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การประชุม Tune Brain 2/2565
“เพิ่มคุณค่าองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง”

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00- 15.00 น.
ผ่านระบบ Zoom

Meeting ID: 967 3773 5516 Passcode: 947344



IC และ RM อย่างไรก็ต้องไปต่อ

กฎ หลักเกณฑ์๑
• กระทรวงการคลัง

ตัวชี้วัดการด าเนินงานทุนหมุนเวียน๒
• กรมบัญชีกลาง (ประเมินโดย TRIS)

แนวปฏิบัติ หลักสากล IC และ RM เพื่อการพัฒนา๓
• กรอบงานการควบคุมภายใน [COSO 2013]
• กรอบงานการบริหารความเสี่ยง [COSO – ERM 2004]
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กระทรวงการคลัง ก าหนดหลักเกณฑ์ ให้หน่วยงานรัฐถือปฏิบัติ และจัดให้มี

การควบคุมภายใน : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561

การบริหารจัดการความเสี่ยง : หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ
การบริหารจัดการความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2562

กฎ หลักเกณฑ์   
พรบ.วินัยการเงินการคลงัภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดใหม้ี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด
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ข้อ 4 กรณีหน่วยงานของรัฐ มีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดย
ไม่มีเหตุอันควร ให้กระทรวงการคลังพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับพฤติการณ์ของหน่วยงานของรัฐ ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ต่อไป
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ตัวชี้วัดการด าเนินงานทุนหมุนเวียน

การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี
บัญชี 2565 ก าหนดกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลไว้ 5 ด้าน
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ประเมินผล 3 ตัวชี้วัด
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ
และดิจิทัล
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
พิจารณาจากระดับความส าเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังก าหนดไว้ ทั้ง 2 เรื่อง หรือตามแนวคิดหลักการ COSO ทั้ง 2 กรอบงาน 
[COSO 2013 : Internal control และ COSO : ERM 2004]

การประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน : ครบถ้วนตามภารกิจ [เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจตามแผนการด าเนินการ]
การบริหารจัดการความเสี่ยง : ต้องด าเนินการในทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ

2



กรอบงานการควบคุมภายใน แนว COSO [COSO 1992 ปรับปรุง 2013]
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3 วตัถปุระสงค ์ 5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ

ความม ัน่ใจหรอืเชือ่ม ัน่อยา่งสมเหตสุมผล
ในการบรรล ุ3 วตัถปุระสงค์

3 แนวปฏิบัติ หลักสากล Internal Control และ Risk Management
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5 องคป์ระกอบ 17 หลกัการ [86 point of focus]

สภาพแวดลอ้มการ
ควบคมุ 
[Control 
Environment]
19 Point of Focus

1.องคก์ารแสดงความมุง่มั่นดา้นความซือ่ตรงและจรยิธรรม [4]
2.คณะกรรมการแสดงความรับผดิชอบดา้นการก ากบัดแูล [4]
3.ฝ่ายบรหิารก าหนดโครงสรา้ง สายการรายงาน อ านาจหนา้ที ่
และความรับผดิชอบ [3]
4.การแสดงความมุง่มั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน [3]
5.การรายงานผลงานและการควบคมุตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบ [5]

การประเมนิความเสีย่ง
[Risk Assessment]
27 Point of Focus

6.การระบวุตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสม [15]
7.การระบแุละวเิคราะหค์วามเสีย่ง [5]
8.การประเมนิความเสีย่งดา้นทจุรติ [4]
9.การระบแุละวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญ [3]

กจิกรรมการควบคมุ 
[Control Activity]
16 Point of Focus

10.การเลอืกและพัฒนากจิกรรมควบคมุ [6]
11.การเลอืกและพัฒนากจิกรรมควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลย ี[4]
12.การก าหนดและปฏบิัตติามนโยบายและวธิกีารควบคมุ [6]

สารสนเทศและการ
สือ่สาร [Information 
and Communication]
14 Point of Focus

13.การใชส้ารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้ง [5]
14.การสือ่สารภายใน [4]
15.การสือ่สารภายนอก [5]

การตดิตามผล 
[Monitoring Activity]
10 Point of Focus

16.การตดิตามผลและการประเมนิผลระหวา่งการปฏบิัตงิานและแบบอสิระ [7]
17.การประเมนิขอ้บกพรอ่งสือ่สาร [3]

การประเมนิประสทิธผิลของระบบ
การควบคมุภายใน พจิารณาวา่

ท ัง้ 5 องคป์ระกอบ และ 17 หลกัการ

Present มอียูจ่รงิ
Functioning ท าหนา้ทีไ่ดจ้รงิ

กรอบงานการควบคุมภายใน แนว COSO [COSO 1992 ปรับปรุง 2013]



กรอบงานการบริหารความเสี่ยง แนว COSO [COSO – ERM 2004]
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The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise risk management ( COSO-ERM )

▪ ระดบัองคก์ร
▪ ระดบัฝ่าย
▪ ระดบัสายงาน
▪ หน่วยงานยอ่ยใดๆ

สภาพแวดลอ้มภายใน

การก าหนดวัตถปุระสงค์

การระบเุหตกุารณ์

การประเมนิความเสีย่ง

การตอบสนองตอ่ความเสีย่ง

กจิกรรมการควบคมุ

สารสนเทศและการสือ่สาร

การตดิตามประเมนิผล

1.กลยทุธ ์2.การปฏบิตังิาน 3. การรายงาน
4.การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

8 องคป์ระกอบ

4 วตัถปุระสงค์

ประยกุตใ์ชท้กุระดบั
โครงสรา้งองคก์ร



ความสัมพันธ์ระหว่างกรอบงาน COSO 2013 กับ COSO – ERM 2004
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กรอบงานการควบคมุภายใน 
แนว COSO,2013

[Internal Control Integrated Framework]

กรอบงานการบรหิารความเสีย่ง
แนว COSO – ERM,2004

[Enterprise Risk Management  Integrated Framework]

วตัถปุระสงค์
+ ดา้นกลยทุธ์

องคป์ระกอบที ่2 +4 องคป์ระกอบ

บทบาทความรบัผดิชอบ : ทัง้ 2 แนวทางใหค้วามส าคัญกบัฝ่ายตา่งๆ และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีบ่รหิารความเสีย่ง ในการสนับสนุน
ขอ้มลู ทีส่ าคัญตอ่การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร รวมทัง้บทบาทของคณะกรรมการขององคก์รทีม่ตีอ่การบรหิารความ
เสีย่ง



