
ตารางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate risks)   Sheet 1
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประจําปี 2563

Likelihood Impact Likelihood Impact

1. มีการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ

และแผนการใช้

งบประมาณ ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนว

ทางการดําเนินงาน

3. มีช่องทางการ

สื่อสาร

ความไม่มั่นใจในผลลัพธ์ของการบริหารงบกองทุน เช่น งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรค  (ยกมาจากปี 2562) 

: เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 1,2  
ปัจจัยเสี่ยง (risk factor) 

1. กลุ่มเป้าหมายไม่ทราบสิทธิ และไม่ทราบว่าจะเข้ารับบริการจากหน่วยบริการใด

2. กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความสําคัญ/ไม่ไปรับบริการ กลัวสูญเสียรายได้

3. ถูกปฏิเสธการให้บริการ หรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

4. หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ

5. ค่าใช้จ่ายที่ได้รับไม่จูงใจให้หน่วยบริการจัดบริการ

6. สปสช.จ่ายเงินล่าช้า

F/R1-63 4 4 E 3 3 M 1) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงบ PP เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ด ี

2) สร้างระบบข้อมูล/การประเมิน/วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการบริการด้าน PP และ

เผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบ

3) แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น คณะทํางานเฉพาะ  หน่วยบริการ ภาคประชาชน

ให้เข้ามามีส่วนในการส่งเสริม ประชา สัมพันธ์ และติดตามกลุ่มเป้าหมายให้มารับบริการ โดยผ่าน

 สปสช.เขต

4) เพิ่มวิธีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีความแม่นยําสูง ด้วยวิธี HPV DNA testing

      2,530,000 C3 โดยสํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

ปฐมภูมิ (พร

พจนาจย์)

1. มีการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ

และแผนการใช้

งบประมาณ ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนว

ทางการดําเนินงาน

3. มีช่องทางการ

สื่อสาร

การไม่สามารถสนับสนุนให้ อปท. มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ยกมาจากปี 2562) 

: เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 1,4   
ปัจจัยเสี่ยง (risk factor) 

1. ความหลากหลายในการบริหารจัดการของแต่ละ สปสช.เขต ในการดําเนินงาน

2. ความหลากหลายในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ ขาดประสิทธิภาพ

3. ขาดการทบทวน แลกเปลี่ยนปัญหา และประสบการณ์ทํางาน ระหว่างส่วนกลาง และ 

เขต

4. ระบบรายงาน สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผล การดําเนินงาน ไม่เพียงพอ

5. การอบรมจากสถาบันการศึกษา ที่ไม่ผ่านการรับรองจากสํานักงาน ทําให้เกิดความ

เข้าใจผิดในการปฏิบัติ

O2-63 4 4 E 3 4 H 1) ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนําไปปรับปรุงแก้ไข และต่อยอด

การดําเนินงาน ในแต่ละเขต

2) จัดทําระบบการรายงานให้มีประสิทธิภาพ 

3) สร้างหลักสูตรร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล

C3 โดยสํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

สุขภาพชุมชน 

(อาทิตย์)

1. มีการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ

และแผนการใช้

งบประมาณ ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนว

ทางการดําเนินงาน

3. มีช่องทางการ

สื่อสาร

การบริหารงบบริหารจัดการสํานักงานที่ให้การสนับสนุนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่น

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

(ยกมาจากปี 2562) 

: เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 4,5  

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor)   
1. เกิดจากบุคคลขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ในการเบิกจ่ายงบ

บริหารจัดการที่เพียงพอ

2. เกิดจากความไม่สะดวกในการเข้าถึงช่องทาง รูปแบบ ของการแก้ไขปัญหาให้

ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนของการปฎิบัติในการเบิกจ่าย งบบริหารจัดการ

O3-63 2 4 5 1 4 M 1. สื่อสารให้ทุกหน่วยงานภายใน กําหนดแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ

ภารกิจและยุทธศาสตร์ สปสช.

