
(หน้า 1-7) 

(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกจิ   1. ผลิตก ำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแห่งอนำคต   2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม   3. บรกิำรวิชำกำรดว้ยองค์ควำมรูแ้ละนวัตกรรม   

   4. ท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสบืสำนเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย  √ 5. บรหิำรจัดกำรทันสมัยมีประสิทธิภำพ โปรง่ใส และมธีรรมำภิบำล 
   

ยุทธศาสตร์ 4) ยุทธศำสตรก์ำรบรกิำรวิชำชีพ 

ค่าเป้าหมาย กำรบริกำรทำงกำรแพทย์ท่ีทันสมัย และมคีุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน เป็นท่ียอมรับและน่ำเชื่อถือ 

กลยุทธ์ 1) พัฒนำคุณภำพกำรบรกิำรให้ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (HA) ขั้นสูง 

2) พัฒนำมำตรฐำนกำรให้บรกิำรตำมมำตรฐำนสำกล 

3) พัฒนำบุคลำกรโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำให้ปฏบัิติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 

4) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทัิลเพื่อสนับสนุนกำรบรกิำรโรงพยำบำล มุง่สู่ Smart hospital 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกำสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1 ไม่ผ่ำนกำรอนุมัติ

รับรองคุณภำพ

สถำนพยำบำลจำก

หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง

ตำมเป้ำหมำยท่ี

ก ำหนดไว้ในแต่ละ

ปีงบประมำณ 

ควำมเสี่ยงดำ้น

ยุทธศำสตรแ์ละ

กลยุทธ ์(Strategy 

Risks) 

ควำมเสี่ยงดำ้น

ควำมน่ำเชื่อถือ

ขององค์กรและ

ธรรมำภิบำล 

ปัจจัยภำยใน 

1. บุคลำกรขำดควำมเข้ำใจ

ในเกณฑ์มำตรฐำน

โรงพยำบำลและเกณฑ์กำร

ประเมนิรับรองคุณภำพ HA 

2. โรงพยำบำลขำด

งบประมำณดำ้นวัสดุ 

1. คุณภำพของ

กำรบริกำรไมเ่ป็น

ท่ีน่ำเชื่อถือ ท ำให้

มผีู้มำรับบรกิำร

น้อย 

1. ก ำหนดระยะเวลำ

กำรด ำเนินงำนตำม

คุณภำพมำตรฐำน 

HA อย่ำงชัดเจน 

2. เปิดคลนิิกเฉพำะ

ทำงใหห้ลำกหลำย

มำกขึน้ 

5 x 3 = 15 1. ต้ังคณะกรรมกำร

ผู้รับผิดชอบในกำร

ก ำกับติดตำมกำร

พัฒนำคุณภำพตำม

มำตรฐำน

โรงพยำบำลและกำร

ดูแลบรกิำรสุขภำพ 

1. อัตรำควำมพึง

พอใจในกำรบริกำร

รำยไตรมำสน้อย

กว่ำ 80% 

2. ผู้มำรับบริกำร

ลดลงจำกไตรมำส

ก่อน 

31 มนีำคม 

2565/  

ผู้อ ำนวยกำร

โรงพยำบำล

มหำวิทยำลัย

พะเยำ 



(หน้า 2-7) 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกำสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

(Reputation and 

Good Governance 

Risks) 

ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับกำร

ให้บรกิำร 

3. สว่นงำนบรกิำรภำยใน

โรงพยำบำลไม่ไดร้ับกำร

รับรองคุณภำพและ

มำตรฐำน 

4. เกิดข้อรอ้งเรยีนในกำร

ให้บรกิำร 

5. ข้อมูลใชใ้นกำรประเมนิยัง

ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำร

ประเมนิท้ังด้ำนคุณภำพและ

ปรมิำณและไม่มกีำรจัดเก็บ

อย่ำงเป็นระบบ 

6. บุคลำกรขำดทักษะ

ทำงด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ

โรงพยำบำล 

3. ถ่ำยทอดองค์

ควำมรู้เกี่ยวกับ

มำตรฐำน HA ท่ัวท้ัง

องค์กร 

4. ฝ่ำยต่ำงๆจัดท ำ

แผนบรหิำรควำม

เสี่ยงในกำรให้บรกิำร

และทบทวนผลงำน/

ควำมเสี่ยง/ปัญหำทุก 

1 เดอืน 

5. ส ำรวจควำมพึง

พอใจของผู้รับบรกิำร

เพือ่น ำมำทบทวน

และปรับปรุงคุณภำพ

ในกำรให้บรกิำรทุก 1 

เดอืน 

2. สว่นงำนบรกิำร

ภำยในเข้ำรับกำร

ประเมนิคุณภำพและ

มำตรฐำนจำกทีมผู้

ประสำนงำนพัฒนำ

ระบบบรกิำรคุณภำพ 

3. สง่เสริมกำร

ท ำงำนเป็นทีม 

4. ก ำหนดตัวชี้วัด

และประเมนิผลของ

แต่ละส่วนงำน 

5. เข้ำรับกำรประเมนิ

คุณภำพจำกสรพ.

ตำมมำตรฐำน HA ใน

ปีงบประมำณ 2565 

 

ลำยมอืช่ือ ...................................................................................  

          (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทยส์ุกิจ พันธ์ุพิมำนมำศ)   

        ต ำแหนง่ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ รักษำกำรแทน 

           ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ 

               วัน 5 เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 



(หน้า 3-7) 

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : ไม่ผ่านการอนุมัตริับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเปา้หมายที่ก าหนดไวใ้นแตล่ะปีงบประมาณ 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 เกิดขึ้นทุกปงีบประมำณ 
จ ำนวนผู้มำรับบริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 50  

และไมส่ำมำรถด ำเนนิงำนท่ัวท้ังองค์กร 

4 เกิดขึ้นทุก 2 ปีงบประมำณ 
จ ำนวนผู้มำรับบริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 30 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50  

กระทบตอ่กำรปฏบัิตงิำนไม่สำมำรถด ำเนนิงำนได้บำงแผนก 

3 เกิดขึ้นทุก 3 ปีงบประมำณ 
จ ำนวนผู้มำรับบริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 10 แตไ่มเ่กินร้อยละ 30  

กระทบตอ่กำรปฏบัิตงิำนแตย่ังสำมำรถด ำเนนิงำนได ้

2 เกิดขึ้นทุก 4 ปีงบประมำณ 
จ ำนวนผู้มำรับบริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 5 แตไ่มเ่กินร้อยละ 10  

ไมก่ระทบตอ่กำรด ำเนินงำน 

1 เกิดขึ้นมำกกวำ่ 4 ปีงบประมำณ จ ำนวนผู้มำรับบริกำรลดลงมำกกว่ำร้อยละ 5 ไมก่ระทบตอ่กำรด ำเนนิงำน 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงำนวิเครำะห์ประเมินระดับโอกำสและระดับผลกระทบของแต่ละควำมเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง  

                   (โอกำสxผลกระทบ) ที่ไดก้ ำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงฯ ของหน่วยงำนทุกคร้ังที่รำยงำนกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ แก่มหำวิทยำลัย 
 (ระดับควำมเสี่ยง = โอกำส x ผลกระทบ)  โดยระดับควำมเสี่ยง 1-2 = ควำมรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับควำมเสี่ยง 3-6 = ควำมรุนแรงปำนกลำง (สีเหลือง) , ระดับควำมเสี่ยง 7-12 = ควำมรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับควำมเสี่ยง 13-25 = ควำมรุนแรงสูงมำก (สีแดง) 



(หน้า 4-7) 

(RM-Plan) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกจิ   1. ผลิตก ำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแห่งอนำคต   2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม   3. บรกิำรวิชำกำรดว้ยองค์ควำมรู้และนวัตกรรม   

   4. ท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสบืสำนเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย  √ 5. บรหิำรจัดกำรทันสมัยมีประสิทธิภำพ โปรง่ใส และมธีรรมำภิบำล 
   

ยุทธศาสตร์ 4) ยุทธศำสตรก์ำรบรกิำรวิชำชีพ 

ค่าเป้าหมาย ควำมม่ันคงทำงกำรเงินและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 

กลยุทธ์ 1) เพิ่มประสทิธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 

2) ลดรำยจำ่ยท่ีไมจ่ ำเป็นและบรหิำรทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกำสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

