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รายงานผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสท่ี 1 – 3 
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รายงานผลการดําเนิน045งานทุนหมุนเวียน ไตรมาสท่ี ๒  ประจําปีบัญชี 2562 
ช่ือทุนหมุนเวียน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน     นางศิริขวัญ ถิ่นทิพย์    ตําแหน่ง   หัวหน้างาน     

หน่วยงานสังกดั      กระทรวงสาธารณสขุ   

โทรศัพท์    ๐๖๑ – ๓๘๖๖๓๙๙     FAX     ๐๒ - ๑๔๓๙๗๓๔ 

E – mail :    sirikwan.t@nhso.go.th 
 

คําช้ีแจง 
 

1. ให้ทุนหมุนเวียนกรอกข้อมูลเกณฑ์วัดการดําเนินงาน หน่วยวัด นํ้าหนัก ค่าเกณฑ์วัด สําหรับตัวช้ีวัดด้านการเงิน  
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลงการประเมินการ
ดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2562 ลงในโปรแกรม MS Word ตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการดําเนินงานทุน
หมุนเวียนไตรมาสท่ี 1 – 3 ประจําปีบัญชี 2562” ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 : สําหรับกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการเงิน  ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้าน

ปฏิบัติการ (ตัวช้ีวัดด้านท่ี 1 - 3) 
ส่วนที่ 2 : สําหรับกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดร่วมด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ตัวช้ีวัดด้านท่ี 4 - 5) 
ส่วนที่ 3 : สําหรับกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดร่วมด้านการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวช้ีวัด

ด้านท่ี 6) 
2. อธิบายผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ณ ไตรมาสท่ีรายงานโดยให้ระบุรายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงานให้

ชัดเจน หากตัวชี้วัดใดทุนหมุนเวียนยังไม่มีการดําเนินงานให้อธิบายกระบวนการท่ีดําเนินการในปัจจุบันให้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบผลการดําเนินงาน ในกรณีท่ี
คณะทํางานจัดทําบันทึกข้อตกลงและประเมินการดําเนินงานทุนหมุนเวียนได้มีข้อสังเกตต่อทุนหมุนเวียน ให้รายงานการ
ดําเนินงานตามข้อสังเกตดังกล่าว ด้วย 

3. กําหนดเวลาการจัดส่งรายงานผลฯ ให้กรมบัญชีกลาง 
3.1 หมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มเดือนตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) จัดส่งรายงานผลฯ ไตรมาสท่ี 1 - 2 ภายในเดือน

เมษายน 2562 และไตรมาสท่ี 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 
3.2 ทุนหมุนเวียนท่ีปีบัญชีเริ่มเดือนมกราคม (ทุนปีปฏิทิน) จัดส่งรายงานผลฯ ไตรมาสท่ี 1 - 2 ภายในเดือน

กรกฎาคม 2562 และไตรมาสท่ี 3 ภายในเดือนตุลาคม 2562 
หากทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผลฯ โดยไม่ระบุรายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงานตามข้อ 2 ให้ชัดเจนภายในระยะเวลาที่
กําหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน จากคะแนนรวมของผลการดําเนินงาน ณ ส้ินปีบัญชี โดยถือเอาวันท่ี
กรมบัญชีกลางได้รับรายงานผลฯ ผ่านทาง E - Mail : evacgd2014@gmail.com 

4. การจัดส่งรายงานผลการดําเนินงานสามารถจัดส่งผ่านทาง E-mail : evacgd2014@gmail.com ให้ใช้หัวเร่ือง 
“รายงานผลการดําเนินงาน...............(กองทุน/เงินทุนระบุ)..............ไตรมาสที่......(ระบุ)......” หากทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผล
การดําเนินงานผ่าน E-mail เรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่อกับกรมบัญชีกลางท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 0 2127 7448 - 9 เพื่อยืนยันการ
จัดส่งด้วย 

 
*****************************  



2 
 

ส่วนท่ี 1 
สําหรับกรอกขอ้มูลผลการดําเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และด้านปฏิบัตกิาร (ตัวชี้วดัด้านท่ี 1 – 3) 
 
