาสตรท์ุกไตรมาส

ไมบ่รรลุ 1.การไมด่ าเนนิการ
ตามแผน
ยุทธศาสตรห์รอื
แผนปฏบิตักิารทีว่าง
ไว้
2.การขาดการ
ตดิตามอย่าง
สม ่าเสมอ
3.การเกดิภาวะทาง
สงัคมทีท่ าใหไ้ม่
สามารถด าเนนิ
กจิกรรมได ้เชน่โรค
ระบาด สงคราม

1.การก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการ
ตดิตามใหส้ัน้ลง  
 2. การรายงาน
ความเคลื่อนไหวใน
การด าเนนิการตาม
แผนยุทธศาสตรท์ุก
เดอืน
3.การจดัท า
Dashboard ในการ
เฝ้าระวงัและตดิตาม

งานนโยบายและ
แผน / หวัหน้างาน
นโยบายและแผน / 
นางสาวองัคณา 
ทองจนัทร ์/ 02 502
 2345 ต่อ 3753

ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรล)ุ

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการ
ควบคมุ

หน่วยงาน ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานันทภิกข ุชลประทาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยายน 2565

แบบรายงานการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน (แบบ ปค.5)

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

หมายเหตุภารกิจตาม
กฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ตวัช้ีวดัความเส่ียง
หลกั (KRI)



ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบั
ความเส่ียง

 (1)*(2)

ติดตาม 6 
เดือน

ติดตาม 12
 เดือน

ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรล)ุ

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการ
ควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

หมายเหตุภารกิจตาม
กฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ตวัช้ีวดัความเส่ียง
หลกั (KRI)

ภารกจิ
การเรยีนการสอน

แผนการด าเนนิการ
ดา้นการด าเนนิงาน

2. การเกดิการ
วนิจิฉยัผดิพลาด
โดยนสิติแพทย์/
แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ

1. นสิติแพทย/์แพทยเ์พิม่พนู
ทกัษะขาดความรู ้ความ
เชีย่วชาญในการวนิจิฉยั

2 2 4 รอ้ยละของการเกดิ
การวนิจิฉยัผดิพลาด
โดยนสิติแพทย์/
แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ
 มแีนวโน้มลดลง

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

1. จดัใหม้กีจิกรรม
วชิาการแก่แพทย์
เพิม่พนูทกัษะ 
โดยเฉพาะ ภาวะ
ฉุกเฉนิและภาวะทีพ่บ
บ่อยในเวชปฏบิตั ิ
2. ประสานกบั
สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่จดัท าแนวทางการ
ดแูลรกัษาภาวะฉุกเฉนิ
และภาวะทีพ่บบ่อยใน
เวชปฏบิตัิ
3. ประสานกบั
สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง
จดัท าระบบการให้
ค าปรกึษาแพทย์
ผูเ้ชีย่วชาญ

ไมบ่รรลุ การเกดิการวนิจิฉยั
ผดิพลาด

1. น ารายงานจาก 
HOIR มารายงาน
ในคณะกรรมการ
แพทยศาสตรศกึษา
ฯ ศปช เพือ่น า
เหตุการณ์ทีไ่ดร้บั
แจง้มาจดักจิกรรม
วชิาการโดยเน้นย า้
ในบางหวัขอ้

งานแพทยศาสตร
ศกึษาและแพทยใ์ช้
ทุน, งานป้องกนั
และควบคุมการตดิ
เชือ้ในโรงพยาบาล 
(IC) / ผูช้ว่ย
ผูอ้ านวยการฝ่าย
แพทยศาสตรศกึษา /
 นางสาวพนัธ์ธดิา 
จนัทรกัษ์ / 02 502 
2345 ต่อ 3424



ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบั
ความเส่ียง

 (1)*(2)

ติดตาม 6 
เดือน

ติดตาม 12
 เดือน

ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรล)ุ

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการ
ควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

หมายเหตุภารกิจตาม
กฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ตวัช้ีวดัความเส่ียง
หลกั (KRI)

ภารกจิ
การเรยีนการสอน

แผนการด าเนนิการ
ดา้นการด าเนนิงาน

3. การเกดิ
อุบตักิารณ์เขม็ทิม่
ต า/บาดเจบ็จากของ
มคีม และการสมัผสั
เลอืดหรอืสารคดั
หลัง่จากการ
ปฏบิตังิานของนสิติ
แพทย/์แพทย์
เพิม่พนูทกัษะ

