
ตารางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ความเสี่ยงระดับกลุ่มภารกิจ (Cluster's business risks)     รวม 29 ประเด็น

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประจําปี  2561

Likelihood Impact

C1

(2 ประเด็น)

1.1 ได้รับข้อมูลการดําเนินงานของ

สนง. ที่ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อ

เวลา จากสํานักต่างๆ เพื่อใช้

ประกอบการเสนอของบประมาณ

ประจําปี  

2 4 H 1) กําหนดรายการที่ต้องขอรับงบประมาณ และ

กําหนดเวลาที่ต้องรับส่งข้อมูล เป็นปฏิทิน

งบประมาณรายปีอย่างชัดเจน

2) สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอย่างชัดเจน 

3) มีการพัฒนาระบบข้อมูล (EIS)

สํานักบริหาร

แผนและ

งบประมาณ

1.2 การจัดแผนปฏิบัติการประจําปีไม่

สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ สปสช.

3 3 M 1) กําหนดจุดเน้นที่เจาะจง มีเจ้าภาพและนําเจ้าภาพ

เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดจุดเน้นที่เหมาะสม

2) แยกเงินงบประมาณออกมาเพื่อจัดทําจุดเน้น

โดยเฉพาะ

3) กําหนดน้ําหนักของจุดเน้นเพื่อจัดลําดับ

ความสําคัญของจุดเน้น

4) การแปลงเปลี่ยงแผนการปฏิบัติจะต้องผ่านการ

พิจารณาต่อผู้มีอํานาจแต่ละระดับ

5) มีระบบรายงานการปฏิบัติตามแผน/จุดเน้น

สํานักบริหาร

แผนและ

งบประมาณ

2.1 การตรวจสอบของ 3 กองทุน ยัง

ไม่มีการบูรณาการและดําเนินการ

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2 3 M 1) มีคณะทํางานตรวจสอบร่วม 3 กองทุน และ

ประชุมปี ละ 2 ครั้ง

2) กําหนดเกณฑ์การตรวจสอบให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน

3)จัดทําคู่มือให้มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน

สํานักการ

ตรวจสอบ

ชดเชย

ค่าบริการ

ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว

เสร็จ

C2

(6 ประเด็น)

Cluster risk no. ระดับ

ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

risk identify
risk assessmentวัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)



Likelihood Impact

ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว

เสร็จ
Cluster risk no. ระดับ

ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

risk identify
risk assessmentวัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

2.2 ข้อเสนอแนะจากผลการตรวจสอบ

ของ สตช. ไม่ได้รับการแก้ไข

ปรับปรุงอย่างทันเวลาและ

เหมาะสม

3 3 M 1) กําหนดกลไกการรายงานข้อเสนอแนะโดยเสนอ

ผ่าน คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

สํานักการ

ตรวจสอบ

ชดเชย

ค่าบริการ

2.3 การเบิกจ่ายและโอนเงิน ล่าช้า ไม่

ถูกต้อง และไม่เป็นตามประกาศ

และระเบียบ

3 4 H 1) กําหนดแผนใช้จ่ายเงินกองทุนแต่ละกองโดยสจช. 

และให้รายงานผลทุกไตรมาส  รวมถึงการจัดเตรียม

เพื่อแก้ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ

2) กําหนดตัวชี้วัด (90% ในแต่ละเขต)

3) การกํากับติดตามและนิเทศในกรณีที่มีปัญหาการ

เบิกจ่ายที่ไม่ถูกต้อง

4) จัดประชุมและเทเลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรณีที่มีข้อทักท้วงจากสํานักตรวจสอบ

5) กําหนด SLA ของการเบิกจ่าย ให้เสร็จภายใน 15 

วัน หลังจากได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

สํานักการเงิน

และบัญชี

กองทุน

2.4 ความเสี่ยงในการรับข้อมูลการเรียก

เก็บไม่ถูกต้องครบถ้วน

2 3 M 1) ทํากระบวนการ PDCA  

2) ติดตามข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นําไปวิเคราะห์และแก้ไข

3) รายงานผลการติดตามว่าได้ปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว 

