
1. การเตรียมความพร้อมให้

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่มี

ผลกระทบต่อการรับบริการ

ของประชาชนในระบบ

หลักประกันสุขภาพ

1) ติดตามประเด็นที่มีผลกระทบ จัดลําดับความสําคัญและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2)  เสนอประเด็นการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักและเตรียมความพร้อมให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงและดําเนินการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

3) ผู้รับผิดชอบกําหนดแผนที่จะสื่อสารกับผู้มีอํานาจ/ผู้มีบทบาททั้งด้านบวก/ลบที่จะ

กําหนดการเปลี่ยนแปลง

4) สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนและสาธารณะเพื่อเป็นให้ทราบถึง

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง

C1 โดยสํานัก

พัฒนานโยบาย 

 (เพ็ญโสม)

2. การขับเคลื่อนให้ 

strategic partners มีความ

เป็นเจ้าของร่วมกัน 

(ownership) ต่อการบรรลุ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักฯ และกําหนดหน่วยงานที่เป็น strategic partners

 ให้ชัดเจน

2) กําหนดกลวิธีในการสร้างความเชื่อมั่น (trust) ของ strategic partners ต่อ สปสช. เช่น

 สร้างเสริมบทบาท ของ strategic partners นั้น ๆ ต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์

ด้านต่าง ๆ ของ สปสช. (ตามหลักของการสร้างการมีส่วนร่วมที่แบง่เป็น 5 ระดับ)

3) เสนอกลวิธีในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน

ต่าง ๆ ดําเนินการปฏิบัติให้เป็นผล

4) จัดหา check point ที่สําคัญซึ่งจะบ่งบอก ระดับของownership เช่น 1) ระดับการมี

ส่วนร่วมในกิจกรรม 2) การแสดงออกเชิงบวกเช่น ปกป้อง แก้ต่างให้ในสื่อต่าง ๆ 

5) ส่งเสริมให้บุคลากรของ สปสช. ในทุกระดับตระหนักและเข้าใจหลักการของการสร้าง

การมีส่วนร่วมและสามารถนําไปใช้ปฏิบัติ

C5 โดยสํานัก

ส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม 

(กฤดาญชลี)

ตารางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม  Corporate risks   ประจําปี 2561

วัตถุประสงค์ 

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน 

present control

ระบุความเสี่ยง  

risk identify

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่
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รับผิดชอบ กําหนดเสร็จ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิด

ระบบหลักประกันสุขภาพที่

ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความ

มั่นใจ และเสริมสร้างความเท่า

เทียมกันในระหว่างกองทุน

ประกันสุขภาพภาครัฐ

2. สนับสนุนการพัฒนาการ

บริการสาธารณสุขภายใต้ระบบ

หลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ

 ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ 

และเป็นที่พึงพอใจของ

ประชาชนและผู้ให้บริการ

3. บริหารเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

4. ดําเนินการให้ทุกภาคส่วนมี

ความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม

ในระบบหลักประกันสุขภาพ

อย่างถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้
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3. หน่วยบริการในระบบ

หลักประกันสุขภาพไม่เพียงพอ

ต่อการเข้าถึงบริการที่มี

คุณภาพมาตรฐานของ

ประชาชน

1) พัฒนากลไกการขึ้นทะเบียนและจัดสรรเงินให้เป็นธรรมแก่หน่วยบริการ โดยพิจารณา

ปัจจัยต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และสร้างความยอมรับ เพื่อจูงใจให้หน่วยบริการเดิม

อยู่ในระบบ และมีหน่วยบริการใหม่เพิ่มขึ้น

2) ติดตามกํากับสถานการณ์การเงินของหน่วยบริการอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงการจัดสรร

ให้ทันต่อเหตุการณ์และมีการดําเนินการเชิงรุก/ป้องกันเพื่อจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น 

