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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ครั้งที่ 1/ ๒๕๖4 

วันที่ 8 ธันวาคม  ๒๕๖4 เวลา 09.๐๐-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมไม้งาม  โรงพยาบาลแว้ง 

                    ผู้เข้าประชุม 
    

1.นายณัทนัย      ศักดิรัตน์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแว้ง ประธานกรรมการ 
2.นางกมลรัตน์    เหมมูล     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  กรรมการ 
3.นางภณิดา       ดิษฐรัตน์     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
4.นางสาววันฟาตีมะฮ์  แวสะอิ        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
5.นางสาวสินีนาฏ ตันติจิรวานิชกุล    นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ กรรมการ 
6.นางลาตีป๊ะ      มามะ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ  
7.นายสุรวุฒิ       ดอเลาะ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
8.นางสิรินทร์      ชัยเกษตรถาวร     พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  กรรมการ 
9.นางสาวสูบัยดะห์  สาและ     เภสชักรช านาญการ   กรรมการ  
10.นางปิยะมาศ   ภูมิสถิตย์     นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
11.นายภานุวัฒน์  เจ๊ะโก๊ะ     นักวิชาการพัสดุ   กรรมการ 
12.นางอาซีซะ     สือรือกือจิ     นักวิชาการเงินและบัญชี      กรรมการ/เลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.๐๐ น. 
  ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระต่างๆดังนี้ 
วาระท่ี ๑ ติดตามความเสี่ยงปีที่ผ่านมา 
  ประธานแจ้งให้ทราบว่าทุกปี ทางโรงพยาบาลแว้งจะมีการจัดท ารายงานความเสี่ยงประจ าปีของหน่วยงาน
ส าหรับปี 2564 ได้ด าเนินการจัดท ารายงานความเสี่ยงเป็นที่เรียบร้อย ส าหรับการประชุมครั้งนี้ขอติดตามรายงานผลการ
ประเมินความเสี่ยงข้อมูลของปี 2564 เป็นอย่างไรมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปน าเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้  

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2564 
ประเภทความเสี่ยง ตัวช้ีวัด ระดับความเสี่ยง วิธีบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่จะได้รับเม่ือ

ด าเนินการตาม
มาตรการ 

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
1.1 ไม่ได้ก าหนด
งบประมาณในการ
ด าเนินแผนงาน/
โครงการที่มี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ 

- แผนงาน/ โครงการที่
ได้รับการอนุมัตสิอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล และไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่
ก าหนด 
 
 
 

ปานกลาง 
 

ใช้การควบคุม 
 

- แผนงาน /โครงการที่
ได้รับการอนุมัติ และ
ด าเนินการภายในปี 
2564 มีการใช้จ่ายไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่
ก าหนด 
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ประเภทความเสี่ยง ตัวช้ีวัด ระดับความเสี่ยง วิธีบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่จะได้รับเม่ือ
ด าเนินการตาม

มาตรการ 
1.2 ความเสี่ยงจาก
หน่วยงานด าเนินงาน ไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ระยะเวลา ที่ก าหนดไว้ตาม
แผนปฏิบัติการ  
 

- ร้อยละโครงการที่
สามารถด าเนินการตาม
แผน 
 

ปานกลาง ใช้การควบคุม  - โครงการที่ไดร้ับการ
อนุมัติ มีการด าเนินการได้
ตามแผน 

1.3 แหล่งงบประมาณ
ส าหรับจัดสรรโครงการ 
 

- งบประมาณโครงการ
ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 
100 
 

ปานกลาง ใช้การควบคุม  - ทุกโครงการไดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณ ร้อย
ละ 100 

2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)   
2.1 ความเสี่ยงด้านความ
ปลอดภัย 
 

 - อุบัติการณ์ความไม่
เพียงพอของระบบน้ า
ส ารองเท่ากับศูนย ์

ต่ า ยอมรับความเสีย่ง  - ระบบน้ าประปาภายใน
โรงพยาบาลมีความพร้อม
ในการใช้งาน  

  - อุบัติการณ์ความไม่
พร้อมใช้ระบบวิทยุสื่อสาร
เท่ากับศูนย ์

ต่ า ยอมรับความเสีย่ง  - ระบบวิทยสุื่อสารมี
ความพร้อมใช้ 

  - อุบัติการณ์ความไม่
พร้อมใช้กล้องวงจรปิด
เท่ากับศูนย ์

ปานกลาง ใช้การควบคุม  -ระบบกล้องวงจรปิด
พร้อมใช้งาน 

  - อุบัติการณ์การสวม
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายไม่
ถูกต้อง เท่ากับ ศูนย์ 

สูง แผนลดความเสี่ยง  - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
โควิด -19 สวม/ถอด 
สวมอุปกรณ์ป้องกัน
ร่างกาย ถูกต้อง 

