
ตารางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate risks)   Sheet 1
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประจําปี 2562

Likelihood Impact Likelihood Impact

1. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้งบประมาณ 

ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนวทางการ

ดําเนินงาน

3. มีช่องทางการสื่อสาร

หน่วยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพไม่

เพียงพอ ต่อการเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐานของประชาชน 

(ยกมาจากปี 2561)

S1-62 4 4 E 2 4 H 1) พัฒนากลไกการขึ้นทะเบียนและจัดสรรเงินให้เป็นธรรมแก่หน่วยบริการ 

โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และสร้างความยอมรับ เพื่อ

จูงใจให้หน่วยบริการเดิมอยู่ในระบบ และมีหน่วยบริการใหม่เพิ่มขึ้น

2) ติดตามกํากับสถานการณ์การเงินของหน่วยบริการอย่างใกล้ชิดเพื่อ

ปรับปรุงการจัดสรรให้ทันต่อเหตุการณ์และมีการดําเนินการเชิงรุก/ป้องกัน

เพื่อจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

3) สร้างให้เกิดความเป็นเจ้าของ (ownership) ทั้งในส่วนความรับผิดชอบของ

หน่วยบริการต่อการบริการในพื้นที่/ประชาชน และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน/กลุ่ม strategic partsner และ stakeholder กลุ่ม ปชช ภาคี

เครือข่าย  ต่อหน่วยบริการภายในพื้นที่ และระหว่างหน่วยบริการ รวมถึงการ

ทําหน้าที่ช่วยเหลือรับส่งต่อ

4) สื่อสารกับหน่วยบริการ / ปชช / สาธารณะ ให้ทราบถึงรูปแบบการบริการ

เพื่อให้เกิดความคาดหวังและการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

5) สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและหน่วยบริการในด้านคุณภาพมาตรฐาน

หน่วยบริการปฐมภูมิและระบบการส่งต่อที่เหมาะสม (เช่น primary care 

trust แม่ข่าย/ลูกข่าย ของ รพ.ภูมิพล)

C5 โดย 

สปสช.เขต 13

กรุงเทพมหานค

ร (ผช.บุษกร)

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)

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้

เกิดระบบหลักประกัน

สุขภาพที่ประชาชนเข้าถึง

ได้ด้วยความมั่นใจ และ

เสริมสร้างความเท่าเทียม

กันในระหว่างกองทุน

ประกันสุขภาพภาครัฐ

2. สนับสนุนการ

พัฒนาการบริการ

สาธารณสุขภายใต้ระบบ

หลักประกันสุขภาพให้มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุก

คนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึง

พอใจของประชาชนและผู้

ให้บริการ

3. บริหารเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ

่ ้ ่
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Likelihood Impact Likelihood Impact

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)

1. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้งบประมาณ 

ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนวทางการ

ดําเนินงาน

3. มีช่องทางการสื่อสาร

งบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติที่ได้รับจาก

รัฐไม่เพียงพอในการบริหาร

กองทุนฯ ให้มีประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร์ 

(ประเด็นใหม่)

S2-62 4 5 E 1 3 L กิจกรรมการควบคุมปัจจุบันมีเพียงพอแล้ว  ดังนี้

1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการหาแหล่งเงินอื่นมาสมทบกับเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นําเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป

ระบบสาธารณสุขด้านการเงินการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ ที่รัฐบาล

แต่งตั้ง โดยมีกิจกรรมการแก้ไข ประกอบไปด้วย

     1.1 รวบรวมข้อมูล/ประสานหน่วยงานวิชาการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในการหาแหล่งเงินอื่น (Review)

     1.2 ติดตามความคืบหน้าในการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ

     1.3 กําหนดในแผนยุทธศาสตร์ ของปี 2560-2564 ในเรื่องการร่วมจ่าย

หรือการหาแหล่งเงินอื่นมาสมทบ 

2. พัฒนากระบวนการ ระเบียบวิธี และการใช้ข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

(Evidence based) ในการคาดการณ์การใช้บริการของประชาชนและการ

คาดการณ์ต้นทุนในการให้บริการ แล้วนํามากําหนดแนวทางการจัดสรร

เงินกองทุนอย่างเหมาะสม โดยมีกิจกรรมการแก้ไขประกอบไปด้วย

     2.1 ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานวิชาการฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ เช่น 

IHPP, HITAP 

     2.2 สนับสนุนการดําเนินงานในเรื่องต้นทุนบริการ 

3. ประสาน เจรจา ต่อรองให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสําคัญในคําขอ

งบประมาณที่เสนอ

C1 โดยสํานัก

บริหารแผน

และ

งบประมาณ

1. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้งบประมาณ 

ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนวทางการ

ดําเนินงาน

3. มีช่องทางการสื่อสาร

การสร้างความมั่นใจใน

ผลลัพธ์ของการบริหารงบ

กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค 

(ยกมาจากปี 2561)

F/R3-62 4 4 E 3 3 M 1) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงบ PP เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

 (กําหนด check point - ตัวชี้วัดของผลลัพธ์) และสื่อสารสร้างความยอมรับ

จากผู้เกี่ยวข้อง 

2) สร้างระบบข้อมูล/การประเมิน/วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการ

บริการด้าน PP และเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องยอมรับ

3) แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ สปสช. เพื่อให้

เกิดผลลัพธ์ด้านการบริการด้าน PP ที่ดี 

C3 โดยสํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

ปฐมภูมิ (พร

พจนาจย์)

ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. ดําเนินการให้ทุกภาค

ส่วนมีความเป็นเจ้าของ

และมีส่วนร่วมในระบบ

หลักประกันสุขภาพอย่าง

ถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้

ให้บริการและผู้รับบริการ

โดยเน้นการเคารพในสิทธิ

และศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน

5. พัฒนาและจัดการระบบ

ข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์

ความรู้ต่างๆ และใช้ในการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย
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Likelihood Impact Likelihood Impact

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)

1. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้งบประมาณ 

ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนวทางการ

ดําเนินงาน

3. มีช่องทางการสื่อสาร

การสนับสนุนให้ อปท. มี

ส่วนร่วมอย่างมี

ประสิทธิภาพในการดูแล

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

และการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประชาชน

 (ยกมาจากปี 2561)

O4-62 4 4 E 3 4 H 1) สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้มีอํานาจตัดสินใจ (เช่น อธิบดีกรมการส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารกสธ.) ในการสนับสนุนให้การดําเนิน

กองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์

2) สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการ/องค์กร - วิชาชีพที่มี

บทบาท/ประชาชนและสาธารณะเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดผลการดําเนินของ

กองทุน 

3) จัดทีม coaching สําหรับพัฒนาศักยภาพ อปท ในการบริหารจัดการ

กองทุน (lTC, อบต.)

4) ปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ ของ สปสช. ในการบริหารจัดการกองทุน

เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านตรวจสอบ

5) เพิ่มมาตรการในการกํากับติดตามการบริหารจัดการกองทุนทั้งภายใน 

(สปสช.) และเครือข่ายภายนอก (ระดับเขต/ท้องถิ่น)

6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

C3 โดยสํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

สุขภาพชุมชน 

(อาทิตย์)

1. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้งบประมาณ 

ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนวทางการ

ดําเนินงาน

3. มีช่องทางการสื่อสาร

การขาดการเตรียมความ

พร้อมในการบริหารงาน

บุคคล เพื่อทดแทนผู้

เกษียณอายุ (Succession 

Plan) (ยกมาจากปี 

2561)

O5-62 4 4 E 3 4 H 1) เตรียมเสนอแผนการสืบทอดตําแหน่งสําคัญ ต่อ คกก. HR ที่ได้รับแต่งตั้งให้

ดําเนินการในเรื่องดังกล่าว

2) เลขาธิการได้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ตําแหน่งในระดับบริหารที่มีความ

จําเป็นเร่งด่วนก่อน

C4 โดยสํานัก

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร

1. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้งบประมาณ 

ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนวทางการ

ดําเนินงาน

3. มีช่องทางการสื่อสาร

การบริหารงบบริหารจัดการ

สํานักงานที่ให้การสนับสนุน

หรือมอบหมายให้หน่วยงาน

อื่นไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

(ประเด็นใหม่)

O6-62 2 4 5 2 4 H กําหนดการตอบสนองความเสี่ยง ไว้ 3 ประเด็น 

1. กําหนดแผนการใช้งบประมาณที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ สปสช.

2. ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบการบริหารจัดการสํานักงาน ระเบียบพัสดุ 

3. ดําเนินการกํากับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

C4 และสํานัก

ตรวจสอบ
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Likelihood Impact Likelihood Impact

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)

1. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้งบประมาณ 

ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนวทางการ

ดําเนินงาน

3. มีช่องทางการสื่อสาร

การสร้างความร่วมมืออย่าง

มีประสิทธิภาพกับ

หน่วยงานภายนอกในการ

ปรับปรุงกฎหมาย/

ระเบียบ/ข้อบังคับให้ทัน

กาลและสอดคล้องกับ

บทบาทของสํานักงาน 

(ยกมาจากปี 2561)

C7-62 3 4 H 3 4 H 1) ให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นใน

อนุกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ หรือการหารือเพื่อปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบของ สปสช.

2) สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างนักกฎหมายกับ สปสธ.

3) นําเสนอร่างกฎหมายและระเบียบให้แก่หน่วยงานด้านตรวจสอบ/ผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง/ประชาชนพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้

C4 โดยสํานัก

กฎหมาย

1. มีการดําเนินการตาม

แผนปฏิบัติการและ

แผนการใช้งบประมาณ 

ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนวทางการ

ดําเนินงาน

3. มีช่องทางการสื่อสาร

การปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และ

การบริหารพัสดุภาครัฐไม่มี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 

(ประเด็นใหม่)

C8-62 3 5 E 3 5 E 1.ให้ความรู้เกี่ยวกับพรบ./ระเบียบกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง/ประกาศ/

แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ระบบ e-GP/SAP

2.จัดทําคู่มือ/แนวทางวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง

3.จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพรบ./ระเบียบ

กระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง/ระบบ e-GP/SAP

4.มีการสื่อสารการแจ้งเวียนหนังสือของกรมบัญชีกลาง พร้อมซักซ้อมความ

เข้าใจให้กับ จนท.พัสดุ ทาง Mail และกลุ่ม Line

5.ทบทวนคู่มือ/แนวทางการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

6.พัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม SAP เชื่อมต่อกับระบบ e-GP ให้เป็นปัจจุบัน  

                                      

7.กําหนดแผนกํากับติดตามให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด และมีการ

ตรวจทานก่อนเสนอพิจารณาอนุมัติ

   - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  (e-GP) วงเงินห้าแสนบาท

C4 โดยสํานัก

บริหารทั่วไป

: นส.ใกล้รุ่ง 

ทับทิม และ

ทีมงานกลุ่ม

พัสดุ

FM-463 00-026 4
ฉบับที่ : 00

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561