3) สร้างให้เกิดความเป็นเจ้าของ (ownership) ทั้งในส่วนความรับผิดชอบของหน่วย

บริการต่อการบริการในพื้นที่/ประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน/กลุ่ม strategic

 partsner และ stakeholder กลุ่ม ปชช ภาคีเครือข่าย  ต่อหน่วยบริการภายในพื้นที่ 

และระหว่างหน่วยบริการ รวมถึงการทําหน้าที่ช่วยเหลือรับส่งต่อ

4) สื่อสารกับหน่วยบริการ / ปชช / สาธารณะ ให้ทราบถึงรูปแบบการบริการเพื่อให้เกิด

ความคาดหวังและการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

5) สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและหน่วยบริการในด้านคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ

ปฐมภูมิและระบบการส่งต่อที่เหมาะสม (เช่น primary care trust แม่ข่าย/ลูกข่าย ของ 

รพ.ภูมิพล)

C5 โดย สปสช.

เขต 13 

กรุงเทพมหานคร

 ผช.บุษกร

4. การสนับสนุนให้ อปท มี

ส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิง และการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

1) สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้มีอํานาจตัดสินใจ (เช่น อธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครอง

ส่วนท้องถิ่น/ผู้บริหารกสธ.) ในการสนับสนุนให้การดําเนินกองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์

2) สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการ/องค์กร - วิชาชีพที่มีบทบาท/ประชาชน

และสาธารณะเพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดผลการดําเนินของกองทุน 

3) จัดทีม coaching สําหรับพัฒนาศักยภาพ อปท ในการบริหารจัดการกองทุน (lTC, 

อบต.)

4) ปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ ของ สปสช. ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เอื้อต่อ

การปฏิบัติและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านตรวจสอบ

5) เพิ่มมาตรการในการกํากับติดตามการบริหารจัดการกองทุนทั้งภายใน (สปสช.) และ

เครือข่ายภายนอก (ระดับเขต/ท้องถิ่น)

6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ

C3 โดยสํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

สุขภาพชุมชน 

(อาทิตย์)

ู

ให้บริการและผู้รับบริการโดย

เน้นการเคารพในสิทธิและ

ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน

5. พัฒนาและจัดการระบบ

ข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์

ความรู้ต่างๆ และใช้ในการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย
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5. การสร้างความมั่นใจใน

ผลลัพธ์ของการบริหารงบ

กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรค (PP)

1) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการงบ PP เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (กําหนด 

check point - ตัวชี้วัดของผลลัพธ์) และสื่อสารสร้างความยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 

2) สร้างระบบข้อมูล/การประเมิน/วิจัยที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการบริการด้าน PP 

และเผยแพร่ให้สังคมได้รับทราบรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องยอมรับ

3) แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ สปสช. เพื่อให้เกิดผลลัพธ์

ด้านการบริการด้าน PP ที่ดี 

C3 โดยสํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

ปฐมภูมิ 

(สาหร่าย)

6. การสร้างความร่วมมือ

อย่างมีประสิทธิภาพกับ

หน่วยงานภายนอกในการ

ปรับปรุงกฎหมาย/ระเบียบ/

ข้อบังคับให้ทันกาลและ

สอดคล้องกับบทบาทของ

สํานักงาน

1) ให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในอนุกรรมการ

และคณะทํางานต่าง ๆ หรือการหารือเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบของ สปสช.

2) สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างนักกฎหมายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับ สปสช. ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สร้างกลุ่ม line และจัด

กิจกรรมเชิงวิชาการด้านกฎหมาย

3) นําเสนอร่างกฎหมายและระเบียบให้แก่หน่วยงานด้านตรวจสอบ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง/

ประชาชนพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะประกาศใช้

C4 โดยสํานัก

กฎหมาย

7. การขาดการเตรียมความ

พร้อมในการบริหารงานบุคคล

 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุ 

(Succession Plan)  : ความ

เสี่ยงระดับองค์กร ปี 2560 

1. เตรียมเสนอแผนการสืบทอดตําแหน่งสําคัญ ต่อ คกก. HR ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดําเนินการ

ในเรื่องดังกล่าว

2. เลขาธิการได้พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ตําแหน่งในระดับบริหารที่มีความจําเป็นเร่งด่วน

ก่อน

C4 โดยสํานัก

บริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร


