รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสันทราย
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง โรงพยาบาลสันทราย
ตาบลหนองหาร อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
******************************
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวรวุฒิ
โฆวัชรกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย
2. นายยุทธศาสตร์
จันทร์ทิพย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
3. นางงามพิศ
จันทร์ทิพย์
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
4. นายพูลพฤกษ์
โสภารัตน์
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
5. นางสาวจุฑามาศ
อนุวงศ์เจริญ ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
6. นางเสาวลักษณ์
เวชพร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
7. นางอุบล
สุวรรณมณี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
8. นางศิริวรรณ
พิมาสน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการ
9. นางพวงเพชร
นันติแก้ว
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2
10. นางพรรณนา
ดวงสุวรรณ์
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
11. นางสาวรัตนา
ไชยฟองศรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
12. นางทองสุข
รังษี
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชานาญงาน
ระเบียบวาระ/เรื่อง
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ง
ที่ประชุมทราบ
โดย นายแพทย์วรวุฒิ โฆวัชรกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลสันทราย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
-การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาล
สันทราย

ข้อสั่งการ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-รก.หน.กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งเรื่องการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข ในการประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนิน งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ) เพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจังต่อเนื่อง
สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยในสังกัดดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุข จั ดส่ง ข้อมู ล ตามแบบส ารวจใช้ ห ลัก ฐานเชิ ง
ประจั ก ษ์ ( Evidencebased Intergrity & Transparency Assessment ) ซึ่ ง การ
จัดทาข้อมูลตามแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้นในเรื่องการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ยังกาหนด
เป็นคาถามในแบบสารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
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ระเบียบวาระ/เรื่อง

ข้อสั่งการ
ยั ง ไม่ มี ค วามรู้ ค วาม เข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในเรื่ อ งป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จริตตามที่ นโยบายของรัฐบาล ที่ อาจท า ให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ มี ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทั บ ซ้อน จึงขอให้คณะกรรมการบริห าร
โรงพยาบาล ฯ ร่วมกั น วิเ คราะห์ค วามเสี่ยงเกี่ ยวกั บ การปฏิ บัติง านเพื่อ ป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อนาผลการวิเคราะห์ดังกล่าวทาเป็นรายงานบทวิเคราะห์
ความเสี่ยงฯ โดยวิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน
-การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ ยวกั บผลประโยชน์ทับ ซ้อนในหน่วยงาน สามารถโดย
วิเ คราะห์ จ ากค านิ ยามศัพ ท์ ของคาว่าผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ น จากคานิ ยามศั พ ท์
สามารถแยกแยะทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับ สนุนในโรงพยาบาลสันทราย ที่ มี
ความเสี่ยงอาจเกิดผลประโยชน์ทั บซ้อน ทั้งนี้ส ามารถจ าแนกความเสี่ยงออกเป็น
4 ลักษณะ (โดยวิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน( คือ
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)
2. ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Operational Risk: O)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F)
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่
จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง และดาเนิน การวิเคราะห์ และจัดล าดับ ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์ ก าร
ประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่
ระดับ โอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ ผลกระทบ
(Impact) และระดับ ความเสี่ยง ทั้ งนี้ ก าหนดเกณฑ์ ในเชิง คุณภาพเนื่องจากเป็น
ข้อมูลเชิงพรรณา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินที่ชัดเจนได้
โดยใช้เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา
4
สูง
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครัง้
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
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ข้อสั่งการ
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบ
ด้านการดาเนินงาน (บุคลากร)
ระดับ โอกาสที่เกิด
คาอธิบาย
5
สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
4
สูง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
3
ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
2
น้อย
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิ านบ่อยครั้ง
1
น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัตงิ านนานๆ ครั้ง
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสาคัญ
ในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยง
แต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกาหนดแผนภูมิความเสี่ยง
(Risk Profile) ที่ได้จาก การพิจารณาจัดระดับความสาคัญของความเสี่ยงจากโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบ ที่เกิดขึ้น (Impact) และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของ
เหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood x Impact)
ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่
เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ จัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความ
เสี่ยง
ต่า (Low)
ปานกลาง
(Medium)
เสี่ยงสูง (High)
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