Internal Control : IC

โดย นางสาวศิริพร  ธนกิจเจริญ
สายงานสนับสนุนองค์กร

งานคุณภาพองค์กรและธรรมภิบาล
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หัวข้อการน าเสนอ

• นิยามและแนวคิดของการควบคมุภายใน ตาม COSO 2013

• การประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์กร ตาม COSO 2013

• ผลการประเมิน IC ของหน่วยงานภายใน / อุปสรรค ปัจจัยและข้อเสนอแนะ

• จุดที่ต้องพัฒนาจากผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 

• ปัญหาในการจัดท า  / การด าเนินการการแก้ไข  เช่น  การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)   



11

นิยามและแนวคิดของการควบคุมภายใน ตาม COSO 2013
นิยาม กระบวนการที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ก าหนดขึ้นเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุ
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับ การด าเนินงาน  การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

แนวคิด
1. เป็นกลไกที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินงาน  การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
2. แทรกในการปฏิบัติแทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่อง 

มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า
3. เกิดขึ้นได้โดยบุคลากร ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ

ในการท าให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือปฏิบัติงานและ
แบบฟอร์มด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติด้วย (Present and Function)

4. สามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
5. ควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงาน



การประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน : สปสช.  
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กรอบงานการควบคมุภายใน
แนว COSO,2013 

[Internal Control Integrated Framework]

สว่นงาน หนว่ยงายยอ่ย

สว่นงานขึน้ตรงเลขาธกิาร สปสช.เขต 13 เขต
สตส.
หน่วยปฏบิัตกิารเฉพาะกจิ

สายงานขับเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์

สายงานบรหิารกองทนุ 6 ฝ่าย

สายงานสนับสนุนองคก์ร 4 ฝ่าย

กลุม่ภารกจิสนับสนุนการเขา้ถงึบรกิารปฐม
ภมูแิละการสรา้งเสรมิสขุภาพป้องกันโรค

กลุม่ภารกจิสนับสนุนการจัดการหลักประกนั
สขุภาพระดับทอ้งถิน่

2 ฝ่าย

กลุม่ภารกจิสนับสนุนการมสีว่นร่วมและ
คุม้ครองสทิธิ

3 ฝ่าย

กลุม่ภารกจิก ากบัตดิตามประเมนิผล 2 ฝ่าย

กลุม่ภารกจิสือ่สารหลักประกนัสขุภาพ

เกณฑก์ารวดั ระดบั 5 > มกีารประเมนิผลการควบคมุภายในของหน่วยงาน : ครบถว้นตามภารกจิ
[เหมาะสมกบัโครงสรา้งองคก์รและภารกจิตามแผนการด าเนนิการ]

ทกุระดบั
โครงสรา้งองคก์ร

ระบบงาน



สปสช. ก าหนด 3 วัตถุประสงค์ 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 48 ประเด็น

ME I&CCRการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตาม COSO 2013

วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
1. ด้านการด าเนินงาน (Operations Objective) 
2. ด้านการรายงาน (Reporting Objective) 
3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับ (Compliance Objective)

5 องค์ประกอบ

17 หลักการ

86 ประเด็น

สภาพแวดล้อมการควบคมุ 

การประเมินความเส่ียง 

กิจกรรมการควบคมุ 

สารสนเทศและการส่ือสาร 

กิจกรรมการติดตามผล 

1. องคก์รยึดหลกัความซ่ือตรงและจริยธรรม
2. คณะกรรมการแสดงออกถึงความรบัผิดชอบต่อการก ากบัดแูล
3. คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสัง่การชดัเจน
4. องคก์ร รกัษาไว้ และจงูใจพนักงาน
5. องคก์รผลกัดนัให้ทุกต าแหน่งรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายใน
6. ก าหนดเป้าหมายชดัเจน 
7. ระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงอย่างครอบคลมุ
8. พิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต
9. ระบุและประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคมุภายใน
10. ควบคมุความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้
11. พฒันาระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในการควบคมุ
12. ควบคมุให้นโยบายสามารถปฏิบติัได้
13. องคก์รมีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ
14. มีการส่ือสารข้อมลูภายในองคก์รให้การควบคมุภายในด าเนินต่อไปได้
15. ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอกในประเดน็ท่ีอาจกระทบต่อการควบคมุ
16. ติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน
17. ประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องการควบคมุ ทนัเวลาและเหมาะสม

3 วัตถุประสงค์

แบบประเมนิควบคุมภ
ายใน 2565
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สรุปจ านวนหน่วยงานที่ส่งแบบประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน

1 สายงานขับเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตร์

2 ฝ่ายบริหารงานทะเบียน

3 ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชย

4 ฝ่ายตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ

5 ฝ่ายบริหารระบบการเงินและบัญชีกองทุน

6 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารกองทุน

7 ฝ่ายกฏหมายบริหารกองทุน

8 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและทรัพยากรบุคคล

9 ฝ่ายการเงินและบัญชีบริหาร

10 ฝ่ายกฎหมายและคดี

11 ฝ่ายบริหารเทคโนโลยี

12 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมแิละการสร้างเสริมฯ

13 ฝ่ายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน

14 ฝ่ายสนับสนุนและขับเคล่ือนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน

15 ฝ่ายบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธ์ิ

16 ฝ่ายขับเคล่ือนภาคีเครือข่าย

17 ฝ่ายกฎหมายพิทักษ์สิทธิ

18 ฝ่ายสนับสนุนข้อมลูดิจิตัล

19 ฝ่ายก ากับติดตามและประเมนิผลระบบหลักประกัน

20 กลุ่มภารกิจส่ือสารหลักประกันสุขภาพ

21 ส านักตรวจสอบ

22 Agile

23 สปสช. เขต 1 เชียงใหม่

24 สปสช. เขต 2 พิษณุโลก

25 สปสช. เขต 3 นครสวรรค์

26 สปสช. เขต 4 สระบุรี

27 สปสช. เขต 5 ราชบุรี

28 สปสช. เขต 6 ระยอง

29 สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

30 สปสช. เขต 8 อุดรธานี

31 สปสช. เขต 9 นครราชสีมา

32 สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี

33 สปสช. เขต 11 สุราษฎร์ธานี

34 สปสช. เขต 12 สงขลา

35 สปสช. เขต 13 กทม.