1 ได้รับกำรสนับสนุน

และกำรจัดสรร

งบประมำณรำยจำ่ยไม่

เพียงพอตำมแผนกำร

เปิดให้บรกิำร 

ควำมเสี่ยงดำ้น

กำรเงินและ

ทรัพยำกร 

(Financial and 

Resources) 

 

ปัจจัยภำยใน 

1. ผู้มำรับบรกิำรมจี ำนวน

น้อยจงึท ำให้รำยรับท่ีไดร้ับ

ไม่สำมำรถน ำไปจัดสรรเป็น

งบประมำณรำยจำ่ยได้

เพียงพอ 

2. จ ำนวนและทักษะกำร

ปฏบัิติงำนของบุคลำกรไม่

เพียงพอต่อกำรเปิด

1. ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำร

ก่อสร้ำงอำคำร

สถำนท่ี จัดซื้อ

ครุภัณฑ์และจัดหำ

บุคลำกรเพื่อ

รองรับกำรเปิด

ให้บรกิำรตำมแผน

ท่ีก ำหนดไว้ 

1. จัดท ำงบประมำณ

รำยจำ่ยให้สมดุลกับ

งบประมำณกำร

รำยรับตำมแผนกำร

เปิดให้บรกิำร 

2. กำรขอสนับสนุน

งบประมำณในกำร

ก่อสร้ำงและจัดซื้อ

ครุภัณฑ์จำก

5 x 3 = 15 1. เพิ่มจ ำนวน

ผู้รับบรกิำรโดยกำร

ประชำสัมพันธ์เชิงรุก 

เช่น ประชำสัมพันธ์

กำรย้ำยสทิธิกำร

รักษำกำรหำ

คู่สัญญำกำร

ให้บรกิำร เป็นต้น 

1. งบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปีท่ี

มหำวิทยำลัยได้รับ

อนุมัติจัดสรรมี

จ ำนวนลดลง 

2. จ ำนวน

ผู้รับบรกิำรเพิ่มขึ้น

น้อยกว่ำร้อยละ 5 

 

31 มนีำคม 

2565/  

ผู้อ ำนวยกำร

โรงพยำบำล

มหำวิทยำลัย

พะเยำ 



(หน้า 5-7) 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกำสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

ให้บรกิำรเพื่อหำรำยไดท่ี้

หลำกหลำย 

ปัจจัยภำยนอก 

1. มหำวิทยำลัยสนับสนุน

รำยจำ่ยน้อยลง 

2. แหลง่ทุนท่ีส่งเสรมิและ

สนับสนุนงบประมำณกำร

พัฒนำโรงพยำบำลอยู่ใน

วงจ ำกัด 

 

 

2. บุคลำกรขำด

โอกำสในกำร

พัฒนำคุณภำพ

และทักษะกำร

ปฏบัิติงำน 

หน่วยงำนภำครัฐ 

(ส ำนักงบประมำณ) 

3. จัดท ำแผนพัฒนำ

ระบบให้บริกำรตำม

ปีงบประมำณอย่ำง

รัดกุม 

4. จัดท ำแผน

อัตรำก ำลังของ

บุคลำกรอย่ำงชัดเจน 

5. ลดรำยจำ่ยท่ีไม่

จ ำเป็น 

6. จัดท ำแผน

งบประมำณรำยจำ่ย

ตำมล ำดับ

ควำมส ำคัญ 

 

2. เปิดให้บรกิำร

คลนิิกเฉพำะทำงเพื่อ

จัดหำรำยได้ 

3. ขอสนับสนุน

อัตรำก ำลังจำก

มหำวิทยำลัย 

4. เปิดช่องทำงกำรให้

ข้อมูล และตอบข้อ

ซักถำมแก่

ผู้รับบรกิำรเพื่อสร้ำง

ควำมเชื่อมั่นในกำร

บรกิำร 

5. ปรับปรุงเว็บไซต์

และ update ข้อมูล

อย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

ลำยมอืช่ือ ...................................................................................  