คะแนนระดับความ
เสี่ยง
1–3 คะแนน
4–8 คะแนน
9-14 คะแนน
15-25 คะแนน

มาตรการกาหนด

การแสดงสี
สัญลักษณ์
ยอมรับความเสี่ยง
สีเขียว
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ สีเหลือง
ควบคุมความเสี่ยง
มีมาตรการลดความเสี่ยง
สีส้ม
มีมาตรการลด และประเมินซ้า
สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)

ความรุนแรงของผลกระทบ

ระเบียบวาระ/เรื่อง

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1
1

10
8
6
4
2
2

15
12
9
6
3
3

20
16
12
8
4
4

25
20
15
10
5
5

โอการที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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ข้อสั่งการ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for
Conflict of Interest) โรงพยาบาลสันทราย
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ
ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ล ะปัจ จัยเสี่ยงแล้วให้นาผลที่ ได้ม า
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความ
เสี่ยงต่อกิจ กรรม หรือภารกิจ ของหน่วยงานว่ า ก่ อให้เกิ ดระดับ ของความเสี่ยงใน
ระดับใดในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุด
ที่จะต้องบริหารจัดการก่อน ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลสันทราย ยังไม่พบการกระทา
ผิ ด วินั ย ของข้ า ราชการ พนั ก งานกระทรวง/พนั ก งานราชการ /ลู ก จ้ า งประจ า /
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว แต่ ทั้ ง นี้ จึ ง ได้ ก าหนดความเสี่ ย งตามบริ บ ทของ /สาธารณสุ ข
การยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายและที่/โรงพยาบาลตามการขยายบริการ
คาดว่าอาจจะมี ผ ลประโยชน์ทับ ซ้อนในอนาคตอาจจะมี ผลประโยชน์ทั บ ซ้อนใน
อนาคต จึงกาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกั บผลประโยชน์ทั บซ้อน จานวน 4 ประเด็น
หลัก คือ
(1) การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากมีการขยายบริการและจึงได้รบั
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารรักษา,อาคารพักผูป้ ่วย รวมถึง การจัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ,ระบบสาธารณูปโภค และการจัดซื้ออื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ,การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ฯลฯ
(2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
โรงพยาบาลฯ มีการจัดทาแผนงานและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่
และตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข,ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล จึงมีการ
ดาเนินแผนงานโครงการดังกล่าวซึง่ ในแต่ละปีมีการจัดทาแผนงานโครงการไม่ต่ากว่า
50 โครงการ
(3) การเบิกค่าตอบแทน
(4) การใช้รถราชการ
จากนั้ น คณะกรรมการบริ ห าร จึ ง ได้ ท าการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งดั ง กล่ าว ตาม
รายละเอียดการวิเคราะห์ตามเอกสารแนบท้าย
โดยจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ดังนี้
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ระเบียบวาระ/เรื่อง

5

5

10

15

20

4

4

8

12

16
(3)และ(4)
12
8
4
4

3
2
1

3
2
1
1

6
4
2
2

9
6
3
3

25
(1)และ(2)
20
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

15
10
5
5

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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ข้อสั่งการ
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood(

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน สามารถสรุปการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของ ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน
การจัดหาพัสดุ
การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา
การเบิกค่าตอบแทน
การใช้รถราชการ

จัดลาดับความสาคัญของความ
เสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
ลาดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
ลาดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)

- มอบหมายรก.หน.กลุ่มงานบริหาร สรุปและดาเนินการจัดทารายงานผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
รายละเอียดข้างต้นเป็นรูปเล่ม และให้กาหนดมาตรการดังนี้
1.จัดทามาตรการ เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 4 ประเด็น คือ
(1) การจัดหาพัสดุ (2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา (3) การเบิกค่าตอบแทน และ (4) การใช้รถราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ต่อไป
2. จัดประชุมให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่องป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
3. ควบคุม กากับติดตามภาย โดยระบบควบคุมภายใน
และกาหนดให้จัดทารายงานวิเคราะห์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซด์ รพ.และติดตามควบคุมกากับต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
นางศิริวรรณ พิมาสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม

นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสันทราย
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ผูร้ ับรองรายงานการประชุม