หมายเหตุ  แถบสี                หมายถึง หน่วยท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า 

สปสช. ส่วนกลาง สปสช. เขต

ท่ีมา :  ข้อมูลจาก drive T:\QMS\5. ปีงบประมาณ 2565\02_IC&RM 65\IC



Eผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สปสช. 
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สภาพแวดล้อมการควบคุม มี/ใช่ มี/ใช่ 
บางส่วน

ไม่มี/
ไม่ใช่

หลักการที่ 1 หน่วยงานแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อคุณค่าของความซื่อตรง
และจริยธรรม

(การก าหนดนโยบายการต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการ
คอรัปชั่น Zero Tolerance Policy /การสื่อสารนโยบาย/การ
แสดงออก/การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง/การปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริต) 

หลักการที่ 2 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ / คณะกรรมการ
ควบคุมฯ แสดงความรับผิดชอบในการดูแล 

หลักการที่ 3 การก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (การก าหนดโครงสร้างอยู่ระหว่างด าเนินการอ้างอิงตาม
ส่วนกลาง)

หลักการที่ 4 การแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร

(มีกระบวนเตรียมความพร้อมไม่เพียงพอ เมื่อขาด
บุคลากรจะปรับเกล่ียงานภายใน/เพ่ิมศักยภาพบุคลากร)

หลักการที่ 5 การก าหนดให้รายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ



ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สปสช. 
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การประเมินความเสี่ยง มี/ใช่ มี/ใช่ 
บางส่วน

ไม่ม/ีไม่ใช่

หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน สามารถระบุและ
ประเมินความเสี่ยง 

หลักการที่ 7 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (มีการสื่อสารแต่ยังไม่ได้จัดท าแบบประเมิน IC RM ใน

การทุจริต /มีการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีไม่

ครอบคลุมอย่างชัดเจนในทุกด้าน)

หลักการที่ 9 การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (มีการวิเคราะห์โดยพิจารณาจากการเปลี่ยนนโยบาย

กระทรวง / การเปลี่ยนนโยบายเลขาธิการ / การ

ออกแบบสิทธิประโยชน์/การจัดบริการ)

R



Cผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สปสช. 
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กิจกรรมควบคุม มี/ใช่ มี/ใช่ 
บางส่วน

ไม่ม/ีไม่ใช่

หลักการที่ 10 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม 

หลักการที่ 11 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้าน
เทคโนโลยี 

หลักการที่ 12 การก าหนดนโยบายและวิธีการควบคุม 



I&Cผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สปสช. 
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สารสนเทศและการสื่อสาร มี/ใช่ มี/ใช่ 
บางส่วน

ไม่มี/
ไม่ใช่

หลักการที่ 13 การใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง (บางหน่วยงานไม่มีการเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ระบบเทคโนโลยีมี

ติดขัดบางครั้ง /ขาดการพิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับ)

หลักการที่ 14 การสื่อสารภายใน 

หลักการที่ 15 การสื่อสารภายนอก (ขาดการก าหนดช่องทางการรับแจ้งข้อมูลการกระท าผิด และ

ให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งปลอดภัยได้รับการคุ้มครอง ในการแจ้ง

เบาะแสผู้กระท าผิดและการทุจริต)



Mผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สปสช. 
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กิจกรรมติดตามผล มี/ใช่ มี/ใช่ 
บางส่วน

ไม่มี/
ไม่ใช่

หลักการที่ 16 การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานและ/
หรือการประเมินผลอิสระ 

(การประชุมติดตามผลของการควบคุมภายใน การติดตามผลโดยผู้

ตรวจสอบภายใน หรือ QMR/QMS)

หลักการที่ 17 การประเมินข้อบกพร่องและสื่อสาร



1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

Eผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สปสช. 

ประเด็นการควบคุมที่มีประสิทธิผลเพียงบางส่วน 

หลักการ ประเด็น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา ผู้รับผิดชอบ

3. การก าหนดโครงสร้ าง อ านาจหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบ (3.1)

การก าหนดโครงสร้ างอยู่ระหว่าง

ด าเ นินการ อ้างอิงตามส่วนกลาง (ประเ มิน

ก่อนปรับโครงสร้ าง มีค. 65)

ส านักงานมีปรับโครงสร้ างเ พ่ือให้

สอดคล้องกับภาร กิจ (มีค . 65)

หน่วยงาน ร่วมกับ  HR

4. การแสดงความมุ่งม่ันในการ พัฒนา

ความสามารถของบุคลากร  (4.3)

มีกระบวนเตรียมความพร้อมไม่เ พียงพอ 

กรณีขาดบุคลากร ท่ีมีความรู้  ความสามารถ

การ เตรียมความพร้อมโดยท าการ

วิเคราะห์ภาระงานให้สอดคล้องกับ

จ านวนบุคลากร

หน่วยงาน ร่วมกับ  HR



R

2. การประเมินความเสี่ยง

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สปสช. 

หลักการ ประเด็น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา ผู้รับผิดชอบ

8. การประเ มินความเ ส่ียงด้านการ ทุจริต

 (8.1 ,8.2)

1. การ ส่ือสารแ ต่ยังไ ม่ไ ด้จัดท าแบบ

ประเ มิน IC RM ในการ ทุจริต 

2. การประเ มินเ ป็นลายลักษ ณ์อักษ ร ท่ีไ ม่

ครอบคลุมอย่างชัดเจนในทุกด้าน

3. มีหลายหน่วยงานไม่ไ ด้ประเ มินโอกาส

การ เ กิดทุจริต

1. ประเ มินและวิเคราะห์โอกาสการ

เ กิดทุจริตในรูปแบบต่างๆ หรือ 

ก าหนด red line เ พ่ือน าไปสู่การ พัฒนา

ระบบป้องกัน เ ช่นการ พัฒนาโปรแกรม

ร่วมกับส่วนงานท่ีเ ก่ียวข้อง 

2. พัฒนากระบวนการ ส่ือสารในการ

ด าเ นินการก ากับ ติดตาม เ ฝ้าระวัง

หน่วยงาน ร่วมกับ  QMS

ประเด็นการควบคุมที่มีประสิทธิผลเพียงบางส่วน 



I&C

4. สารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน สปสช. 