สํานักบริหาร

การจัดสรร

และชดเชย

ค่าบริการ

2.5 ความเสี่ยงในการออกรายงานการ

จ่ายชดเชยให้หน่วยบริการไม่

ทันเวลา

2 3 M 1) ทํากระบวนการ PDCA 

2) วิเคราะห์และกําหนด SLA 

3) กํากับติดตามการดําเนินการให้เป็นตาม SLA และ

ดําเนินการแก้ไข

สํานักบริหาร

การจัดสรร

และชดเชย

ค่าบริการ



Likelihood Impact

ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว

เสร็จ
Cluster risk no. ระดับ

ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

risk identify
risk assessmentวัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

2.6 ความเสี่ยงที่ฐานข้อมูลทะเบียน

สิทธิรักษาพยาบาลของหน่วยงาน

รัฐ (ที่ สปสช. ได้รับมอบหมายให้

บริหารจัดการ) ไม่ถูกต้อง 

ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

2 3 M 1) ประชุมชี้แจงในประเด็นที่เข้าใจไม่ถูกต้อง และมี

การทํา MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งข้อมูล

2) ปรับปรุง program ให้รองรับการใช้งาน (ตาม

ขนาดของหน่วยงานรัฐ)

3)  กําหนดกระบวนการติดตามที่ชัดเจน สรุปผลและ

แจ้งไปยัง CEO  และหากไม่ได้ผล จะมีมาตรการที่

เข้มข้นขึ้น

สํานัก

บริหารงาน

ทะเบียน

3.1 หน่วยบริการยังไม่สามารถพัฒนา

คุณภาพการบริการ ได้ตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กําหนด (เกณฑ์ : 

บุคลากร คือไม่เพียงพอ)

4 3 H 1) สะท้อนข้อมูลกลับไปยังต้นสังกัด และร่วมมือกับ 

สธ. เพื่อสนับสนุนให้มีบุคลากรเพียงพอ

2) สนับสนุนหน่วยบริการ/เครือข่ายหน่วยบริการให้มี

การพัฒนาคุณภาพบริการ โดยการมอบรางวัล จัดงบ

จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพฯ

3) ประเมินผลการใช้เกณฑ์ และชี้แจงทําความเข้าใจ

กับผู้รับผิดชอบของ สปสช.เขต และผู้ตรวจประเมิน 

รวมทั้งหน่วยบริการซ้ํา

สํานัก

สนับสนุน

คุณภาพและ

มาตรฐาน

หน่วยบริการ

3.2 ขาดการบูรณาการระหว่าง

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแล

มาตรฐานบริการ ทั้งในและนอก

3 3 M 1) ประชุมแลกเปลี่ยนบูรณาการการทํางานของทีม

เลขานุการของคณะอนุกรรมการ 

2) ประชุมบูรณาการเรื่องคุณภาพ/คุ้มครองสิทธิกับ

อนุกรรมการชุดต่าง ๆ (อปสข, อคม, 50(5) ม. 41)

สํานัก

สนับสนุน

คุณภาพและ

มาตรฐาน

หน่วยบริการ

3.3 หน่วยบริการไม่สามารถปฏิบัติตาม

 CPG เฉพาะโรคต่างๆ

3 3 M 1) หารือร่วมกับกระทรวงเพื่อให้มีการกําหนดเป็น

ตัวชี้วัด ของ service plan ตามเกณฑ์ที่ให้มีการ

ตรวจ A1C  1 ครั้งต่อปี 

แผนงาน

สนับสนุน

ระบบบริการ

โรคเรื้อรังและ

โรคเฉพาะ

C3

(9 ประเด็น)



Likelihood Impact

ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว

เสร็จ
Cluster risk no. ระดับ

ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

risk identify
risk assessmentวัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

3.4 ขาดการกระจายตัวของหน่วย

บริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตาม

เป้าหมายที่กําหนดให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์หรือบริบท

3 4 H 1) ในพื้นที่ที่ขาดหน่วยบริการจัดให้มีเครือข่ายเสริม

2) มีการกํากับติดตามการใช้บริการข้ามเขต/ข้อ

ร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เสนอต่อคณะทํางาน PCI

แผนงาน

สนับสนุน

ระบบบริการ

โรคเรื้อรังและ

โรคเฉพาะ

3.5 ไม่สามารถจัดส่งยาให้แก่หน่วย

บริการได้ตามแผนที่กําหนด 

เนื่องจากขาดแคลนยาหรือยาไม่ได้

คุณภาพตามกําหนด

2 4 H 1) ประสานกับเครือข่ายต่างประเทศ ในการนําเข้ายา

จากแหล่งอื่น (กรณีวัคซีน JE)