2. สื่อสาร ระเบียบการบริหารจัดการสํานักงาน ระเบียบพัสดุ

3. สอบทานเอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบการบริหารจัดการสํานักงาน ระเบียบพัสดุ

          50,200 C4 โดยสํานัก

การเงินและ

บัญชีบริหาร :

นายจรัญ 

พันธ์พูล

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities ผู้รับผิดชอบ 

กําหนด

แล้วเสร็จ

ประเมินความเสี่ยง

คงเหลือ

Residual risk (RR)

วัตุประสงค์  

objective 

setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

ระบุความเสี่ยง

risk identify risk no.

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ 

 (RR)

ต้นทุน/ประโยชน์

(หากระบุได้)

ความเสี่ยงโดย

ธรรมชาติ 

Inherent risk (IR)

ระดับ

ความ

เสี่ยงโดย

ธรรมชาติ

(IR)

1. ส่งเสริม

และพัฒนาให้

เกิดระบบ

หลักประกัน

สุขภาพที่

ประชาชน

เข้าถึงได้ด้วย

ความมั่นใจ 

และ

เสริมสร้าง

ความเท่า

เทียมกันใน

ระหว่าง

กองทุน

ประกัน

สุขภาพภาครัฐ

2. สนับสนุน

การ

พัฒนาการ

บริการ

สาธารณสุข

ภายใต้ระบบ

หลักประกัน

สุขภาพให้มี

คุณภาพ ได้

มาตรฐาน 

ทุกคนเข้าถึง

ได้ และเป็นที่

พึงพอใจของ

ประชาชน

และผู้

ให้บริการ

3. บริหาร

เงินกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

แห่งชาติให้มี

ประสิทธภิาพ

ในความเสี่ยงยกมา เป็น
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปี
ก่อนหน้ากับปีที่ได้ประเมิน

ในความเสี่ยงยกมา เป็น
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปี
ก่อนหน้ากับปีที่ได้ประเมิน

ในความเสี่ยงยกมา เป็น
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปี
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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

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

ระบุความเสี่ยง

risk identify risk no.

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ 

 (RR)

ต้นทุน/ประโยชน์

(หากระบุได้)

ความเสี่ยงโดย

ธรรมชาติ 

Inherent risk (IR)

ระดับ

ความ

เสี่ยงโดย

ธรรมชาติ

(IR)

ยิ่งขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

4. ดําเนินการ

ให้ทุกภาค

ส่วนมีความ

เป็นเจ้าของ

และมีส่วน

ร่วมในระบบ

หลักประกัน

สุขภาพอย่าง

ถ้วนหน้า 

รวมทั้ง

ส่งเสริม

ความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างผู้

ให้บริการ

และ

ผู้รับบริการ

โดยเน้นการ

เคารพในสิทธิ

และศักดิ์ศรี

ซึ่งกันและกัน

5. พัฒนา

และจัดการ

ระบบข้อมล

1. มีการดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ

และแผนการใช้

งบประมาณ ประจําปี 

2. มีคู่มือ/แนว

ทางการดําเนินงาน

3. มีช่องทางการ

สื่อสาร

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มี

ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ (ยกมาจากปี 2562)  

: เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 5   

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor)  
1. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง/ระเบียบกระทรวงการคลัง/

กฎกระทรวง/ประกาศ และแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง  รวมถึงระบบ e-GP / ระบบ SAP 

2. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ เนื่องจาก

ขาดความรู้ความเข้าใจ ที่ดีพอต่อระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงระบบ 

e-GP / SAP  รวมถึงเกิดจากความคลาดเคลื่อนในการตีความ 

3. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอในการดําเนินการจ้างงานก่อสร้าง

4. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความละเอียดรอบคอบ และขาดความต่อเนื่องในการ

ตรวจทาน การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และการตรวจรับงานที่ได้รับ