หลักการ ประเด็น ส่ิงท่ีต้องพัฒนา ผู้รับผิดชอบ

13. การใช้สารสนเทศท่ีเ ก่ียวข้อง (13.2) 1. การ เ ก็บข้อมูลไ ม่เ ป็นหมวดหมู่ 

2.ระบบเทคโนโลยีมีติดขัดบางคร้ัง 

3.ขาดการ พิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์

ท่ีไ ด้รับ

1. เ พ่ิมช่องทางการ จัดเ ก็บข้อมูล

สารสนเทศ ให้สามารถสืบค้นง่าย และ

ส่ือสารให้ ผู้บริหารและผู้เ ก่ียวข้อง

รับทราบอย่างท่ัวถึง

หน่วยงาน กับ ฝ่ายสารสนเทศ

15. การ ส่ือสารภายนอก (15.1) ขาดการก าหนดช่องทางการ รับแ จ้งข้อมูล

การกระท าผิด

ก าหนดช่องทางการ รับแ จ้งข้อมูล

กระท าผิด และให้ความม่ันใจว่าผู้แ จ้ง

ปลอดภัยไ ด้รับการ คุ้มครอง ในการ

แ จ้งเบาะแสผู้กระท าผิดและการ ทุจริต

หน่วยงาน ร่วมกับ QMS

ประเด็นการควบคุมที่มีประสิทธิผลเพียงบางส่วน 
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ประเด็นข้อจ ากัด แนวทางการพัฒนา ผู้เกี่ยวข้อง

1. ผู้ประเมินไม่เข้าใจข้อค าถามการควบคุมภายใน  อาจเกิดจาก 
ขาดตัวอย่างที่ชัดเจน ผู้ประเมินขาดความรู้และประสบการณ์

1. ทบทวนข้อค าถามการควบคุมภายใน ปรับภาษาให้
เหมาะสม และยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

2. อบรมการใช้แบบประเมิน IC ให้กับผู้รับผิดชอบ

QMS  

2. ผู้ปฏิบัติงานไม่เห็นถึงความจ าเป็นในการควบคุมภายใน  
เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้

1. อบรมให้ความรู้เรื่อง IC & RM แก่บุคลากรทุกระดับ
2. ใช้กระบวนการ PDCA ในการปฏิบัติงานทุกระดับ 

QMS

3. เหตุการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์
ระบาดของโรคโควิด 19 มีผลให้กิจกรรมควบคุมท าได้ยาก และ
อาจไม่มีประสิทธิผล

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการก ากับติดตามงาน โครงการ อย่างสม่ าเสมอ 
เช่น การประชุมผ่านระบบทางไกล  การติดต่อผ่าน application 
Line  เป็นต้น

หน่วยงาน  ฝ่าย IT  

4. ขาดการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่ชัดเจนในกิจกรรม
ควบคุม    อาจท าให้การตัดสินใจเลือกผิดพลาด ผลประโยชน์ที่
ได้รับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไป

1. วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในทุกทางเลือก (กิจกรรม
ควบคุม) เสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจ

2. ทบทวนก าหนด ค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อความ
เหมาะสมกับต้นทุนและผลประโยชน์

หน่วยงาน 

5. การจงใจละเว้นการปฏิบัติตามการควบคุมที่ก าหนดไว้ 
(override) 

1. ก าหนด กฎระเบียบ และขั้นตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ

2. ก าหนดคุณค่าหลัก  วัฒนธรรมองค์กร ให้ชัดเจน และ
ผู้บริหารระดับสูงเป็นแบบอยา่งในการปฏิบัติตามคุณค่าหลัก 
และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งหลักการธรรมาภิบาล

ผู้บริหาร  ฝ่ายกฎหมาย  HR  
QMS
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โดย นางส ารวย  อินละมัย
สายงานสนับสนุนองค์กร

งานคุณภาพองค์กรและธรรมภบิาล



การบริหารจัดการความเสี่ยง : สปสช.  
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สว่นงาน หนว่ยงายยอ่ย

สว่นงานขึน้ตรงเลขาธกิาร สปสช.เขต 13 เขต
สตส.
หน่วยปฏบิัตกิารเฉพาะกจิ

สายงานขับเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์

สายงานบรหิารกองทนุ 6 ฝ่าย

สายงานสนับสนุนองคก์ร 4 ฝ่าย

กลุม่ภารกจิสนับสนุนการเขา้ถงึบรกิารปฐม
ภมูแิละการสรา้งเสรมิสขุภาพป้องกันโรค

กลุม่ภารกจิสนับสนุนการจัดการหลักประกนั
สขุภาพระดับทอ้งถิน่

2 ฝ่าย

กลุม่ภารกจิสนับสนุนการมสีว่นร่วมและ
คุม้ครองสทิธิ

3 ฝ่าย

กลุม่ภารกจิก ากบัตดิตามประเมนิผล 2 ฝ่าย

กลุม่ภารกจิสือ่สารหลักประกนัสขุภาพ

การบรหิารจัดการความเสีย่งส าหรับหน่วยงานของรัฐ : ตอ้งด าเนนิการในทกุระดบัของหน่วยงานของรัฐ

ทกุระดบั
โครงสรา้งองคก์ร

กรอบงานการบรหิารความเสีย่ง
แนว COSO – ERM,2004

[Enterprise Risk Management  Integrated Framework]
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1 - Internal Environment ศกึษา
นโยบาย รวมรวมขอ้มลู จัดท าฐานขอ้มลู
ความเสีย่งจากความเห็น/มตขิอง 
คณะกรรมการหลักฯ, หน่วยตรวจสอบ,
SWOT องคก์ร, KPI องคก์รทีม่ไีมบ่รรล,ุ 
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้, ความเสีย่งคงเหลอื

2 - Objective Setting วเิคราะห ์จัดหมวดหมู่
วตัถปุระสงคค์วามเสีย่ง 4 วตัถปุระสงค ์
(strategy, financing/reporting, operation, 
compliance) และความเสีย่งโอกาสทจุรติ 
(fraud)

3 - Event Identification เหตกุารณ์จาก
ปัจจัยตา่งๆ ทัง้ภายใน ภายนอก ทีม่ผีลกระทบ
ตอ่ความส าเร็จของวตัถปุระสงค ์วเิคราะหแ์ยก
ระดับ Corporate, Fraud, business

4 - Risk Assessment ประเมนิ โอกาส และ
ผลกระทบ  และน ามาสูก่ารจัดระดับความเสีย่ง
กอ่นการจัดการ 

5 - Risk Responses ตอบสนองความเสีย่ง 
Accept, Avoid, Share, Reduce ก าหนดผูรั้บ
ผดิชอบ ตน้ทนุในการจัดการ กระบวนการ PDCA