2) ประชุมหารือกับ กรมควบคุมโรค ในการบริหาร

จัดการการฉีดวัคซีน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

3) กําหนดแผนความต้องการยาก่อนล่วงหน้า 6 เดือน

 ส่งให้องค์การเภสัชกรรม เตรียมการผลิต

4) ติดตาม safety stock ของยา

5) พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 เป็นอุปสรรค ไม่

สามารถจัดหาได้ตามเวลาที่กําหนด

สํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

ยาและ

เวชภัณฑ์

3.6 ประชาชนขาดการเข้าถึงบริการใน

ด้าน PP ตามเป้าหมายที่กําหนด 

เนื่องจากขาดความตระหนักและ

การรับรู้

4 4 E 1) ปรับรูปแบบการจ่ายเงินเป็น fee schedule ใน

บางรายการ ตั้งปี 62

2) แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาส่งเสริมสุขภาพจาก

ทุกภาค (กสธ, ประกันสังคม,) มีการจัดตั้ง

อนุกรรมการเพื่อรองรับภารกิจ

3) จัดทําเกณฑ์หน่วยบริการร่วม PP (เพื่อให้หน่วย

บริการเอกชนเข้ามาร่วมมากขึ้น)

4) สื่อสารให้ประชาชนรับทราบสิทธิ ให้เข้มข้นและ

เป็นระบบ และมีการติดตามประเมินผลการสื่อสาร

5) ได้พิจารณาถึงเงื่อนไขการใช้บริการ เช่นที่อยู่ตาม

ทะเบียนบ้าน และที่อยู่จริง เพื่อให้เกิดการเข้าถึง

อย่างแท้จริง

สํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

ปฐมภูมิ



Likelihood Impact

ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว

เสร็จ
Cluster risk no. ระดับ

ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

risk identify
risk assessmentวัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

3.7 ขาดข้อมูลสารสนเทศ ในการรับ

บริการด้าน PP เพื่อใช้ในการ

ติดตามประเมินผลและวางแผน

3 4 H 1) ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดการงบ PP

2) สร้างระบบข้อมูล -ประเมินผล วิจัย และเผยแพร่

3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น 

คทง. นักวิชาการ ตัวแทนหน่วยราชการ อปท. NGO

สํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

ปฐมภูมิ

3.8 ความล่าช้าในการใช้จ่าย

เงินกองทุนหลักประกันให้เป็น

เป้าหมายที่กําหนด  กรณีกองทุน 

ตําบล

3 4 H 1) ปรับปรุงประกาศให้เร่งรัดการใช้เงินให้มากขึ้น

2) ประสานกับกระทรวงมหาดไทย (กองทุนตําบล 

ฟื้นฟู LTC)

3) กําหนดให้ PM กระตุ้นการใช้งบประมาณที่ถูกต้อง

4) จัดทําโครงการประกวดกองทุนดีเด่น

5) ติดตามการดําเนินการการใช้เงินอย่างต่อเนื่อง

สํานัก

สนับสนุน

ระบบบริการ

สุขภาพชุมชน

3.9 จํานวนการใช้บริการล้างไต 

มากกว่างบประมาณที่มีในแต่ละปี

4 4 E 1) PDCA  

2) วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการล้างไตเสนอต่อ

กรรมการที่เกี่ยวข้อง

3) กํากับติดตามการเบิกค่าใช้จ่ายล้างไตจากหน่วย

บริการ  

4) คณะทํางาน CAPD ออกตรวจเยี่ยม และ

ตรวจสอบหน่วยให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การใช้งบประมาณ

5) เสนอต่อ service plan เพื่อลดจํานวนคนไข้โรคไต

 โดยเน้นการป้องกัน

 แผนงาน

สนับสนุน

ระบบริการ

โรคไตวาย

4.1 ความเสี่ยงที่ขาดการวางแผนงาน

ด้านการบริหารคุณภาพองค์กร

อย่างเป็นระบบ ทําให้เป็นภาระแก่

ผู้ปฏิบัติ 

4 3 H 1 กําหนดทําแผนรายปีร่วมกัน และสื่อสารให้

ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและยอมรับ

2 จัดทําแผนการสื่อสารที่เหมาะสมให้ผู้เกี่ยวข้อง

รับทราบและยอมรับ

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร

C4

(10 

ประเด็น)