มอบหมาย

6. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (PM) ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ไม่ได้รับการอบรม)  แต่มา

ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

7. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปรับเปลี่ยนให้ไปปฏิบัติงานด้านอื่น (มีการปรับเปลี่ยน

ผู้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

8. ผู้รับผิดชอบแผนแต่ละสํานักไม่ดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

9. ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดการสื่อสาร ทําความเข้าใจต่อกฎ ระเบียบอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ

10. ระบบ e-GP  ที่ปฏิบัติอยู่ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบและวิธีปฏิบัติ

C4-63 3 5 E 3 3 M 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 /ระเบียบกระทรวงการคลัง/กฎกระทรวง/ประกาศ/แนวทางปฏิบัติในการดําเนินการจัดซื้อ

จัดจ้าง/ระบบ e-GP/SAP 

2.จัดทําคู่มือ/แนวทางวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3. ปรับปรุงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ 

4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินการจ้างงานก่อสร้าง /จ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน

งานก่อสร้างมาให้คําปรึกษา 

5. กําชับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจทานความถูกต้องของเอกสารอย่างละเอียด

รอบคอบ , เช็คริสเอกสาร , มีเอกสารควบคุมภายใน

6. เป็นพี่เลี้ยงและให้คําปรึกษาในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับสาขาเขต/สํานัก  

7. สื่อสาร แจ้งเวียน บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับคณะกรรมการ

8. อบรม หรือสอนงาน เป็นการเฉพาะ (เน้นการฝึกปฏิบัติ/การตรวจสอบเอกสาร) สําหรับผู้มี

หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ , เจ้าหน้าที่พัสดุ)  รวมถึงกรณีมีการ

ปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน      

9. กํากับติดตามให้แต่ละสํานักดําเนินการให้เป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด 

10. สื่อสารการแจ้งเวียนหนังสือของกรมบัญชีกลาง พร้อมซักซ้อมความเข้าใจให้กับ ผู้มีหน้าที่

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทาง Mail และกลุ่ม Line

11. ประสานให้กรมบัญชีกลางดําเนินการแก้ไข / กําชับให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในระบบให้ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ

520,000 C4 โดยสํานัก

บริหารทั่วไป

: นงลักษณ์ , 

ประภาพรรณ

ในความเสี่ยงยกมา เป็น
ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปี

FM-463 00-026 2
ฉบับที่ : 00
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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

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

ระบุความเสี่ยง

risk identify risk no.

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ 

 (RR)

ต้นทุน/ประโยชน์

(หากระบุได้)

ความเสี่ยงโดย

ธรรมชาติ 

Inherent risk (IR)

ระดับ

ความ

เสี่ยงโดย

ธรรมชาติ

(IR)

การไม่สามารถดําเนินการให้ผลการประเมิน ITA เป็นไปตามเป้าหมาย (ประเด็นใหม่)

: เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 5   

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor)  

1. เอกสารภายในที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์ (ส่วน OIT) หน่วยงานไม่ได้ทําการสรุปงานอย่าง

ครบถ้วน

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดความรับรู้ถึงกิจกรรมที่ สปสช. ได้ทํา เช่น การให้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการ คิด ให้ข้อเสนอแนะ กํากับติดตาม การรับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางานเพื่อให้บริการแก่ประชาชน เป็นต้น ซึ่งมีผลให้ประเมินความเชื่อมั่นในส่วน EIT 

น้อยกว่าที่คาดคิด

3. บุคลากร สปสช. ขาดการรับรู้ถึง กิจกรรมสําคัญ เช่นการต่อต้านการทุจริต ช่อง

ทางการรับเรื่องร้องเรียน  การได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และไม่มีการแก้ไข  การ

กํากับติดตามกรณีที่เป็นการทุจริตไม่ชัดเจน เป็นต้น ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินในส่วน IIT