6 - Control Activity มั่นใจวา่มกีารปฏบิัติ
ตามวธิกีารตอบสนองความเสีย่ง หรอืการ
ควบคมุทีก่ าหนดขึน้ 

7 - Information and Communication
สารสนเทศและการสือ่สารทีใ่ชใ้นการบรหิาร
ความเสีย่งทัง้ขอ้มลูการเงนิและการปฏบิัตงิาน 
ตอ้งมคีณุภาพ และสือ่สารทีเ่ขา้ใจไดง้า่ย

8 - Monitoring
การตดิตามผลของผูบ้รหิาร เพือ่ให ้
มั่นใจวา่วธิกีารจัดการควบคมุนัน้
เหมาะสม

ประเด็นความเสีย่งทีเ่หลอืจากระดับ corporate ใหผู้รั้บผดิชอบระดับหน่วยงานเพือ่จัดการเป็นระดับ business

รายงานทกุไตรมาส 
คณะกรรมการหลักฯ อนุกรรมการตรวจสอบ

คนย. Tris
สิน้ปีรายงาน ก.คลัง 

พ.ย.64 – ก.ย.65
เสนอ คนย.พจิารณา 

และก าหนดผูรั้บผดิชอบ
และ

รายงานความกา้วหนา้
ทกุ ไตรมาส

พ.ย. – ธ.ค.64
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รายการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risks)
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โครงสร้างองค์กร
1 ส่วนงาน  3 สายงาน 

และ 5 กลุ่มภารกิจ
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สว่นงาน L1-สายงานขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตร์

ภารกจิ ภารกจิดา้นการพัฒนานโยบายและยทุธศาสตรห์ลักประกนัสขุภาพ และขับเคลือ่นนโยบายไปสูก่ารปฏบิัติ

วตัถปุระสงค์ 1.ศกึษาวเิคราะห ์กลั่นกรอง และประมวลขอ้มลู เพือ่เสนอความคดิเห็นประกอบการพจิารณาของผูบ้รหิาร เพือ่
การก าหนดนโยบายยทุธศาสตรก์ารด าเนนิงานแผนปฏบิัตริาชการ รวมถงึแนวทางปฏบิัตติา่งๆ
2.พัฒนาขอ้เสนอเชงินโยบายและยทุธศาสตรใ์นระบบหลักประกนัฯ ดา้นสทิธปิระโยชน ์การเงนิการคลัง การบรู
ณาการระบบหลักประกนัฯ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
3.บรหิารแผนปฏบิัตริาชการ แผนงบประมาณ แผนปฏบิัตกิารและก ากบัตดิตามประเมนิผล
4.สนับสนุนภารกจิของคณะกรรมการหลักประกนัฯ คณะกรรมการควบคมุคณุภาพฯ หรอืคณะกรรมการ หรอื
คณะอนุกรรมการอืน่ๆ
5.จัดระบบใหม้กีารขับเคลือ่นนโยบายไปสูก่ารปฏบิัติ
6.ประสานและพัฒนาความรว่มมอืกบัตา่งประเทศในการพัฒนาระบบ เครอืขา่ย บคุลากร และแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
ดา้นหลักประกนัสขุภาพระหวา่งประเทศ

▪ การจัดท าแผนปฏบิัตริาชการของ สปสช. ฉบับใหม ่(พ.ศ.2566-2570) ขาดการสว่นรว่มอยา่งกวา้งขวางและสรา้งสรรคข์องผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุภาคสว่น และไมส่ามารถด าเนนิการไดแ้ลว้เสร็จตามเวลา จากปัจจัยสถานการณ์แพรร่ะบาดของโควดิ-19 และการ
ปรับเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร

▪ ไดรั้บงบประมาณไมเ่ป็นไปตามทีเ่สนออยา่งนอ้ยไมต่ า่กวา่ 95.40% (เฉลีย่ 5 ปีทีไ่ดรั้บงบทัง้หมด)

▪ การจัดท าหลักสตูรใน MOOC ไมป่ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย/ระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้
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สว่นงาน L2 : สายบรหิารกองทนุ

ภารกจิ ภารกจิดา้นทะเบยีนหลักประกนัสขุภาพ ดา้นการจัดสรรชดเชยคา่บรกิาร ดา้นบรหิารการจา่ยเงนิกองทนุ ดา้นการตรวจสอบการ
ชดเชยและคณุภาพบรกิาร

งานดา้นทะเบยีน งานจัดสรรชดเชย งานบรหิารการจา่ยเงนิกองทนุ งานตรวจสอบการชดเชยและ
คณุภาพบรกิาร

▪ ขอ้มลูศักยภาพหน่วย
บรกิารในโปรแกรม CPP 
ทีป่รับปรงุเปลีย่นแปลงไม่
เป็นปัจจบุัน [O]

▪ ปชช.ไมไ่ดส้ทิธทัินทเีมือ่
ยา้ยหน่วยบรกิารตาม
นโยบาย

▪ หน่วยบรกิารไมส่ามารถ
ลงทะเบยีนสทิธิ
หลักประกนัสขุภาพฯ 
ERM2 ได ้

▪ ประชาชนผูม้สีทิธิ
หลักประกนัสขุภาพไดรั้บ
การลงทะเบยีนไมค่รบทกุ
กลุม่ และไมไ่ดเ้ลอืก
หน่วยบรกิารประจ า

▪ หน่วยปฐมภมูไิมข่ึน้
ทะเบยีนจา่ยตรงสทิธ ิ
อปท.

▪ หน่วยบรกิารไมไ่ดรั้บคา่ใชจ้า่ยบรกิาร
สาธารณสขุ ไมส่ามารถจัดบรกิารยนืยัน
ตนเอง (Authen) ของผูรั้บบรกิารได ้ [O]

▪ ขอ้มลูการจัดสรรงบประมาณไมถ่กูตอ้ง
ตามแนวทางการบรหิารกองทนุ (PPA) 
ระดับเขต และไมทั่นตามก าหนด

▪ หน่วยบรกิารเบกิจา่ยชดเชยคา่บรกิาร
ทางการแพทย ์ผา่นระบบ e-claim ไดไ้ม่
ถกูตอ้ง ลา่ชา้ ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข

▪ ขอ้มลูการจัดสรรงบประมาณไมถ่กูตอ้ง
ตามแนวทางการบรหิารกองทนุระดับเขต 
และไมทั่นตามก าหนด (PP nonUC)

▪ การบรหิารงบประมาณคา่บรกิารทางการ
แพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลักษณะงบลงทนุ(คา่
เสือ่ม) สามารถด าเนนิการไมทั่นภายใน 2 
ปีงบประมาณ [C]

