
ตารางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม : ความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

วัตุประสงค์ 

(objective 

setting)

ระบุความเสี่ยง

(risk identify) risk no. Likelihood Impact

ระดับความเสี่ยง

โดยธรรมชาติ 

(IR)

การตอบสนองความเสี่ยง/

กิจกรรมควบคุมปัจจุบัน

 (risk response /present 

control activities) Likelihood Impact

ระดับความ

เสี่ยงคงเหลือ  

(RR) 

ณ วันที่ประเมิน

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่ 

(risk response /new control activities)

ตัวชี้วัดผลลัพธ์

ของความเสี่ยง 

(KRI)

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้) ผู้รับผิดชอบ 

กําหนดแล้ว

เสร็จ

การใชอ้ํานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับ

ตัวเองและพวกพ้อง  (ยกมาจากปี 2563)

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor) :

1. ขาดแนวทางที่ชัดเจน เช่นเรื่องการรับค่า

วิทยากรจากเงินงบประมาณที่ สํานักงานได้

จัดสรรออกไป

2. ขาดการกํากับติดตามให้เกิดการปฏิบัติ

ตามแนวทางหรือจริยธรรม

3. ขาดการสร้างความรู้/เข้าใจต่อเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน

4. ขาดการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม/

จริยธรรม ที่ต่อเนื่องสม่ําเสมอ

5. กระบวนการจัดการต่อเรื่องนี้ (แจ้งเหตุ  

ดําเนินการพิจารณา กํากับติดตาม รายงาน

ผล) ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

FR2-64 3 4 H 1. กําหนดแนวทางให้ชัดเจน เช่น ใน

เรื่องการรับค่าวิทยากร จาก

หน่วยงานที่ใช้งบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรจาก สปสช.

2. ปลูกฝังคุณธรรม/จริยธรรม  ใน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กร

ของรัฐ 

3. ปรับปรุงคู่มือ พัฒนาความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพิ่มการ

ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

3 4 H 1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ทับซ้อน./การ

ปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ/การใช้อํานาจหน้าที่แสวงหา

ประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง

2. ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวินัย ให้มีบทลงโทษในกรณีที่พบว่ามีการ

จงใจกระทําการทุจริต ให้มีโทษหนักขึ้น

3. กําหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อ

อํานวยความสะดวกต่อการเสนอเรื่องร้องเรียนกรณีตรวจสอบพบการ

กระทําการทุจริต หรือแจ้งเบาะแส เพื่อให้มีการตรวจสอบ

4. ตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการเรื่อง

ร้องเรียนใหเ้ป็นรูปธรรม เพื่อให้การดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นกลาง ลดความอคติส่วนบุคคล

5. จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการทุจริตในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการ

กําหนดเป็นวาระในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อนํา

นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

เรื่องร้องเรียนการ

ใช้อํานาจหน้าที่

แสวงหาประโยชน์

สํานักกฎหมาย

บุคลากรไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลา

การปฏิบัติงาน (ยกมาจากปี 2563)

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor) :

1. ขาดการกํากับให้เป็นไปตามกฎอย่าง

เข้มงวด

2. ขาดการรายงานผลการปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน

3. ไม่มีนโยบายที่เข้มงวดในประเด็นนี้

FR3-64 3 4 H 1. สื่อสารภายภายในโดยเน้นผ่าน

ผู้บริหารทุกระดับให้มีการกํากับให้

ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

2. ให้ผู้บริหารประเมินผลการกํากับ

ติดตามผลในรอบหนึ่งปี และนําผล

การประเมินเป็นหนึ่งในปัจจัยนําเข้า

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

3. ประมวลผลการ scan การเข้า

ปฏิบัติงานจากส่วนกลางและเขต

3 4 H 1. สื่อสารภายภายในโดยเน้นผ่านผู้บริหารทุกระดับให้มีการกํากับให้ปฏิบัติ

ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

2. กําหนดให้เป็นปัจจัยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

3. พัฒนาระบบ Sabuy ให้สามารถตรวจติดตามการเข้าปฏิบัติงานของ

บุคลากรได้ดีขึ้น

4. กระตุ้นสร้างจิตสํานึก/ค่านิยมองค์กร (Accept) ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

การเข้า

ปฏิบัติงานตาม

ระเบียบ

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

และพัฒนาองค์กร

ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ 

Inherent risk (IR)

ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ

Residual risk (RR)

ณ วันที่ประเมิน
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การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่ 
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ตัวชี้วัดผลลัพธ์
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(KRI)

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้) ผู้รับผิดชอบ 
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ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ 

Inherent risk (IR)

ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ

Residual risk (RR)

ณ วันที่ประเมิน

หน่วยบริการฝ่าฝืนไม่เบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่

กําหนด (ใหม่)

ปัจจัยเสี่ยง (risk factor) : 

1. การออกแบบระบบการเบิกจ่ายและการ

บริหารการจ่าย

2. การตรวจสอบหลังการจ่าย

3. กระตุ้นและสื่อสารให้เกิดสํานึกธรรมาภิ

บาลของหน่วยบริการ

4. มาตรการและบทลงโทษไม่เด็ดขาด

5. ประชาชนยังชาดความรู้/เข้าใจ ต่อสิทธิ

ของตน

FR1-64 2 5 E 2 5 E 1. ให้ความสําคัญกับกระบวนการออกแบบการเบิกจ่ายที่ต้องไม่ซับซ้อนแต่

รัดกุมในทุกมิติ โดยทีมที่มาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

2. กําหนดให้มีระบบพิสูจน์ตัวตน

3. กําหนดใหม้ีการทํา Pre-audit ก่อนจ่ายโดยใช้เทคโนโลยี (AI Audit)

4. เน้นการ M&E ของสปสช.และหน่วยบริการในการติดตามข้อมูลการ

เบิกจ่ายใยภาพรวม

5. มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

6. เพิ่ม transection ในการตรวจสอบหลังการจ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจ 

หรือหากพบความผิดพลาดจะสามารถคํานวณความเสียหายได้แม่นยํายิ่งขึ้น

7. สื่อสารด้านการสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงการเข้า

มามีส่วนรวมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพของชาติ

8. นําเหตุการณ์ตัวอย่างในอดีตที่เกิดการทุจริตมาใช้ในการป้องปรามใน

อนาคต

9. เสนอแก้ไขกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มงวด และหนักแน่น

เพียงพอในการลงโทษกรณีฝ่าฝืน

10. กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรู้/เข้าใจ ระบบหลักประกัน

สุขภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพิทักษ์สิทธิของตนเอง

รายการที่เบิกจ่าย

ไม่เป็นไปตาม

เกณฑ์โดยเจตนา

ฝ่าฝืน

สํานักบริหารการ

จัดสรรและชดเชย

ค่าบริการ และ 

สํานักตรวจสอบ

การชดเชยและ

คุณภาพบริการ
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