          (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทยส์ุกิจ พันธ์ุพิมำนมำศ)   

        ต ำแหนง่ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ รักษำกำรแทน 

           ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ 

               วัน 5 เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 



(หน้า 6-7) 

แบบการวิเคราะห์และประเมินระดับความเสี่ยง (โอกาส L x ผลกระทบ I)   

ความเสี่ยง  : ได้รับการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอตามแผนการเปดิให้บริการ 

หลักเกณฑ์การประเมินระดบัความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)   

ระดับคะแนน โอกาส  (L) ผลกระทบ  (I) 

5 ทุกปงีบประมำณ งบประมำณที่ได้รับไมเ่พยีงพอต่อกำรเปิดให้บริกำรตำมแผนภำยใน 3 ปี 

4 ทุก 2 ปีงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับไมเ่พยีงพอต่อกำรเปิดให้บริกำรตำมแผนภำยใน 2 ปี 

3 ทุก 3 ปีงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับไมเ่พยีงพอต่อกำรเปิดให้บริกำรตำมแผนภำยใน 1 ปี 

2 ทุก 4 ปีงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับไมเ่พยีงพอต่อกำรเปิดให้บริกำรตำมแผนภำยใน 6 เดอืน 

1 มำกกวำ่ 4 ปีงบประมำณ งบประมำณที่ได้รับไมเ่พยีงพอต่อกำรเปิดให้บริกำรตำมแผนภำยใน 3 เดอืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ให้ทุกหน่วยงำนวิเครำะห์ประเมินระดับโอกำสและระดับผลกระทบของแต่ละควำมเสี่ยงในรอบแผน รอบ 6 เดือน หรือรอบ 12 เดือนให้สัมพันธ์กัน รวมถึงเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยง  

                   (โอกำสxผลกระทบ) ที่ไดก้ ำหนดไว้ โดยให้แนบหลักเกณฑ์กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงฯ ของหน่วยงำนทุกคร้ังที่รำยงำนกำรบรหิำรจัดกำรควำมเสี่ยงฯ แก่มหำวิทยำลัย 
 (ระดับควำมเสี่ยง = โอกำส x ผลกระทบ)  โดยระดับควำมเสี่ยง 1-2 = ควำมรุนแรงน้อย (สีเขยีว) , ระดับควำมเสี่ยง 3-6 = ควำมรุนแรงปำนกลำง (สีเหลือง) , ระดับควำมเสี่ยง 7-12 = ควำมรุนแรงสูง (สีส้ม) , ระดับควำมเสี่ยง 13-25 = ควำมรุนแรงสูงมำก (สีแดง) 



(หน้า 7-7) 

(RM-Plan-ITA) 

 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 

การบริหารจัดการความเส่ียงตามพันธกจิ   1. ผลิตก ำลังคนท่ีมีสมรรถนะและทักษะแห่งอนำคต   2. วิจัยและนวัตกรรมพัฒนำเศรษฐกจิและสังคม   3. บรกิำรวิชำกำรดว้ยองค์ควำมรู้และนวัตกรรม   

   4. ท ำนุบ ำรุงศิลปะวัฒนธรรม และสบืสำนเอกลักษณ์ควำมเป็นไทย  √ 5. บรหิำรจัดกำรทันสมัยมีประสิทธิภำพ โปรง่ใส และมธีรรมำภิบำล 
   

ยุทธศาสตร์ 6) ยุทธศำสตร์ดำ้นกำรบรหิำรท่ีมีประสิทธิภำพและควำมโปร่งใส  

ค่าเป้าหมาย  

กลยุทธ์  

 

ล าดับ ความเสี่ยง 
ประเภท 

ความเสี่ยง 

สาเหตุ/ 

ปัจจัยเสี่ยง  

ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

ในปัจจุบัน 

ระดับความเสี่ยง

ปัจจุบัน 

(โอกำสxผลกระทบ) 

วธิีการ/ 

มาตรการจัดการ 

ความเสี่ยง 

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

(KRI) 

ก าหนดเสร็จ/

ผู้รับผดิชอบ 

 

(ไม่มปีัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน (ITA)) 

 

 

 

 

ลำยมอืช่ือ ...................................................................................  

          (ศำสตรำจำรย์ นำยแพทยส์ุกิจ พันธ์ุพิมำนมำศ)   

        ต ำแหนง่ คณบดีคณะแพทยศำสตร์ รักษำกำรแทน 

           ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยพะเยำ 

               วัน 5 เดอืน พฤศจกิำยน พ.ศ. 2564 