1. นสิติแพทยไ์มส่วมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอย่างครบถว้นหรอืสวม
ใส่/ถอดออกไมถ่กูวธิี
2. การท าหตัถการหรอืการ
จดัเกบ็อุปกรณ์ไมถ่กูวธิี

2 4 8 รอ้ยละของการเกดิ
อุบตักิารณ์เขม็ทิม่
ต า/บาดเจบ็จากของ
มคีม และการสมัผสั
เลอืดหรอืสารคดั
หลัง่จากการ
ปฏบิตังิานของนสิติ
แพทย/์แพทย์
เพิม่พนูทกัษะ มี
แนวโน้มลดลง

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

1. มแีนวทางในการ
ปฏบิตัจิากงาน IC เมือ่
นสิติแพทยบ์าดเจบ็จาก
การท าหตัถการ
2. มแีนวทางในการให้
ความรูก้่อนท าหตัถการ 
เชน่ การสอนแสดง
3. มรีะบบควบคุมการ
ท าหตัถการของนสิติ
แพทยโ์ดยอาจารย์
แพทย/์แพทยเ์วช
ปฏบิตั/ิพยาบาลวชิาชพี
4. สอดแทรกการสอน 
2P Safety ในรายวชิาที่
เกีย่วขอ้ง

ไมบ่รรลุ การเกดิอุบตักิารณ์
เขม็ทิม่ต า/บาดเจบ็
จากของมคีม และ
การสมัผสัเลอืดหรอื
สารคดัหลัง่จากการ
ปฏบิตังิาน

1. จดัการอบรม/
ปฐมนเิทศในการ
สวมใส่/ถอด
อุปกรณ์ป้องกนั
อย่างถกูวธิใีหแ้ก่
นสิติแพทยแ์ละ
แพทยเ์พิม่พนูทกัษะ
2. ประสานกบั
สาขาวชิาหรอื
หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งจดัท า
แนวทางในการท า
หตัถการหรอืการ
จดัเกบ็อุปกรณ์
อย่างถกูวธิี

งานแพทยศาสตร
ศกึษาและแพทยใ์ช้
ทุน, งานป้องกนั
และควบคุมการตดิ
เชือ้ในโรงพยาบาล 
(IC) / ผูช้ว่ย
ผูอ้ านวยการฝ่าย
แพทยศาสตรศกึษา /
 นางสาวพนัธ์ธดิา 
จนัทรกัษ์ / 02 502 
2345 ต่อ 3424



ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบั
ความเส่ียง

 (1)*(2)

ติดตาม 6 
เดือน

ติดตาม 12
 เดือน

ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรล)ุ

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการ
ควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

หมายเหตุภารกิจตาม
กฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ตวัช้ีวดัความเส่ียง
หลกั (KRI)

ภารกจิ
การบรกิารวชิาการ

แผนการด าเนนิการ
ดา้นการด าเนนิงาน

4. การเจบ็ป่วยดว้ย
โรคตดิเชือ้จากการ
ท างานของบุคลากร

บุคลากรไมท่ าตามแนวปฏบิตัิ
(guideline)

2 3 6 อตัราบุคลากรตดิเชือ้
 COVID-19 จาก
การสมัผสัผูป่้วย
ในขณะปฏบิตังิาน 
 ≤  รอ้ยละ 5

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

1. ประกาศนโยบายและ
แนวทางปฏบิตัเิพือ่
ป้องกนั และควบคุม
การตดิเชือ้ภายในศนูย์
การแพทยปั์ญญานนัท
ภกิข ุชลประทาน
2. แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ผูร้บัผดิชอบเพือ่ตดิตาม
สถานการณ์ แกไ้ข/
ปรบัปรงุมาตรการเพือ่
ป้องกนัการตดิเชือ้ของ
บุคลากร
3. ใหค้วามรูบุ้คลากร
เกีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์
ป้องกนัการตดิเชือ้ การ
ปฏบิตัติามแนวทาง  
DMHTT อย่างเครง่ครดั
โดยเฉพาะในสถานที่
ปฏบิตังิาน
4. บรหิารจดัการวคัซนี 
COVID-19 ใหก้บั
บุคลากรและญาตอิย่าง
เพยีงพอ