Likelihood Impact

ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว

เสร็จ
Cluster risk no. ระดับ

ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

risk identify
risk assessmentวัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

4.2 ความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถประยุกต์

ข้อกําหนดของระบบคุณภาพ เพื่อ

นําไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี

คุณภาพ (ISO RM IC ปปช. HPO)

4 3 H 1) แผนงานด้านการบริหารคุณภาพองค์กรผ่านการ

สอบทานและเห็นชอบโดย QMR

2) กําหนดแผนงานฯ เชื่อมโยงของการใช้เครื่องมือ

คุณภาพแต่ละประเภทอย่าง

3) กําหนดใช้เครื่องมือคุณภาพเท่าที่จําเป็น

4 พัฒนาบุคลกร โดยจัดอบรมให้บุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจในระบบงานคุณภาพ

5 สร้างเครือข่ายเพื่อการสื่อสารให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจงานคุณภาพ

6 จัดทําหลักสูตรการบูรณาการงานคุณภาพองค์กร

ทั้งหมด เชื่อมโยงกับงาน (ISO RM IC ปปช. HPO) 

ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร

4.3 ความเสี่ยงที่สํานักงานไม่สามารถ

จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานให้

เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ

 พฤติกรรม และทําการประเมินได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

2 4 H 1) ทบทวนและปรับระบบกระบวนการการสรรหาให้

ได้รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม JD JS  

และการแต่งตั้ง ผู้บริหาร บุคลากร 

2) ทบทวน JD เพื่อให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน

3) ต้องมีการพิจารณาคนให้เหมาะสมกับงาน

สํานักบริหาร

ทรัพยากร

บุคคลและ

พัฒนาองค์กร

4.4 ความเสี่ยงที่จะขาดการควบคุม 

กํากับ ติดตาม ให้เป็นไปตาม

นโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ

อย่างเคร่งครัด

3 4 H 1) ทบทวนและวิเคราะห์สิทธิพื้นฐาน

2) จัดทําร่างนโยบายกํากับติดตาม 

3) กําหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

4) สื่อสารและ KM กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 

5) พัฒนา SSO เพื่อควบคุมกํากับการใช้ username

 password

สํานักบริหาร

สารสนเทศ

การประกัน



Likelihood Impact

ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว

เสร็จ
Cluster risk no. ระดับ

ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

risk identify
risk assessmentวัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

4.5 ความเสี่ยงที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

สปสช. ไม่สามารถให้บริการแก่

หน่วยบริการและผู้ใช้งานได้อย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากอุบัติภัยต่างๆ 

เช่น ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ไฟไหม้

 โดนโจมตีโดยแฮกเกอร์

3 5 E 1) วิเคราะห์ระบบงานที่สําคัญ (ทั้ง on/off line) 

เพื่อกําหนดระดับการให้บริการที่เหมาะสม

2) กําหนดให้มีศูนย์สํารอง (DR site) และอุปกรณ์ที่

สําคัญในการให้บริการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน รวมถึง

ระบบเครื่องปั่นไฟสํารอง 

3) กําหนดการซ้อมแผนการจัดการเมื่อเกิดภาวะ

ฉุกเฉิน

สํานักบริหาร

สารสนเทศ

การประกัน

4.6 ความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างของ

สํานักงาน ไม่เป็นไปตาม พรบ.

จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่

3 4 H 1) เชิญกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. 

และให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

2) ทีมส่วนกลางให้คําปรึกษาแนะนํา กับผู้รับผิดชอบ

ของเขตและสํานักต่าง ๆ 

สํานักบริหาร

ทั่วไป

4.7 ความเสี่ยงที่การเบิกจ่ายเงินงบ

บริหารไม่เป็นไปตามประกาศและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

บทบาทหน้าที่ ของ สปสช. ที่

กําหนดไว้ใน พรบ.หลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ปี 2545  อย่าง

ครบถ้วน และถูกต้อง

3 3 M 1) เชิญ สตง. ให้ความเห็นต่อเรื่องความเสี่ยงและ

แนวทางการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง

2) หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน สปสช. เพื่อ

กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

 พรบ. 