 น้อยกว่าที่คาดคิด

4. การจัดการภายใน สปสช.  โดยเฉพาะแผนส่งเสริมคุณธรรมป้องกันปราบปรามฯ  ยัง

ขาดการกํากับติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

5. การจัดการกับเรื่องทุจริต ที่ขาดความชัดเจนในการกํากับติดตาม และเอาจริงเอาจัง 

ทําให้บุคลากรขาดความเชื่อมั่น  

6. เครื่องมือการประเมิน ITA มีความละเอียด ลึก มากขึ้น การประเมินทําได้ยากขึ้น

O5-63 4 4 E 3 4 H 1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปี 2562 และหาจุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา

2. ผู้บริหารระดับสูงกําหนดประกาศเจตจํานงการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2563 และ

สื่อสารประชาสัมพันธ์  ถึงเจตนารมย์ ต่อต้านการทุจริต ของ สปสช.

3. สรุปข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนา ใน คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. 

กรรมการบริหาร สปสช. และ กรรมการบริหาร เขต

4. สื่อสารให้บุคลากรที่มีความรู้เข้าใจต่อ การดําเนินงานของ สปสช. เข้ามาประเมินในส่วน IIT 

ให้มากที่สุด

5. เชิญชวนให้  สปสช. เขต สื่อสารกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับเขต เช่น อปสข. อคม. ภาค

ประชาชน เป็นต้น ที่มีความเข้าใจ และเข้าถึงสารสนเทศของ สปสช. เข้าร่วมประเมิน EIT เขตละ

 อย่างน้อย 6 ราย

6. รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สสร.)

7. สื่อสารภายในถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม ACCEPT ขององค์กร (สปส. 

สทอ.)

C4 โดยสํานัก

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร

: นายพรรค

พงศ์ วุฒิวงค์

หน่วยบริการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กําหนด 

(ประเด็นใหม่)

: เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 2  

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor)  

1. แนวทาง/หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายชดเชยบางรายการที่ยังไม่ชัดเจน/มีการ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ทําให้หน่วยบริการมีความเข้าใจไม่ครบถ้วนในการเบิกจ่าย

2. หน่วยบริการยังไม่เข้าใจแนวทาง/หลักเกณฑ์เงื่อนไขการจ่ายชดเชยของกองทุนต่าง ๆ 

อย่างถูกต้องครบถ้วน

3. มีการปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการทําข้อมูลเบิกจ่าย

4. ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายกับผู้มารับฟังการชี้แจงแนวทางการ

เบิกจ่ายไม่ใช่คนเดียวกัน

5. ผู้โปรแกรมที่เบิกจ่ายมีหลายโปรแกรมทําให้หน่วยบริการเกิดความยุ่งยากและซับซ้อน

ในการเบิกจ่าย

C6-63 3 4 H 2 3 M 1. พัฒนาระบบมีกระบวนการหารือระหว่างผู้ให้และผู้รับ requirement ในทุกขั้นตอนการพัฒนา

2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฯ / พัฒนาระบบ มีขั้นตอนการร่วมทดสอบระบบก่อนการ

ประมวลผลจ่าย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนาระบบฯ

3. มีการจัดทําคู่มือแนวทางการเรียกเก็บฯและคู่มือการบริหารกองทุน/แจ้งข่าวสารและเผยแพร่ 

ประกาศฯ ต่าง ๆ ของสปสช

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลขอรับค่าบริการทางการแพทย์ ฯ ให้หน่วยบริการ

5. ร่วมเป็นวทิยากรในการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลขอรับค่าบริการทางการแพทย์ ฯ 

ให้หน่วยบริการ 

6. จัดอบรมหน่วยบริการเข้าใหม่ หรือหน่วยบริการที่ร้องขอเป็นกรณี เพื่อให้สามารถดําเนินการ

เบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง

7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (Regular Meeting) เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่

เกิดระหว่างการดําเนินงาน 

8. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร (Regular Meeting) เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่