▪ Corp.risk การจา่ยเงนิกองทนุ
หลักประกนัสขุภาพไมเ่ป็นไปตาม
เงือ่นไขทีก่ าหนด (Operation)

▪ Corp.risk งบกองทนุ
หลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตทิี่
ไดรั้บจากรัฐไมเ่พยีงพอในการ
บรหิารกองทนุฯ ใหม้ปีระสทิธผิล 
(Finance/Reporting)

▪ การจัดท ารายงานการเงนิไม่
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ และนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ พ.ศ.2561 และระเบยีบ
ของ สปสช. [C]

▪ รายงานการเงนิจัดท าลา่ชา้ ปิดงบ
ไมทั่น

▪ การบรหิารนติกิรรมสญัญา ไมเ่ป็น
ตามหลักการควบคมุภายใน

▪ เอกสารเบกิจา่ยงบกองทนุฯ ไม่
ถกูตอ้ง

▪ การตรวจสอบเวชระเบยีน
เป้าหมายไดรั้บไมทั่นภายใน
ปีงบประมาณ 

▪ Auditor ตรวจสอบเวช
ระเบยีนไมถ่กูตอ้งตาม
มาตรฐานการใหร้หัสโรคและ
หัตถการ

▪ หน่วยบรกิารไมม่กีารน าผล
การตรวจสอบไปใชใ้นการ
พัฒนาระบบการเบกิชดเชย 
กรณีผูป่้วยใน

▪ รายงานผลการตรวจสอบ 
Pre-Post audit ลา่ชา้ และ
พบขอ้ผดิพลาดจากการ
รายงานผลกาตรวจสอบ [R]
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สว่นงาน L3 : สายสนบัสนนุองคก์ร

ภารกจิ ภารกจิดา้นบรหิารท่ัวไป การจัดซือ้จัดจา้ง ดา้นกฎหมายเพือ่การบรหิารจัดการภายในส านักงาน ดา้นการเงนิและบัญชงีบบรหิาร
ของส านักงาน ดา้นสารสนเทศการประกนั ดา้นทรัพยากรบคุคลและการเปลีย่นแปลง ดา้นคณุภาพองคก์รและธรรมาภบิาล

งานจดัซือ้จดัจา้ง งานการเงนิและบญัชี งานดา้นบคุลากร
[สรรหา พฒันา รกัษาไว ้ใชป้ระโยชน]์

งานคณุภาพองคก์ร / งานกฎหมาย /
งานสารสนเทศ 

▪ Corp.risk การด าเนนิการ
จัดซือ้จัดจา้งไมเ่ป็นไปตาม
กฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง

▪ ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้งไม่
เป็นไปตามขอ้บังคับวา่ดว้ย
พัสดฯุ 

▪ การจัดซือ้จัดจา้ง หรอืพัสดทุี่
ไดไ้มไ่ดม้าตรฐานทีก่ าหนด / 
ไมทั่นเวลา หรอืไมส่ามารถ
จัดหาดว้ยงบประมาณที่
เหมาะสม

▪ เอกสารจัดซือ้จัดจา้งไม่
ครบถว้นตาม พรบ.จัดซือ้จัด
จา้ง 

▪ ขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ
▪ การจัดท ารายงานเงนิทดรอง

ไมถ่กูตอ้ง
▪ การจัดท ารายงานการเงนิไม่

เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ภาครัฐ และนโยบายการบัญชี

ภาครัฐ พ.ศ.2561 และระเบยีบ
ของ สปสช.

▪ การบันทกึบัญชไีมถ่กูตอ้งตาม
หลักและประเภทคา่ใชจ้า่ย 
และตามแผนงบประมาณ

▪ การเบกิจา่ยไมถ่กูตอ้งตาม
ระเบยีบ / จา่ยผดิคน โอนชา้ /
เบกิจา่ยลา่ชา้

▪ ไมส่ามารถสรรหาบคุลากรทีม่ี
ความรูค้วามสามารถเพือ่
ทดแทนผูเ้กษียณอาย ุหรอื
ลาออกไดท้ันเวลา

▪ บคุลากรไมไ่ดรั้บการพัฒนา
ทักษะทีจ่ าเป็น ในการ
ปฏบิัตงิานใหม้ปีระสทิธภิาพ

▪ บคุลากรรับแรงกดดันจากการ
มอบหมายงานแกผู่ป้ฏบิัตไิม่
เหมาะสม ตอ้งรับผดิชอบมาก
เกนิก าลัง

▪ Corp.risk การมรีะบบทีต่อบสนองตอ่
กลไกการจัดการงานคณุภาพและ
เป้าหมายทีก่ าหนดไมเ่พยีงพอ  (ITA
และระบบคณุภาพองคก์ร) (Operation)

▪ การรายงานผลประเมนิ IC และ RM ไม่
ทันเวลา และไมค่รบตามทีก่ฎเกณฑ์
ก าหนด

Corp.risk มาตรการป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ
ปฏบิัตทิีไ่มเ่ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บังคับ 
กฎหมายขององคก์ร ไมเ่พยีงพอ (Fraud) 

Corp.risk ไมส่ามารถก ากบัตดิตามให ้
เป็นไปตามระเบยีบแนวทางของ พ.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (privacy) และ
พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
cyber (cyber security) ตอ่ขอ้มลูระบบ
สารสนเทศและ digital อยา่งเครง่ครัด 
(Operation)
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สว่นงาน C1-กลุม่ภารกจิสนบัสนนุการเขา้ถงึบรกิารปฐมภมูแิละการสรา้งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรค

ภารกจิ ภารกจิดา้นการสนับสนุนการเขา้ถงึบรกิารปฐมภมู ิสนับสนุนการเขา้ถงึบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค 

วตัถปุระสงค์ 1. เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารระดับปฐมภมูทิีจ่ าเป็นส าหรับประชาชนกลุม่เป้าหมายอยา่งมคีณุภาพ ท่ัวถงึและเป็นธรรม
2. เพือ่เพิม่การเขา้ถงึบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกันโรคของแตล่ะกลุม่วยั ป้องกนัหรอืลดปัญหาสาธารณสขุ 

สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคระดับพืน้ที่

▪ Corp.risk การเขา้ถงึบรกิารปฐมภมูแิละ P&P ไมส่ะดวก ครอบคลมุและไดม้าตรฐานทีก่ าหนด (Operation)

