
ตารางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม โอกาสเกิดทุจริต (fraud risks)   Sheet 1
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประจําปี 2562

Likelihood Impact Likelihood Impact

การใช้อํานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์

ให้กับตัวเองและพวกพ้อง

- การรับค่าวิทยากร 

- มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ทําโครงการที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  

(ยกมาจากปี 2561 โดยควบรวมความ

เสี่ยง 5 ประเด็น จาก ความเสี่ยงที่  

F1-61 : การแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ

ชอบฯ ของ สทอ. , ความเสี่ยงที่ F4-61 :

 คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะ

ทํางานฯ ของ สกม. , ความเสี่ยงที่ F5-61

 : การรับเงินค่าวิทยากรและค่าตอบแทน

ฯ ของ สกม., ความเสี่ยงที่ F6-61 : การ

ทําธุรกรรมกับกับหน่วยงานที่ตัวเองเป็น

หุ้นส่วนฯ ของ สบท. ,ความเสี่ยงที่ 

F7-61 : การแสวงหาประโยชน์จากส่วน

ต่างฯ ของ สบท.)

F1-62 3 4 H 3 3 M 1. ทบทวนแผนแม่บทการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 2564)

2. จัดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ปี 2562 และดําเนินกิจกรรมตามแผน

 3. มีสํานัก /หน่วยงาน รับผิดชอบ ประกาศ สื่อสาร นโยบาย 

เป้าหมาย แผนงาน กิจกรรมป้องกัน  และเรื่องจริยธรรม  

4. การสร้าง awareness เรื่องการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง

 ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น

-สื่อสารทุกช่องทาง ทั้งภายใน /นอก

-กรณีมี case เกิดขึ้น และสรุปผลแล้ว ให้ประกาศ สื่อสารให้

บุคลากรทุกระดับรับทราบ .ด้วยช่องทางที่เข้าถึงง่าย /ทุกช่องทาง

-ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องโดยตรง ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย

5..กําหนดมาตรการลงโทษ /คาดโทษที่ชัดเจน ดําเนินการอย่าง

เคร่งครัด ต่อเนื่อง

6.มีฐานข้อมูล(สนับสนุน) ที่สืบค้นง่าย (Smaet Office)

7. มีระบบเฝ้าระวัง /กํากับ ติดตาม

1. สํานัก

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร 

2. สํานัก

กฎหมาย

3. สํานัก

บริหารทั่วไป

การใช้เอกสาร หรือข้อมูล อันเป็น 

เท็จในการเบิกจ่ายเงิน  (เนื่องจาก

ต่อไปใช้ระบบ e ในการเบิกจ่าย)

(ยกมาจากปี 2561) /

F2-62 4 4 E 3 5 H 1.ใช้ระบบ IT Smart Office (cashless)

2.สร้างจิตสํานึกให้ตระหนัก เช่น การคืนข้อมูล  / การจัดเวทีให้

ความรู้โดย  สกม. สตส.

3.มีระบบทวนสอบและให้ความสําคัญกับการควบคุมภายใน เช่น

 มีการแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน แยกการเงินกับบัญชี  แยก 

PM กับงานสนับสนุน เป็นต้น

4.กําหนด เรื่องจริยธรรม ในหลักสูตรปฐมนิเทศ จนท.ใหม่

สํานักการเงิน

และบัญชี

บริหาร

1) เพื่อให้มีการดําเนินการ

อนุมัติที่ชอบตามกฎ กฎหมาย

2) เพื่อการใช้อํานาจหน้าที่โดย

สุจริต เป็นธรรม มีธรรมาภิบาล

3) เพื่อการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณอย่างโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล

4) เพื่อสร้างความตระหนักและ

ร่วมมือกันของบุคลากรภายใน 

สปสช. ในการป้องกัน ต่อต้าน 

และปราบปรามการทุจริตทุก

รูปแบบ

5) เพื่อให้ สปสช. เป็นองค์กรที่

โปร่งใส ปราศจากการทุจริตทุก

รูปแบบ และมีธรรมาภิบาล

1) แผนการจัดการ fraud

 risk ประจําปี

2) กระบวนการบริหาร 

fraud risk

3) คณะกรรมการ QMR 

เป็นผู้กํากับติดตามผล

การบริหารจัดการ

4) ผู้บริหารระดับสูง

ติดตามกํากับ

5) มีกระบวนการ

ประเมิน ITA

6) หน่วยงานภายใน 

(QMS) เป็นผู้กํากับ

ติดตามให้เป็นไปตามแผน

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities ผู้รับผิดชอบ 

กําหนด

แล้วเสร็จ

ประเมินความเสี่ยง

คงเหลือ

Residual risk (RR)วัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุมปัจจุบัน

present control

ระบุความเสี่ยง

risk identify risk no.

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ  

(RR)

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

ความเสี่ยงโดย

ธรรมชาติ 

Inherent risk (IR)

ระดับ

ความ

เสี่ยงโดย

ธรรมชาติ

(IR)
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การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities ผู้รับผิดชอบ 

กําหนด

แล้วเสร็จ

ประเมินความเสี่ยง

คงเหลือ

Residual risk (RR)วัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุมปัจจุบัน

present control

ระบุความเสี่ยง

risk identify risk no.

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ  

(RR)

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

ความเสี่ยงโดย

ธรรมชาติ 

Inherent risk (IR)

ระดับ

ความ

เสี่ยงโดย

ธรรมชาติ

(IR)

บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบ

วินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน

(ยกมาจากปี 2561)

F3-62 3 4 H 3 3 M 1. สทอ. เก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงานและนําเสนอให้สํานัก

ดําเนินการแก้ไข

2. ให้สํานักดําเนินการตรวจสอบและทักเตือนบุคลากรที่มา

ทํางานสายเป็นประจําและไม่มีผลงาน

3. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการทํางานอย่างตรงต่อเวลา

4. HR ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย กฏระเบียบ การ

ปฏิบัติงาน

5.หน่วยงานสนับสนุนให้มีการบันทึกเวลาทํางาน

6 หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างานมีการกํากับเวลาปฏิบัติงาน

7.สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานตรงเวลา ให้รางวัล 

ประกาศบุคคลตัวอย่าง หรือ เป็นข้อหนึ่งในการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร

การรับของขวัญ/เงิน/เงินบริจาคใน

โอกาสต่าง ๆ เกินกว่าที่กฎหมาย

กําหนด 

(ยกมาจากปี 2561)

F4-62 3 4 H 2 4 H 1.บรรจุเรื่องนี้ ในเอกสาร /แนวทาง กรอบจริยธรรม

2. มีการระบุบทลงโทษที่ชัดเจน ในระเบียบ แนวทางปฏิบัติ

3.ผู้บริหารทุกระดับ สื่อสารและกํากับบุคลากรในสังกัด

4.จัดทําประกาศ /แนวทางการรับของขวัญของสํานักงาน ให้

หน่วยงานภายนอกรับทราบ

5.แนนประกาศ /แนวทางการรับของขวัญ ในคําสั่งแต่งตั้ง คกก/

คทง. ต่างๆ ของ สนง. เช่น คกก.จัดหาพัสดุ

6.ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของ สนง.

7.ลดความเสี่ยงของ การจัดหา ที่มีวงเงินสูงมากโดยการกระจาย

อํานาจให้ เขต/สํานักจัดหาเอง (ภายใต้ระเบียบ)

สํานัก

เลขาธิการ

และ

ประชาสัมพันธ์

สํานักบริหาร

ทั่วไป

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร 

สํานักการเงิน

และบัญชี

บริหาร

ผู้สนับสนุน =

ทุกสํานัก/เขต
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