เกิดระหว่างการดําเนินงาน

9. จัดเพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้พิจารณาจ่าย และสถานบริการอื่น เช่น จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อ

ใช้สื่อสารและแลกเปลี่ยนรู้ ระหว่างผู้พิจารณาและหน่วยบริการอื่นต่างๆเกี่ยวกับเงื่อนไขเบิก

จ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และการจัดทําข้อมูลเบิกจ่าย ฯ

C2 สํานัก

บริหารการ

จัดสรรและ

ชดเชย

ค่าบริการ : 

นางสาวรจิต 

แซ่ลิ้ม

ระบบขอมูล

เชิงประจักษ์

และองค์

ความรู้ต่างๆ 

และใช้ในการ

ตัดสินใจเชิง

นโยบาย

ความเสี่ยงใหม่ ปี 63

ความเสี่ยงใหม่ ปี 
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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

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

ระบุความเสี่ยง

risk identify risk no.

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ 

 (RR)

ต้นทุน/ประโยชน์

(หากระบุได้)

ความเสี่ยงโดย

ธรรมชาติ 

Inherent risk (IR)

ระดับ

ความ

เสี่ยงโดย

ธรรมชาติ

(IR)

4 E 4 4 Eการไม่สามารถกํากับติดตามให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal 

Data) และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ต่อข้อมูล

ระบบสารสนเทศและดิจิทัล อย่างเคร่งครัด (ประเด็นใหม่)

: เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ 5   

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor)  
1. กําหนดแนวทางการกํากับดูแล โครงสร้างการกํากับดูแล นโยบาย แนวปฏิบัติ และกรอบการ

ดําเนินงาน ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

2. กําหนด “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Controller) / “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” 

(Data Protection Officer หรือ DPO) และ “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor)

3. กําหนดกรอบการกํากับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลระดับองค์กร (Data Governance, Data 

Management & Data Protection)

4. กําหนดกรอบการบริหารและการประเมินความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy/Data Protection Impact Assessment, Risk Assessment) และด้าน

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

5. ดําเนินการตามข้อกําหนดกรอบการดําเนินงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรฐาน NIST

 Privacy Framework (Draft) และแนวทางการเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ที่รับมอบหมาย “เจ้าหน้าที่

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” (Data Protection Officer) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบ 

Privacy/Data Protection

  จัดทําขั้นตอนการเฝ้าระวัง แผนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ และการเฝ้าระวัง 

(ภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน) และทดสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ค้นหาช่องโหว่ รวมทั้ง

ทดสอบเจาะระบบ CII ที่สําคัญ (ระดับไม่ร้ายแรง ระดับร้ายแรง และระดับวิกฤต)

6. จัดทําวิธีปฏิบัติ ขั้นตอนปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ดําเนินการตรวจรับรองตามข้อกําหนดระบบบริหารจัดการ Privacy Information Management

8. ตรวจสอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจอิสระภายนอก และ

ประสานงานกับ หน่วยงานควบคุมและกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

C7-63 4 C4 โดยสํานัก

บริหาร

สารสนเทศ

การประกัน

: นายทรงกรด 

เกษกาญจนา

นุช

1. ศึกษาและจัดทําแผนเพื่อดําเนินการรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และนําผลการศึกษาและการเตรียมดําเนินการรองรับ เสนอ

คณะกรรมการบริหารนโยบายดิจิทัล (Digital Policy Steering Committee) เพื่อพิจารณา

2. ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ พ.ร.บ. การ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

3. พิจารณาข้อมูลต่างๆ ขององค์กร เพื่อกําหนด “ข้อมูลส่วนบุคคล” (Personal Data) ที่ต้อง

ดําเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ประกาศบังคับใช้

4. ทบทวน Consent สัญญา รวมถึงแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

5. สื่อสารให้บุคลากรทุกคนในองค์กรรับรู้ หรือเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

และ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ความเสี่ยงใหม่ ปี 63

FM-463 00-026 4
ฉบับที่ : 00

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561


