
                                                        โรงพยาบาลหัวหิน (ร่าง 23 เม.ย. 61)                                 No…………..…..…… 

    แบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป   

วันที่พบเหตุการณ์                                  เวลา          

สถานที่เกิดเหตุ                           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 ระดับความรุนแรง  อุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (GENERAL RISK) 1-5 รายละเอียด ดังนี้  

 1. เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ ไม่มีผลกระทบ ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 0 - 10,000 บาท) 

น้อย 
 2. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ตอ่ผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าเสียหาย 10,001 – 50,000 บาท) 
 3. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ต้องการแก้ไข ) ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 50,001 – 250,000 บาท) 

ปานกลาง 

4. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท) 

มาก 
 5. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายร้ายแรง 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท) 

รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

โปรแกรม S (S1,S2,s3) 

Strategy, Structure, Security 
โปรแกรม I (I1,I2)    Information Technology &  

Communication, Internal control & Inventory  
S1 : Strategy System (3ข้อ) 
 GOS101 เกิดปัญหาด้านการ
ควบคุมการวางแผน เช่น ไม่มี
แผนปฏิบัติการ-แผนไม่ครอบคลุม/ การ
สื่อสารแผน/ การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ/ ไม่ก าหนดวัตถุประสงค ์ 
 GOS102 เกิดปัญหาด้านการ 
ควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น ไม่
ก าหนดกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ/ 
ขาดการประเมินประสิทธิภาพ/ ขาดการ
ติดตามผล/ ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
ข้อเสนอแนะ  

 GOS103 เกิดปัญหาด้านการ
ติดตามประเมินผล เช่น ไม่มีการ
ประเมินความคืบหน้า/ ไม่เปรียบเทียบ
ผลการใช้จ่ายเงิน/ ไม่แจ้งผลการ
ประเมินให้ทราบ/ ไม่ได้ทบทวน
วัตถุประสงค-์แผนและกระบวนการ
ด าเนินงาน 
  
S2 : Structure System (2ข้อ)  

 GOS201  
อาคารสถานที/่ พ้ืนที่ให้บริการ ไม่
เหมาะสม/ ไม่ปลอดภัย/ ไม่ถูก
สุขลักษณะ  

 GOS202  ห้องน้ าหรือห้องสุขา 
ไม่พร้อมใช้ (เช่น ช ารุด/ กดชักโครกไม่ลง/ 
ส้วมเต็ม/ ไม่พอใช้) หรือไม่สะดวกต่อผู้พิการ  
 

S3 : Security System (1ข้อ) 
 GOS301 อันตรายจาก  
ภัยธรรมชาต ิอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย  
  
 

I1 : Information Technology & 
Communication (6 ข้อ) 
 GOI101 เกิดปัญหาด้าน Hardwar 
เช่น ไม่มีแผนบริหารจัดการ/ ไม่
เพียงพอ/ ไม่พร้อมใช้/ ใช้ไม่ตรง
วัตถุประสงค/์ ใช้ผิดวิธ-ี เทคนิค  
 GOI102 เกิดปัญหาด้าน  
Network & Security เช่น ไม่พร้อมใช้/ 
ระบบล่ม/ มีการเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ ์ 

 GOI103 เกิดปัญหาด้าน 
Software เช่น ไม่เข้ากับ hardware/ 
ไม่พร้อมใช้/ ไม่ตอบสนองความต้องการ/ 
ใช้ผิดวิธ-ีเทคนิค  
 GOI104 เกิดปัญหาด้าน 
User & IT Team เช่น ไม่มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ/ ไม่พร้อม/ ไม่ครอบคลุม
บทบาทหน้าที/่ ขาดความรู้และทักษะ  

 GOI105 เกิดปัญหาด้านข้อมูล 
สารสนเทศ เช่น ไม่ถูกต้อง/ ไม่ครบถ้วน/ 
ไม่น่าเช่ือถือ/ ไม่เป็นปัจจุบัน  