2.2 ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลย ี

 - อุบัติการณ์ระบบ
สารสนเทศไม่สามารถใช้
งาน/การสญูหายของ
ข้อมูลส าคญั 

สูง แผนลดความเสี่ยง   

2.3 ความเสี่ยงด้าน
บุคลากรทางคลินิค 

 - บุคลากรมีความรู้และ
ทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน 

ปานกลาง ใช้การควบคุม  - บุคลากรทุกระดับใน
โรงพยาบาลมีความรู้และ
ทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน 

  - ระดับความสุขของ
บุคลากร
(HAPPINOMETER) 

สูง แผนลดความเสี่ยง  - ระดับความสุขของ
บุคลากรทุกระดับใน
โรงพยาบาลอยู่ในระดบั 
"Happy" 

2.4 ความเสี่ยงด้านพัสด ุ  - อัตราการได้รับพัสดุคืน
ไม่ตรงตามความต้องการ
ใช้งาน ไม่เกินร้อยละ 5 

สูง แผนลดความเสี่ยง  - อัตราการได้รับพัสดุคืน
ไม่ตรงตามความต้องการ
ใช้งาน ไม่เกินร้อยละ 6 
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ประเภทความเสี่ยง ตัวช้ีวัด ระดับความเสี่ยง วิธีบริหารความเสี่ยง ผลลัพธ์ที่จะได้รับเม่ือ
ด าเนินการตาม

มาตรการ 
2.5 ความเสี่ยงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 - การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 
ในไม่ต่ ากว่าระดับ "ด"ี 

ต่ า ยอมรับความเสีย่ง  - ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
บุคลากรในโรงพยาบาล 
ในไม่ต่ ากว่าระดับ "ด"ี 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
3.1 ด้านสภาพคล่องทาง
การเงิน 

 - การลงทุนภาพรวมไม่
เกินเกณฑ์ EBITDA 
>20% 

สูง แผนลดความเสี่ยง  - สภาพคล่องการเงินไม่
ติดระดับ 7 

3.2 ความผดิพลาดในการ
บริหารการเงิน 

 - อัตราความทันเวลาใน
การส่งใช้เงินยืมโครงการ 
ภายใน 30 วัน นับจาก
วันรับเงิน 

ปานกลาง ใช้การควบคุม  - การส่งใช้เงินยืม
โครงการภายใน 30 วัน
นับจากวันรับเงิน ทันเวลา 

3.3 การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง 

 - ร้อยละของข้อมูลทาง
การเงินของโรงพยาบาลมี
ความสมบรูณ์ ครบถ้วน 
และเชื่อถือได ้

ปานกลาง ใช้การควบคุม  - ข้อมูลทางการเงินของ
โรงพยาบาลมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ 

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

4.1 การปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 

 - บุคลากรได้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงได้ทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

ปานกลาง ใช้การควบคุม  - บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติตามกฏระเบยีบ
ของโรงพยาบาล 

4.2 การจัดการข้อร้องเรียน
ของหน่วยงาน 

 - ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ปานกลาง ใช้การควบคุม  - ผู้รับบริการไดร้ับความ
พึงพอใจ 

  
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 
79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยถือ
ปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด กรณีหน่วยงานของรัฐมีเจตนาหรือปล่อนปละละเลยในการ
ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยไม่มีเหตุอันควร ให้
กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่ต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 ในเบื้องต้นโรงพยาบาลแว้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามค าสั่งโรงพยาบาลแว้งที่ 125/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  นางกมลรัตน์ เหมมูล (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป) ได้แจ้งว่า หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ.2562 ที่กระทรวงการคลังให้
หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัตินั้น ประกอบด้วย 
  1.มาตรฐานการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นมาตรฐานเบื้องต้นของกี่บริหาร
จัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
  2.หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ เป็นกรอบแนวทางในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
  โดยสามารถสรุปสาระส าคัญที่หน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

- จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ 
- จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง 
- ให้มีการติดตาม และประเมินผลแผนฯ อย่างสม่ าเสมอ 
- ต้องรายงานการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานฯ ต่อผู้เกี่ยวข้อง 
3.ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  
- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และ

เหตุการณ์ภายนอก ส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็น ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ 
- ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากระบบภายในของโรงพยาบาลแว้ง / ด้านความ

ปลอดภัย/ด้านเทคโนโลยี/ด้านคลินิก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 
- ความเสี่ยงด้านการเงิน เป็นความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณและการเงิน 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ เป็นความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับกฏหมายระเบียบหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เช่น การจัดการข้อร้องเรียน 
โดยให้คณะท างานด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลแว้งประจ าปี 2565 ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

            

    ปิดประชุม ๑2.0๐ น.   

 
              (นางอาซีซะ   สือรีกือจิ)           (นางกมลรัตน์    เหมมูล) 
     นักวิชาการเงินและบัญชี                                   นักจัดการงานทั่วไป ช านาญการ 
               ผู้จดบันทึกการประชุม           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ทราบ 
 
 

(นายณัทนยั  ศักดิรัตน์) 
นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแว้ง 

   


