
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสันทราย 
วันพุธท่ี  14 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุมเอ้ืองหลวง โรงพยาบาลสันทราย 
ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

****************************** 

รายชื่อผู้เขา้ร่วมประชุม 

1. นายวรวุฒิ    โฆวัชรกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย  
2.  นายยุทธศาสตร ์  จันทรท์ิพย ์ นายแพทย์ช านาญการพเิศษ    
3.  นางงามพิศ  จันทรท์ิพย ์ นายแพทย์ช านาญการพเิศษ    
4. นายพูลพฤกษ์  โสภารัตน์ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ    
5.  นางสาวจุฑามาศ    อนุวงศ์เจริญ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 
6.  นางเสาวลกัษณ์    เวชพร  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
7.  นางอุบล   สุวรรณมณ ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8.  นางศิริวรรณ  พิมาสน  นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการ 
9.  นางพวงเพชร   นันติแก้ว พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2  
10.  นางพรรณนา  ดวงสุวรรณ์ เภสัชกรช านาญการพเิศษ    
11.  นางสาวรัตนา  ไชยฟองศร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ     
12. นางทองสุข  รังษี  จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญงาน   
 

ระเบียบวาระ/เรื่อง  ข้อสั่งการ 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ง
ท่ีประชุมทราบ 
โดย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย 

 
ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
โรงพยาบาลสันทราย  

ไม่มี 
  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพจิารณา 
-การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบั
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
สันทราย 

-รก.หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งเรื่องการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข  ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งข้อมูลตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์(Evidencebased Intergrity & Transparency Assessment ) ซึ่งการ
จัดท าข้อมูลตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ยังก าหนด
เป็นค าถามในแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน     
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ระเบียบวาระ/เรื่อง  ข้อสั่งการ 
ยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจท า ให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอให้คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาล ฯ ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวท าเป็นรายงานบทวิเคราะห์
ความเสี่ยงฯ โดยวิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน                
-การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน สามารถโดย
วิเคราะห์จากค านิยามศัพท์ ของค าว่าผลประโยชน์ทับซ้อน จากค านิยามศัพท์ 
สามารถแยกแยะทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนในโรงพยาบาลสันทราย ที่มี
ความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งนี้สามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น        
4 ลักษณะ (โดยวิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน( คือ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่
จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ 
(Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็น
ข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้ 
โดยใช้เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครัง้ 
2 น้อย มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 
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ระเบียบวาระ/เรื่อง  ข้อสั่งการ 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ท่ีส่งผลกระทบ
ด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสท่ีเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไมร่้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไมส่ะดวกต่อการปฏิบัตงิานนานๆ ครั้ง  

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญ
ในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี ้

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง  
(Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
 
 
 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบง่พื้นที ่
เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับความ
เสี่ยง 

คะแนนระดบัความ
เสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ ์

ต่ า (Low)  1–3 คะแนน  ยอมรับความเส่ียง  สีเขียว  
ปานกลาง 
(Medium)  

4–8 คะแนน  ยอมรับความเส่ียง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเส่ียง  

สีเหลือง  

เส่ียงสูง (High)  9-14 คะแนน  มีมาตรการลดความเส่ียง  สีส้ม  
เส่ียงสูงมาก 
(Extreme)  

15-25 คะแนน  มีมาตรการลด และประเมินซ้ า
หรือถ่ายโอนความเส่ียง  

สีแดง  

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 
 

            
 
 
 
 
 
                             โอการท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

       1 2 3 4 5 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact) 
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ระเบียบวาระ/เรื่อง  ข้อสั่งการ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for 
Conflict of Interest)   โรงพยาบาลสันทราย 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น าผลที่ได้มา
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด
ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลสันทราย ยังไม่พบการกระท า
ผิดวินัยของข้าราชการ /ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข/ลูกจ้างช่ัวคราว แต่ทั้ งนี้จึงได้ก าหนดความเสี่ยงตามบริบทของ
โรงพยาบาลตามการขยายบริการ/การยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายและที่

คาดว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนในอนาคตอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
อนาคต จึงก าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 4 ประเด็น
หลัก คือ 

  (1) การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมกีารขยายบริการและจึงได้รบั
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารรักษา,อาคารพักผูป้่วย รวมถึง การจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ,ระบบสาธารณูปโภค และการจัดซื้ออื่น ๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง  ,การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ฯลฯ 

(2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสมัมนา   
โรงพยาบาลฯ มีการจัดท าแผนงานและโครงการเพื่อใหส้อดคล้องกบัปญัหาของพื้นที่
และตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข,ยทุธศาสตร์โรงพยาบาล จึงมกีาร
ด าเนินแผนงานโครงการดังกล่าวซึง่ในแต่ละปมีีการจัดท าแผนงานโครงการไม่ต่ ากว่า 
50 โครงการ  

(3) การเบิกค่าตอบแทน  
(4) การใช้รถราชการ  

จากนั้นคณะกรรมการบริหาร จึงได้ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าว ตาม
รายละเอียดการวิเคราะห์ตามเอกสารแนบท้าย 
โดยจัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังน้ี 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5 5 10 15 20 25 
(1)และ(2) 

4 4 8 12 16 
(3)และ(4) 

20 

3 3 6 9 12 15 
2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

       1 2 3 4 5 
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ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

ความเส่ียงท่ียอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได ้
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ระเบียบวาระ/เรื่อง  ข้อสั่งการ 
          โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood(  

        จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบัซ้อน สามารถสรุปการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้ดังนี ้

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน 

จัดล าดับความส าคัญของความ
เส่ียง 

การจัดหาพัสดุ  ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)  
การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม 
และสัมมนา  

ล าดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)  

การเบิกค่าตอบแทน  ล าดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)  
การใช้รถราชการ  ล าดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)  

- มอบหมายรก.หน.กลุ่มงานบรหิาร สรปุและด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
รายละเอียดข้างต้นเป็นรปูเล่ม และให้ก าหนดมาตรการดงันี ้
1.จัดท ามาตรการ เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้4 ประเด็น คือ  
(1) การจัดหาพสัด ุ(2) การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา (3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ต่อไป  

2. จัดประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องป้องกนัผลประโยชน์
ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทจุริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

3. ควบคุม ก ากับติดตามภาย โดยระบบควบคุมภายใน 
และก าหนดให้จัดท ารายงานวิเคราะห์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเผยแพรบ่นเว็บไซด์ รพ.และติดตามควบคุมก ากับต่อไป 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 

นางศิริวรรณ  พิมาสน   
  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
  ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 
 

นายวรวุฒิ    โฆวัชรกุล   
     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสันทราย  
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                   ผูร้ับรองรายงานการประชุม 