 GOI106 เกิดปัญหาด้านระบบ/ 
กระบวนการส่ือสาร เช่น ไม่มีแผน/ 
วิธีการหรือช่องทางการส่ือสาร, ไม่
สื่อสารหรือสื่อสารไม่ต่อเนื่อง/ ไม่
ครบถ้วน, ขาดการตดิตามประเมินผล
การส่ือสาร  

I2 : Internal control & 
Inventory (3ข้อ) 
 GOI201 เกิดปัญหาด้านการควบคุม

การเงินและงบประมาณ/ ทรัพย์สิน เช่น 

ไม่ก าหนดระเบียบ/ ผู้รับผิดชอบ, ไม่มี

ทะเบียนคุม/ เอกสารหลักฐานก ากับ, ขาด

การตรวจสอบหรือสอบทาน  

 GOI202 เกิดปัญหาด้านระบบ 

บริหารการพัสดุ เช่น ไม่ก าหนดระเบียบ/ 
แผนความต้องการและการจัดหา, ไม่มี
ทะเบียนคุม/ การตรวจรับ/ การ
บ ารุงรักษา, ขาดการควบคุมการแจกจ่าย/ 
การจ าหน่าย  
 GOI203 เกิดปัญหาด้าน 
การควบคุมการใช้ทรัพยากร เช่น จัดสรร
ไม่เหมาะสม/ ใช้ไม่คุ้ม-ไม่ถูกตาม
มาตรฐาน/ บุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนด-ขาดทักษะการใช ้ 
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                                                        โรงพยาบาลหัวหิน (ร่าง 23 เม.ย. 61)                                 No…………..…..…… 

    แบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป   

วันที่พบเหตุการณ์                                  เวลา          

สถานที่เกิดเหตุ                           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 ระดับความรุนแรง  อุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (GENERAL RISK) 1-5 รายละเอียด ดังนี้  

 1. เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ ไม่มีผลกระทบ ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 0 - 10,000 บาท) 

น้อย 
 2. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ตอ่ผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าเสียหาย 10,001 – 50,000 บาท) 
 3. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ต้องการแก้ไข ) ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 50,001 – 250,000 บาท) 

ปานกลาง 

4. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท) 

มาก 
 5. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายร้ายแรง 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท) 

รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

โปรแกรม M (M1,M2) 

Manpower, Management 
โปรแกรม P (P1,P2) 

Policy, Process of work & 
Operation 

โปรแกรม L (L1) 
Licensed & Professional 

certificate  
M1 : Manpower (3ข้อ) 
 GOM101 เกิดปัญหาด้านการรับ
สมัคร บรรจุ แต่งตั้งบุคลากร เช่น 
ไม่มีการก าหนดกระบวนการคัดเลือก/ 
ทักษะและความสามารถที่จ าเป็นกับ
ต าแหน่ง, ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการรับ
สมัคร/ การสอบคัดเลือก, ไม่มีค าสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยผู้บริหารสูงสุด  

 GOM102 เกิดปัญหาด้าน  
การบริหารจัดการเก่ียวกับบุคลากร เช่น 
ไม่ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ/ การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเก่ียวกับการ
มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร, ไม่
มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเร่ือง
ค่าตอบแทน, การเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่มี
การพิจารณาอนุมัติและจัดท าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  

 GOM103 เกิดปัญหาด้านการ 
พัฒนาบุคลากร เช่น ไม่มีการจัดสรร
งบประมาณ/ ทรัพยากร/ เครื่องมือ 
และการจัดฝึกอบรม, ไม่มีการพิจารณา
ความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรเพ่ือ
พัฒนาทักษะ  
 