ด้านท่ี 1 การเงิน (ร้อยละ 10) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1  ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการให้มีการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวเป็นไปตาม
แผนท่ีกําหนด 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีมี
การบริหารจัดการให้มีการ
โอนเงินเหมาจ่ายรายหัว
เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

ร้อยละ 
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70 
(๑2/๑7) 

76 
(๑3/๑7) 

82 
(๑4/๑7) 

8๘  
(๑5/๑7) 

94 
(๑6/๑7) 

76 
(๑3/๑7) 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

มีการรายงานผลการเบกิจ่ายเงินกองทุนในการประชุมต่างๆ ได้แก่ การประชมุคณะกรรมการบริหาร สปสช. การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน การประชุมผู้บริหาร สปสช.เขต เป็นต้น เพื่อเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 
ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานผู้เบิก 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
ผูส้่งเอกสารเบิกจ่ายบางหน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคในการดําเนนิการทําให้มีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนท่ีกําหนดไว ้

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
 ผลการดําเนินงาน ร้อยละ ๗๖  (1๓/1๗ แห่ง) ไดแ้ก่ สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สปสช. เขต 1,
เชต ๒, เขต 3, เขต ๔, เขต ๕, เขต ๖, เขต ๗, เขต ๘, เขต ๙, เขต ๑๐, เขต ๑๑,และ เขต ๑๒   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ด้านท่ี 1 การเงิน (ร้อยละ 10) 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑.  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทุน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2  ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละหน่วยบริการท่ีได้รับการโอนเงินกองทุนตรงตามเวลาท่ีกําหนด 
 

ตัวชี้วัด 
หน่วยวัด 

น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ร้อยละของหน่วยบริการท่ี
ได้รับการโอนเงินกองทุน
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

ร้อยละ 
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7๕ 80 85 90 9๕ สามารถ
ดําเนินการโอน
เงินไดท้ันภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนดไดทุ้ก
เดือน 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

มีการจัดประชุมหารือแนวทางการดําเนินงานร่วมกันระหว่าง สจช.และ สบก.เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการส่ง
เอกสารเบิกจ่ายและระยะเวลาในการโอนเงิน มีการบันทึกรายการเบิกจ่ายเพือ่ใช้ข้อมูลร่วมกันในการกํากับตดิตาม
ผลการดําเนินงาน 

2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 
ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องท้ัง สจช.และ สบก.ทําให้สามารถดําเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่
กําหนด และผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีในการดําเนินงานเร่งรัดการโอนเงิน 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
บางเดือนระยะเวลาดําเนินการค่อนข้างน้อยเนือ่งจากติดวันหยุดราชการ ทําให้ต้องมีการปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลา
ราชการ 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
สามารถดําเนินการโอนเงินได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได้ทุกเดือน  
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ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ ๒๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๑  การจัดทํารายงานวิเคราะห์ ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและทางอ้อม ของทุน
หมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม)  

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

การจัดทํารายงาน
วิเคราะห์ ผู้ใช้บริการหลัก
และผู้มีส่วนไดส้ว่นเสยีท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ของ
ทุนหมุนเวียน (ตัวช้ีวัด
ร่วม)  

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ แต่งตัง้คณะทาํงาน
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ
ประชุมหารอืสรุป
รายงานแจ้งเวียน
ภายใน สปสช.เพ่ือ
ดําเนินการและ
วิเคราะห์เพ่ิมเติม 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 
ดําเนินการวิเคราะห์ ผู้ใช้บริการหลักและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียท้ังทางตรงและทางอ้อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
โดย 

1) แต่งตั้งคณะทํางานวิเคราะห์ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2) ประชุมหารือในรายละเอียด คําจํากัดความการวิเคราะห์ 
3) สรุปรายงานแจ้งเวียนภายใน สปสช.เพื่อดําเนินการและวิเคราะห์เพ่ิมเติมในรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจ

งาน/สํานักฯ 
2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 

ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

การมีส่วนร่วมของคณะทํางานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 

ปัญหา/อุปสรรค :  
- การวเิคราะห์ในรายละเอียดภาพรวมระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติของคณะทํางานฯ ซึ่งมีผูแ้ทนแตล่ะ