บรรลุ อุบตักิารณ์การตดิ
เชือ้ COVID-19 
จากการสมัผสัผูป่้วย
ในขณะปฏบิตังิาน

- ฝ่ายทรพัยากรบุคคล
, งานป้องกนัและ
ควบคุมการตดิเชือ้
ในโรงพยาบาล (IC)
 / ผูช้ว่ย
ผูอ้ านวยการฝ่าย
ทรพัยากรบุคคล / 
พญ.โฉมขจ ีสุข
อารยีช์ยั / 02 502 
2345 ต่อ 3668



ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบั
ความเส่ียง

 (1)*(2)

ติดตาม 6 
เดือน

ติดตาม 12
 เดือน

ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรล)ุ

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการ
ควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

หมายเหตุภารกิจตาม
กฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ตวัช้ีวดัความเส่ียง
หลกั (KRI)

ภารกจิ
การบรกิารวชิาการ

แผนการด าเนนิการ
ดา้นการด าเนนิงาน

5. ความไมพ่รอ้มใช้
ของระบบสารสนเทศ

1. ไฟดบั
2. โปรแกรม HOSxP คา้ง
3. สาย Lan ขาด

2 2 4 Information 
systems response 
time ภายใน ≤15 
นาท ีรอ้ยละ 100

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

- จดัหา UPS             
- Update โปรแกรม
สม ่าเสมอ       
- ตดิตัง้ครอบสาย Lan

บรรลุ - Computer บาง
เครือ่งเก่า        
- มกีารปรบัปรงุ 
โปรแกรมเป็น
บางครัง้ 
- มหีนูกดัสาย Lan

- เปลีย่นเครือ่ง
คอมพวิเตอรเ์มือ่ได้
งบประมาณในการ
จดัซื้อใหม ่      
- แจง้ผูเ้กีย่วขอ้ง
ดแูลเรือ่งหนู

งานสื่อและ
สารสนเทศ / ผูช้ว่ย
ผูอ้ านวยการฝ่าย
สารสนเทศ / 
นางสาวภริญา พนัธุ
เมต / 02 502 2345
 ต่อ 3301

ภารกจิ
การบรกิารวชิาการ

แผนการด าเนนิการ
ดา้นการด าเนนิงาน

6. ขอ้รอ้งเรยีนใน
ระบบนดัและระบบควิ

1. ระบบบรกิารเปลีย่นแปลงบ่อย 
2. บุคลากรไมเ่พยีงพอ และไม่
เขา้ใจระบบ                      
3. อุปกรณ์เครือ่งมอืไมเ่พยีงพอ

2 5 10 อตัรารอ้งเรยีนระบบ
นดัและระบบควิ ≤ 
รอ้ยละ 5

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

จดัระบบงานใหม้คีวาม
ชดัเจน ทบทวนให้
เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งมี
ความเขา้ใจระบบ-
สื่อสารใหผู้ร้บับรกิาร
ทราบขัน้ตอนการรบั
บรกิารและทราบ
ระยะเวลารอ

บรรลุ ยงัพบอุบตักิารณ์อยู่
เนื่องศนูยก์ารแพทย์
ปัญญานนัทภกิข ุ
ชลประทานอยู่ใน
ระหว่างปรบัปรงุ
ระบบสารสนเทศ

ใหจ้ดัท าป้าย
ประชาสมัพนัธ์และ
มบุีคลากรมหีน้าที่
ตอบขอ้ซกัถามและ
ใหข้อ้มลูผูร้บับรกิาร

คณะท างานรบัฟัง
เสยีงลกูคา้ / รอง
ผูอ้ านวยการฝ่าย
การพยาบาล / นาง
ธดิารตัน์ เทศนา / 
02 502 2345 ต่อ 
3513

ภารกจิ
การบรกิารวชิาการ

แผนการด าเนนิการ
ดา้นการด าเนนิงาน

7. ความปลอดภยั
ของขอ้มลูบนโลกไซ
เบอร์

1. การโดนแฮกระบบ
2. การตดิไวรสั

1 1 1 ความปลอดภยัของ
ขอ้มลูบนโลกไซ
เบอร ์รอ้ยละ 80

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

- Update Program 
และต่ออายุ License 
Firewall,Antivirus      
- ม ีServer ส ารอง