3) ประกาศหลักเกณฑ์แนวทางการเบิกจ่ายที่เป็นไป

ตาม พรบ.

4) สื่อสารให้สํานักและเขตปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่

กําหนด

5) กลั่นกรองโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณและต้อง

เบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

สํานักการเงิน

และบัญชี

บริหาร

4.8 ความเสี่ยงที่การยกร่าง  กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

และวินิจฉัยข้อกฎหมาย ไม่เป็นไป

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

3 4 H 1) แต่งตั้งอนุกรรมการกฎหมายให้คําปรึกษา

2) กําหนดกรอบอัตรากําลังและได้บุคลากรเพิ่ม (3 

คน)

3) การยกร่างกฎหมายได้กําหนดให้เป็น KPI ของ

สํานักและมีการวัดผลรายไตรมาส (กลุ่มพัฒนา

กฎหมาย และ บริหารกฎหมาย)

สํานักกฎหมาย



Likelihood Impact

ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้ว

เสร็จ
Cluster risk no. ระดับ

ความเสี่ยง

ระบุความเสี่ยง

risk identify
risk assessmentวัตุประสงค์  

objective setting

กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน

present control

การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่

risk response/ new control activities

ต้นทุน/

ประโยชน์

(หากระบุได้)

4.9 ความเสี่ยงที่บุคลากร สปสช. ไม่ได้

รับการสื่อสารให้เข้าใจอย่าง

เพียงพอในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มภารกิจระบบ

สนับสนุน ในเรื่อง กฎระเบียบและ

การควบคุมคุณภาพ

4 4 E 1) กําหนดคณะทํางานการสื่อสารภายในกลุ่มภารกิจ

2) สํานักภายในกลุ่มฯ กําหนดแผนการสื่อสารใน

เรื่องจําเป็น/สําคัญ 5 ด้าน (กฎหมาย พัสดุ การเงิน 

HR, งานคุณภาพ, IT)

ผู้แทนทุก

สํานักใน C4

4.10 ผู้ตรวจสอบมีมาตรฐานการตรวจที่

แตกต่างกัน ทําให้หน่วยรับตรวจ

ไม่ยอมรับผลการตรวจและไม่

สามารถนําไปแก้ไขได้อย่างถูกต้อง

3 3 M 1) กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบโดยแบ่งเป็นกลุ่ม

การตรวจสอบที่ชัดเจน

2) หารือกันภายในกลุ่มตรวจสอบและหน่วยรับตรวจ

ก่อนที่ออกรายงานการตรวจสอบ

3) ผู้ตรวจสอบเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านหลักสูตร

การตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น ของกรมบัญชีกลาง

 และสมาคมผู้ตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี

สํานัก

ตรวจสอบ

5.1 ความเสี่ยงที่จะทําให้ Strategic 

Partners ทุกฝ่าย มี TRUST ต่อ

เป้าหมายในการสร้างหลักประกัน

สุขภาพร่วมกัน  (corporate risks)

4 3 H 1) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และกําหนดหน่วยงานที่เป็น 

strategic ทั้งส่วนกลางและเขต

2) มีแผนปฏิบัติการในการสร้างความเชื่อมั่นและ

ความเป็นเจ้าของหลักฯ ขององค์กรภาคีฯ

3) มีการรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารได้

ทราบอย่างต่อเนื่อง (อนุกรรมการการมีส่วนร่วม  

อนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ)

สํานักส่งเสริม

การมีส่วนร่วม

5.2 ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถ

ตอบสนองความคาดหวังที่สูงขึ้น

ของประชาชนและ stakeholder 

 ต่อระบบหลักประกันสุขภาพ 

ภายใต้ทรัพยากรที่จํากัด

3 4 H 1) ประเมินความคาดหวัง (ผ่าน social media) เพื่อ

จะได้ทราบข้อมูลเบื้องต้น 

2) นําผลมาวิเคราะห์เพื่อหาทางจัดการที่เหมาะสม

สํานัก

ประชาสัมพันธ์

และสื่อสาร

สังคม

C5

(2 ประเด็น)