กลุ่มภารกิจอาจไม่สะท้อนภารกจิของสํานักย่อยต่างๆ  
การแก้ไข  :   
- มอบหมายให้คณะทํางานนําประเด็นผลการวิเคราะห์ไปหารือร่วมกันภายในสาํนักฯและกลุ่มภารกิจ 
- เชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นเพ่ิมเติม 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
 ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายดําเนินการ 
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ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ ๒๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒  การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
๒.๒.๑ ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติของประชาชน  

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ความพึงพอใจต่อระบบ
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติของประชาชน 

ร้อยละ ๓ ๑ ๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ จัดจา้งหน่วยงาน
ภายนอก
ดําเนินการ โดย 
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร์ มี
กระบวนการ 
พัฒนาแบบ 
สอบถาม จัด
ประชุมผู้เกีย่วข้อง
ร่วมกับทีมวิจัย
และ ส่ง
แบบสอบถามให้
กรมบัญชกีลาง 
และTRIS เมื่อ 
วันที่ 28 มี.ค.62 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ต่อการดาํเนินงานระบบ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ปี 2562 โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 
ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
- การมีส่วนร่วมบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการกําหนดแนว

ทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับประเทศ (คกก.7x7), คณะทํางานกําหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วย
บริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (คทง.5x5),ผู้แทนอปท.,ผู้แทนภาคประชาชน ,สภาวิชาชีพ 
ต่างๆ 

- ข้อมูลสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 

เนื่องจากในปี 62 ได้ปรับเปลีย่นรูปแบบการสุ่มกลุ่มตวัอย่างในการเก็บข้อมูล โดยใช้เขตแจงนับ (EA) ท่ีไดจ้ากการ
สุ่มของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงเป็นรูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบใหม่ และมีรายละเอียดการใช้ข้อมูลเขตแจงนับ
ตามแผนของสํานักงานสถติิ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาทําความเข้าใจแผนการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ต่อการดําเนินงานระบบหลักประกัน
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สุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดําเนินการ  ดังนี้ 
1. ประกาศจ้างสํารวจความคิดเห็นฯ ปี 2562 ขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

- ประกาศผ่านทางหน้าเว็บ สปสช. เม่ือวันท่ี 27 พ.ย. 61 
- เปิดซองด้านคุณภาพและราคา เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เสนอมีผู้เสนอย่ืนซอง จํานวน 4  ราย 
ประกอบดว้ย บริษัทมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจํากัด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสริ์ช จํากัด 
และบริษัท แอล พี ลายคํา จํากดั โดยผู้ชนะเสนอราคา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอราคา 340,000 
บาท 

2. ทําสัญญาจ้าง ซึ่งกําหนดลงนามในวันท่ี 27 ธ.ค. 61 
3. มีกระบวนการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับทีมวิจัยพิจารณาจัดทํา (ร่าง) 
แบบสอบถาม จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 ก.พ. 62, ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ก.พ. 62, ครั้งท่ี 3 วันท่ี 4 มี.ค. 62 
4. ส่งแบบสอบถามให้กรมบญัชีกลาง และTRIS เม่ือ วันท่ี 28 มี.ค. 62 
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ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ ๒๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒  การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
๒.๒.๒ ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติขององค์กรภาคีท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ความพึงพอใจต่อระบบ
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติขององค์กรภาคีท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๓ ๑ ๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ จัดจา้งหน่วยงาน
ภายนอก
ดําเนินการ โดย 
มหาวิทยาลยัธรร
มศาสตร์ มี
กระบวนการ 
พัฒนาแบบ 
สอบถาม จัด
ประชุมผู้เกีย่วข้อง
ร่วมกับทีมวิจัย
และ ส่ง
แบบสอบถามให้
กรมบัญชกีลาง 
และTRIS เมื่อ 
วันที่ 28 มี.ค.62 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 
โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ต่อการดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดําเนินการ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 

ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
การมีส่วนร่วมบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการกําหนดแนวทางการ
ใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ระดับประเทศ (คกก.7x7), คณะทํางานกําหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วย
บรกิารสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (คทง.5x5),ผู้แทนอปท.,ผู้แทนภาคประชาชน ,สภาวิชาชีพ 
ต่างๆ 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
เนื่องจากการเกบ็ข้อมูล เป็นการส่งไปรษณีย์ ซ่ึงไม่สามารถควบคุมการตอบกลับของผู้ให้ข้อมูลได้ จึงต้องติดตามผลการ
ดําเนินงานของผู้เก็บข้อมูลอย่างใกล้ชดิ 
3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ต่อการดําเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดําเนินการ  ดังนี้ 

1. ประกาศจ้างสํารวจความคิดเห็นฯ ปี 2562 ขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
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- ประกาศผ่านทางหน้าเว็บ สปสช. เม่ือวันท่ี 27 พ.ย. 61 
- เปิดซองด้านคุณภาพและราคา เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 โดยมีผู้เสนอมีผู้เสนอย่ืนซอง จํานวน 4  ราย 
ประกอบดว้ย บริษัทมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจํากัด มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสริ์ช จํากัด 
และบริษัท แอล พี ลายคํา จํากดั โดยผู้ชนะเสนอราคา คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอราคา 340,000 
บาท 

2. ทําสัญญาจ้าง ซึ่งกําหนดลงนามในวันท่ี 27 ธ.ค. 61 
3. มีกระบวนการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับทีมวิจัยพิจารณาจัดทํา (ร่าง) 
แบบสอบถาม จํานวน 3 ครั้ง ครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 ก.พ. 62, ครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ก.พ. 62, ครั้งท่ี 3 วันท่ี 4 มี.ค. 62 
4. ส่งแบบสอบถามให้กรมบญัชีกลาง และTRIS เม่ือ วันท่ี 28 มี.ค. 62 
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ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ ๒๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒  การสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
๒.๒.๓ ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ (ระบบ E-Claim) 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารจัดการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติของหน่วย
บริการ (ระบบ E-Claim) 

ร้อยละ ๒ ๑ ๒ ๗๕ ๘๐ ๘๕ อยู่ระหว่างการ
ดําเนินการข้อมูล 
ณ วันที่ 10 เม.ย. 
62มีผู้เข้ามาทํา
แบบสอบถาม
จํานวน 1,060 
คน หน่วยบริการ
จํานวน 767แห่ง 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

1. กลุ่มเป้าหมายคือ รพ. ท่ีส่งเบิกในระบบ e-Claim ทุกเดือนในปี 2561 จํานวน 1,215 แห่ง  
2. ระยะเวลาดาํเนินการสํารวจความพึงพอใจ ตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2562 

2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 
ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
จํานวนหน่วยบริการให้ความสําคัญในการส่งข้อมูลทําการตอบกลับมา 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
๑. รพ.กลุ่มเป้าหมายไม่เข้ามาตอบแบบสอบถาม กลุ่มท่ีตอบไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 

ในการดําเนินการปีต่อไป อาจต้องพิจารณาปรับกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม เพ่ือให้คําตอบท่ีได้สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ท้ังหมด 

๒. การดําเนินงานในช่วงเวลาครึ่งแรกของแผนการดําเนินงานเป็นไปด้วยดี ระยะหลังอยู่ระหว่างประเมินผล หากมี
แนวโน้มไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนด จํานวน 1,032 แห่ง จะมีการโทรติดตาม รพ.กลุ่มเป้าหมายให้เข้ามา
ตอบแบบสอบถามต่อไป หลังวันท่ี 30 เมษายน 2562 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด  อยู่ระหว่างการดําเนินการ ข้อมูล ณ วันท่ี 10 เม.ย. 62 มีผู้เข้ามาทําแบบสอบถาม
จํานวน 1,060 คน หน่วยบริการจํานวน 767 แห่ง 
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ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ ๒๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓  ระดับความสําเร็จของการดําเนินเพ่ือป้องกันปัญหาการเกิดซํ้า ด้านคุณภาพและมาตรฐาน การ
ให้บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินเพ่ือปอ้งกันปัญหา
การเกิดซํ้า ด้านคุณภาพ
และมาตรฐาน การ
ให้บริการสาธารณสุขใน
ระบบหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ 