▪ แผนงานงบบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (PPA) ไมส่อดคลอ้งกบัความจ าเป็นทางสขุภาพ (health need) 

▪ คูส่ญัญาจัดบรกิารสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคใหแ้กก่ลุม่เป้าหมายไมเ่ป็นไปตามกจิกรรมและจ านวนเป้าหมายของโครงการ

▪ เบกิจา่ยงบ PPA ไมถ่กูตอ้ง ไมค่รบถว้น ไมทั่นตามเวลาทีก่ าหนด

▪ การจัดสรรผลงานบรกิารรายงวด ไมส่อดคลอ้งกบัขอ้มลูผลงานบรกิารในระบบบันทกึขอ้มลู

▪ ประชาชนเขา้ไมถ่งึบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค (PP fee schedule) กรณีบรกิารตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกูดว้ยวธิ ีHPV DNA test 
และบรกิารฝากครรภ ์(ANC) รวมถงึไมไ่ดรั้บบรกิารตามคณุภาพมาตรฐานบรกิาร

▪ หน่วยบรกิารไมเ่บกิจา่ยตามเงือ่นไขงบ PP Fee Schedule และไมไ่ดรั้บเงนิชดเชยไดต้ามผลงาน ทีเ่กดิขึน้

▪ ผลงานบรกิารปฐมภมูทิีม่ศีักยภาพและมผีลลัพธค์ณุภาพไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย

▪ อตัราหน่วยบรกิารปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจ าครอบครัว (PCC) ผา่นเกณฑศ์ักยภาพและเกณฑผ์ลลัพธค์ณุภาพผลงานบรกิาร นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70

▪ รา้นยา คลนิกิการพยาบาลและการผดงุครรภ ์คลนิกิกายภาพบ าบัดและหน่วยบรกิารตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิารนอกหน่วยบรกิาร ไมส่ามารถด าเนินการ
เบกิจา่ยคา่บรกิารไดต้ามแนวทาง หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขที ่สปสช.ก าหนด
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สว่นงาน C2-กลุม่ภารกจิสนบัสนนุการจดัหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่

ภารกจิ ภารกจิดา้นจัดระบบหลักประกนัสขุภาพในระดับทอ้งถิน่ 

วตัถปุระสงค์ 1.สรา้งหลักประกนัสขุภาพทอ้งถิน่อยา่งยั่งยนื (ชดุสทิธปิระโยชน ์กปท. ความรว่มมอืทกุภาคสว่น, การรับรูค้วาม
เขา้ใจ,แลกเปลีย่นเรยีนรู)้
2. กองทนุหลักประกนัสขุภาพระดับทอ้งถิน่มเีงนิคงเหลอืไมเ่กนิรอ้ยละ 30 ของงบประมาณทีไ่ดรั้บในแต่ละปี ณ สิน้
ปีงบประมาณ
3.ผูป่้วยตดิบา้นตดิเตยีงเขา้ถงึบรกิาร LTC เพิม่ขึน้

▪ Corp.risk การบรหิารกองทนุหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตริะดับทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่อาจมปีระสทิธผิลทีเ่ป็นรปูธรรมไมเ่พยีงพอ (Operation)

▪ กองทนุ กปท. ไมส่ามารถเบกิจา่ยเงนิกองทนุ ไดต้ามเป้าหมาย

▪ กองทนุฯไดรั้บงบประมาณไมถ่กูตอ้งตามยอดประชากรในทอ้งถิน่หรอืพืน้ที่

▪ การบรหิารและจัดการกองทนุฟ้ืนฟสูมรรถภาพระดับจังหวัดไมม่ปีระสทิธภิาพ

▪ ผูม้ภีาวะพึง่พงิ(กลุม่ตดิบา้นตดิเตยีง)ทไีดข้ึน้ทะเบยีนยังไมไ่ดรั้บบรกิารดแูลทีบ่า้นทกุราย

▪ ผูม้ภีาวะพึง่พงิไมไ่ดรั้บการดแูลตอ่เนือ่งตามชดุสทิธปิระโยชน์

▪ ไมส่ามารถตอบค าถามการด าเนนิงาน LTC ใหแ้ก ่อปท.และหน่วยจัดบรกิารไดทั้นเวลา / การตอบไมถ่กู น าไปใชผ้ดิ

▪ การบันทกึรายงานผลการด าเนนิงาน รายงานการเงนิ ไมถ่กูตอ้ง ไมค่รบถว้น ไมเ่ป็นปัจจบุัน น าผลการรายงานไปใชผ้ดิพลาด
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สว่นงาน C3-กลุม่ภารกจิสนบัสนนุการมสีว่นรว่มและคุม้ครองสทิธิ

ภารกจิ ภารกจิดา้นสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม ดา้นบรกิารประชาชนและคุม้ครองสทิธ ิ

วตัถปุระสงค์ สรา้งและเชือ่มโยงกลไกการมสีว่นร่วมใหป้ระชาชนรับรูส้ทิธเิขา้ถงึสทิธ ิและคุม้ครองสทิธอิยา่งย่ังยนื

▪ Corp.risk กลไกเชือ่มโยงใหเ้กดิการมสีว่นรวม รับรู ้เขา้ถงึ และคุม้ครองสทิธิ ์อาจยังมปีระสทิธภิาพไมเ่พยีงพอ (Operation)

▪ การขยายความครอบคลมุพืน้ทีก่ารด าเนนิงานดา้นคุม้ครองสทิธขิองหน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีนอืน่ทีเ่ป็นอสิระจากผูถ้กูรอ้งเรยีนระดับอ าเภอ ไม่
สามารถขยายเครอืขา่ยการด าเนนิงานดา้นคุม้ครองสทิธ ิเพิม่ขึน้จากปี 2564 ได ้

▪ ศนูยป์ระสานงานหลักประกนัสขุภาพประชาชน/หน่วยรับเรือ่งรอ้งเรยีนฯ ตามมาตรา 50(5) และเครอืขา่ย ไมส่ามารถด าเนนิงานไดค้รบถว้น ตาม
บทบาทหนา้ที ่(SOP)

▪ ไมส่ามารถจัดการใหห้น่วยรับเรือ่งรอง้เรยีนฯ 50(5) เขา้มามสีว่นรว่มในการขับเคลือ่นระบบหลักประกนัฯ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล

▪ การรับประเด็นการรับฟังความคดิเห็นจากกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้ง ไมค่รอบคลมุทกุดา้น (ผูเ้กีย่วขอ้งเขา้รว่มนอ้ย  กระบวนการไมเ่หมาะสม)