บรรลุ ม ีVirus เกดิใหม่
ตลอดเวลา

 - ตอ้ง Update 
Antivirus สม ่าเสมอ

งานสื่อและ
สารสนเทศ / ผูช้ว่ย
ผูอ้ านวยการฝ่าย
สารสนเทศ / 
นางสาวภริญา พนัธุ
เมต / 02 502 2345
 ต่อ 3301



ผลกระทบ 
(1)

โอกาสท่ีจะ
เกิด (2)

ระดบั
ความเส่ียง

 (1)*(2)

ติดตาม 6 
เดือน

ติดตาม 12
 เดือน

ช่วง/ระยะเวลา
ด าเนินการ

กิจกรรมควบคมุภายใน การประเมินผลการ
ควบคมุภายใน (บรรล/ุ

ไม่บรรล)ุ

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการ
ควบคมุ

หน่วยงาน
ผูร้บัผิดชอบ/ช่ือผู้
ก ากบัควบคมุ/ช่ือ
ผูร้บัผิดชอบ เบอร์

ติดต่อ

หมายเหตุภารกิจตาม
กฎหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม

แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ

หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค์

ความเส่ียง สาเหตุความเส่ียง การประเมินความเส่ียง ตวัช้ีวดัความเส่ียง
หลกั (KRI)

ภารกจิ
การบรกิารวชิาการ

แผนการด าเนนิการ
ดา้นการเงนิ

8. การขาดสภาพ
คล่องดา้นการคลงั

ศนูยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภกิขุ
 ชลประทาน มสีภาพหนี้คงคา้ง
ของปีงบประมาณเก่าสะสมเป็น
จ านวนมาก จงึท าใหไ้มส่ามารถ
บรหิารจดัการดา้นการเบกิจ่าย
ใหม้ปีระสทิธภิาพได้

3 5 15 จ านวนหนี้เก่าสะสม
ทีค่า้งช าระมปีรมิาณ
ลดลง

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

มกีารบรหิารจดัการโดย
การจ่ายช าระหนี้เก่า
ของบรษิทั/หา้งรา้น และ
จ่ายช าระหนี้ใหม ่ค่า
สาธารณูปโภค และ
บรษิทั หา้งรา้นทีเ่รง่จ่าย

บรรลุ 1. ไดร้บัเอกสารการ
เบกิจ่ายล่าชา้
2. ไดร้าบรบัไม่
เพยีงพอกบัรายจ่าย
3. รายจ่ายไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้

1. จดัท าเอกสารให้
ตามระเบยีบและ
รวดเรว็
2. บรหิารการจ่ายให้
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้

งานคลงั / หวัหน้า
งานคลงั / นางสาว
ประภาพร แกว้
สวรรค ์/ 02 502 
2345 ต่อ 3798

ภารกจิ
การวจิยั

แผนการด าเนนิการ
ดา้นการด าเนนิงาน

9. ผลงานวจิยัมน้ีอย
ไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด

1. ขาดระบบสนบัสนุนการ
ด าเนนิงานวจิยั 
2. งานวจิยัอยู่ระหว่าง
ด าเนนิการตพีมิพ์

3 3 9 จ านวนงานวจิยัที่
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 20

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

จดัใหม้ทีีป่รกึษาในการ
ด าเนนิงานวจิยั และมี
นกัวชิาการสถติคิอย
แนะน าดา้นสถติกิารวจิยั

 ไมบ่รรลุ 1. บุคลากรไมพ่รอ้ม
ในการด าเนนิงานวจิยั
2. ขาดแรงใจทีจ่ะ
ผลติผลงานวจิยั 
3. ขาดทีป่รกึษาดา้น
งานวจิยั 
4. งานวจิยัอยู่
ระหว่างการ
ด าเนนิงาน ยงัไม่
แลว้เสรจ็     
5. งานวจิยัอยู่
ระหว่างการตพีมิพ ์
6. นกัวจิยัไมแ่จง้
ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บั
การตพีมิพ์

1. จดัโครงการ
อบรมพฒันา
ศกัยภาพนกัวจิยั
อย่างต่อเนื่อง    
2. จดัหาทีป่รกึษา
ดา้นงานวจิยั    
3. ส่งบุคลากรไป
อบรมดา้นการวจิยั
ภายนอก

งานวจิยั / ผูช้ว่ย
ผูอ้ านวยการฝ่าย
วชิาการและวจิยั / 
นางเปมกิา โพธสิกุล
 / 02 502 2345 ต่อ 
3405