M2 : Management (1ข้อ) 
 GOM101 เกิดปัญหาด้านการควบคุม

สภาพแวดล้อมของการด าเนนิงาน เช่น 

เอกสารกระบวนการด าเนนิงานไม่เป็น

ปัจจุบนั/ ไม่มีกฎ ระเบียบ ความ

รับผดิชอบท่ีชดัเจน/ ขาดการติดตามผล

และวางแผนป้องกนั  

 

P1 : Policy (1 ข้อ)  
 GOP101 เกิดปัญหาด้าน  
การควบคุมภารกิจ เช่น ไม่ก าหนด
วัตถุประสงค-์เป้าหมายการด าเนินงาน/ 
ภารกิจไม่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร/ 
ขาดการประกาศสื่อสารภารกิจ  

P2 : Process of work & 
Operation (1 ข้อ)  
 GOP201 เกิดปัญหาด้าน 
กระบวนการบริการ เช่น ไม่มีการก าหนด
มาตรฐานขั้นตอนกระบวนการบริการ, 
ให้บริการไม่ครอบคลุม/ ไม่พร้อม/ ไม่
ตรงตามชว่งระยะเวลา  
 
 
 

L1 : Professional & Operational 
Supervision (2ข้อ) 
 GOL101 เกิดปัญหาด้านการ
ควบคุมก ากับดูแลด้านวิชาชีพ เช่น 
บุคลากรมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมตาม
มาตรฐานวิชาชีพ, ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ใช้ความรูต้ามหลัก
วิชาการ, ประพฤติตนและประกอบกิจ
แห่งวิชาชีพโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
 GOL102 เกิดเหตุการณ์ 
การทุจริตในหน้าที ่หรือปฏิบัติโดยมีอคต ิ
และ/ หรือใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตน  
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                                                        โรงพยาบาลหัวหิน (ร่าง 23 เม.ย. 61)                                 No…………..…..…… 

    แบบรายงานอุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป   

วันที่พบเหตุการณ์                                  เวลา          

สถานที่เกิดเหตุ                           หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 ระดับความรุนแรง  อุบัติการณ์ความเส่ียงทั่วไป (GENERAL RISK) 1-5 รายละเอียด ดังนี้  

 1. เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ ไม่มีผลกระทบ ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน  
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 0 - 10,000 บาท) 

น้อย 
 2. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ตอ่ผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าเสียหาย 10,001 – 50,000 บาท) 
 3. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ต้องการแก้ไข ) ต่อผลส าเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 50,001 – 250,000 บาท) 

ปานกลาง 

4. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหาย 250,001 – 10,000,000 บาท) 

มาก 
 5. เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลให้การด าเนินงานไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้ภารกิจขององค์กรเสียหายร้ายแรง 
        (เกิดผลกระทบที่มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 10 ล้านบาท) 

รายงานความเสี่ยงตามโปรแกรม 

โปรแกรม E (E1,E2) 

Environment  
   

E1 : Service Environment 
(1ข้อ)  
 GOE101 เกิดปัญหาด้าน 
การจัดการสภาพแวดล้อมในการ
ให้บริการ เช่น ไม่มีป้ายให้ค าแนะน า/ 
บอกทาง, ไม่มีทางหนีไฟหรือมีแต่ไม่
พร้อมใช้/ มีสิ่งกีดขวาง, ลิฟท์ขัดข้อง มี
คนติดในลิฟท ์หรือ ลิฟท์ไม่พร้อมใช้
งาน/ ช ารุด/ ติดค้าง  
E2 : Workplace Environment 
(1ข้อ) 
 GOE201 เกิดปัญหาด้าน 
การควบคุมสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทางาน 
เช่น ระบบน้ าอุปโภค-บริโภคไม่
เพียงพอ/ ไม่พร้อมใช้, ระบบแสงสว่าง/ 
ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้/ ดับ/ 
ช็อต/ กระพริบ, การบ าบัดน้าเสีย/  
การจัดขยะ ไม่ถูกวิธี/ ไม่ได้มาตรฐาน  
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