▪ ประเด็นขอ้เสนอจากการรับฟังฯ ไมถ่กูน าไปสรปุความคดิเห็นทีไ่ดรั้บเป็นขอ้เสนอตอ่ คกก.หลักประกนัฯ

▪ การด าเนนิการแกไ้ขเรือ่งรอ้งเรยีนและการบันทกึขอ้มลูในโปรแกรม CRM กรณีรอ้งเรยีนผา่น 1330 ไมแ่ลว้เสร็จภายใน 25 วันท าการ

▪ ขอ้มลูเรือ่งรอ้งเรยีนขาดความครบถว้น ไมส่ามารถน าไปวเิคราะหเ์พือ่วางแผนป้องกนัเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่กดิซ า้ได ้

▪ การเบกิจา่ยเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้คลาดเคลือ่นหรอืไมเ่ป็นตามสทิธทิีส่มควรจะไดรั้บในแตล่ะกรณี (ขอ้มลูความเสยีหาย เอกสารเวชระเบยีน 
เอกสารประกอบการพจิารณาค ารอ้ง ไมค่รบถว้น สมบรูณ์)

▪ การเบกิจา่ยเงนิชดเชยใหก้บัผูย้ืน่ค ารอ้งมคีวามลา่ชา้ เนือ่งจากเอกสารเบกิจา่ยมคีวามผดิพลาด การเปลีย่นแปลงหลักเกณฑ ์ขัน้ตอนการ
จา่ยเงนิ และเปลีย่นแปลงผูรั้บผดิชอบงาน

▪ กรณีปชช.ไดรั้บความเสยีหายจากวคัซนีโควดิ-19 ไมไ่ดรั้บเงนิเยยีวยาหลังพจิารณาภายใน 5 วัน
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สว่นงาน C4-กลุม่ภารกจิก ากบัตดิตามประเมนิผล

ภารกจิ ภารกจิดา้นขอ้มลูเพือ่สนับสนุนการบรหิาร ด าเนนิการตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงาน วเิคราะห ์และรายงานผล

วตัถปุระสงค์ 1.จัดระบบสารสนเทศเพือ่การก ากับตดิตามและประเมนิผล
2.พัฒนาการใชป้ระโยชนจ์ากฐานขอ้มลูขนาดใหญ ่(ภายในและภายนอกองคก์ร)

▪ Corp.risk การบรูณาการฐานขอ้มลูขนาดใหญเ่พือ่น ามาใชป้ระโยชน ์อาจยังมปีระสทิธภิาพไมเ่พยีงพอ (Finance/Reporting)

▪ การเบกิจา่ยงบกองทนุหลักประกนัสขุภาพใหม้ปีระสทิธภิาพ (ไมต่ามแผน ไมม่กีารตดิตาม)

▪ การบรหิารงบประมาณทีใ่หก้ารสนับสนุนหรอืมอบหมายเป็นหน่วยงานอืน่ไมม่ปีระสทิธภิาพ

▪ หน่วยงานยังไมม่กีารก าหนดและจัดท าขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพือ่ใชใ้นการด าเนนิงาน

▪ ผลการด าเนนิงานไมผ่า่นเกณฑต์ามตัวชีว้ัด ระดับเขต

▪ หน่วยบรกิารไมส่ามารถใหบ้รกิารตามเป้าหมายตัวชีว้ัดทีก่ าหนด
▪ ขอ้มลูการใหบ้รกิารไมต่รงตามความเป็นจรงิสง่ผลตอ่การก ากบัตดิตาม

▪ ประสทิธภิาพการก ากบัตดิตามระบบหลักประกนัสขุภาพระดับพืน้ทีข่องคณะอนุกรรมการระดับเขตพืน้ที ่(อปสข.,อคม.) ไมบ่รรลเุป้าหมายที่
ก าหนด (ขาดขอ้มลูสนับสนุน)

▪ ผูป่้วยเขา้ไมถ่งึบรกิารรักษา ทีม่คีณุภาพ (มะเร็ง /cataract)
▪ ประชาชนเขา้ถงึบรกิารผา่ตัดตอ้กระจก ไมถ่งึเป้าหมายทีไ่ดรั้บจัดสรร และ การเบกิเลนสข์องเขตมากกวา่รอ้ยละ 90

▪ ไมส่ามารถเพิม่การเขา้ถงึบรกิารตรวจคัดกรองและลดการเกดิโรคแทรกซอ้น DM/HT ได ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

▪ เครอืขา่ยบรกิารและคูส่ญัญาเครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ ด าเนนิงานการป้องกนัแพรก่ระจายเชือ้เอชไอว ีไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดรั้บจัดสรร ตน้
ปีงบประมาณ



39

สว่นงาน C5-กลุม่ภารกจิสือ่สารหลกัประกนัสขุภาพ

ภารกจิ ภารกจิดา้นประชาสมัพันธแ์ละสือ่สารองคก์ร

วตัถปุระสงค์ 1.ทกุคนบนผนืแผน่ดนิไทย อยูท่ีไ่หนก็ไดรั้บขา่วสารเกีย่วกบัระบบหลักประกนัสขุภาพ
2.ทกุคนบนผนืแผน่ดนิไทยเขา้ใจสทิธ ิรูจั้กหนา้ทีแ่ละรูช้อ่งทางการรับรูก้ารรอ้งเรยีน
3.ประสทิธภิาพการสือ่สารภายใน

▪ Corp.risk การจัดการขา่วลบทีส่ง่ผลกระทบตอ่ภาพลักษณ์องคก์ร อาจไมทั่นตอ่สถานการณ์ (Operation)

▪ ประชาชนมรีะดับการรับรูร้ะบบหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตลิดลง

▪ ไมส่ามารถสือ่สารขอ้มลูดา้นสทิธหินา้ทีข่องระบบหลักประกนัฯ ใหป้ระชาชนไดรั้บรูแ้ละเขา้ถงึบรกิารอยา่งท่ัวถงึ

▪ ประชาชนรับรูใ้นหนา้ทีแ่ละสทิธหิลักประกนัสขุภาพแหง่ชาตติ า่กวา่เป้าหมาย จากการประชาสมัพันธส์ทิธปิระโยชนไ์มต่รงกบัเป้าหมายที่
ก าหนด
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รายงานการบริหารความเสี่ยง
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เสนอ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง 
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รายงานการบริหารความเสี่ยง
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เสนอ

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงการคลัง 
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