ระดับ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ จัดทําแผน
ดําเนินงานป้องกัน
การเกิดปัญหาซํ้า
ด้านคุณภาพ
มาตรฐานจากการ
ให้บริการ
สาธารณสุข เขต
ละ 2 เรือ่งและ
ผ่าน อคม. รวม 
13 เขต  
จํานวน 26 เรื่อง 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 
        สปสช.เขต มีการดําเนินงานจัดทําแผนดําเนินงานป้องกันการเกิดปัญหาซ้ําด้านคุณภาพมาตรฐานจากการ
ให้บริการสาธารณสุข จากการวิเคราะห์ สรุปผลการบริหารจัดการเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาล (มาตรา 41) การดําเนินงานเรื่องร้องเรียน มาตรา 57, 59 และ ร้องทุกข์ แนวทางการ
บริหารกองทุนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการ  สรุปผลการดําเนินงานด้านคุณภาพบริการ  และเรื่องอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
รายงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นท่ี ให้ความเห็นชอบในการ
ดําเนินการป้องกันปัญหาเกิดซ้ําด้านคุณภาพมาตรฐานจากการให้บริการสาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยมีการทํางานผ่านกระบวนการ/กลไกของคณะทํางาน กํากับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ร่วมวางแผน
และกําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ มีการติดตาม กํากับ ประเมินผล ต่อเน่ือง และนํา
รายงาน อคม.ต่อไป 
      สปสช.เขต มีการวิเคราะห์สาเหตุ กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ขับเคลื่อนเช่ือมโยง ผลักดันแผน/โครงการ
ร่วมกับกลไก ภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนท่ี เช่น อคม. อปสข.หน่วยบริการ อปท.ชุมชน มีกระบวนการดําเนินงานท่ีเป็น
รูปธรรมมากขึ้น  
2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 

ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

๑. ความมุ่งม่ันของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานระดับเขตพ้ืนท่ี ให้ความสําคัญกับเรื่องร้องเรียนท่ีเกิดในพ้ืนท่ี ส่งผลให้เกิดแผนงานโครงการในการ
ติดตามเพ่ือแก้ไขปัญหา 

๒. ความร่วมมือในการดําเนินงานจากหน่วยงานและคณะทํางานท่ีเกี่ยวขอ้ง ได้แก่ สสจ. หน่วยบริการ 
คณะกรรมการตรวจประเมินขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๓. การสนับสนุนของผู้บริหารเขต 
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2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
๑. ความไม่เพียงพอของของทรัพยากร ข้อจํากัดของวัสดุอุปกรณ์ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เฉพาะด้านท่ีจําเป็น 
๒. ข้อมูลเรือ่งร้องเรียนไม่ครอบคลมุและไม่เพียงพอ 
๓. ความร่วมมือในการดําเนินงานตามแผนยังมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๔. การบรูณาการการทํางานระหว่าง อคม. คณะอนุกรรมการ ม.41 หน่วยรับเรือ่งร้องเรียนตามมาตรา 50(5) 

ศูนย์บริการหลกัประกันสขุภาพในหน่วยบรกิาร มีกําหนดทิศทางการทํางานร่วมกันนอ้ยในบางเขตพื้นท่ี 
๕. ผูแ้ทน อคม.จากราชวิทยาลัยแพทย์ มีภารกิจมากส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีหรือแผนท่ี

กําหนด รวมถึงปัญหาท่ีสําคัญในพื้นท่ีอาจจะขับเคลื่อนได้ยาก
3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  

1. สปสช.เขต กําหนดแผน/โครงการเพ่ือบริหารจัดการเรื่องรอ้งเรียน และดําเนินการปรับปรุงการเกดิซํ้าในพื้นท่ี 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพ้ืนท่ี 
จํานวน 26 เรือ่งและทุกเขตตอ้งมีผลการดําเนินงานเพิ่มอีกจํานวน 26 เรื่องภายในไตรมาส 4 

2. สปสช.เขต กําหนดกิจกรรมและระยะเวลาในการจัดทําแผน/โครงการ วัตถุประสงค์ กระบวนการดําเนินการ
กํากับตดิตามและเป้าหมาย ความคาดหวังของผลการดําเนินงานตามแผนท่ีชัดเจน 
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ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ ๒๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๔  ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดสท่ี์มีชีวิตอยู่และได้รับยาต้านไวรัส  
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ร้อยละของผู้ติดเช้ือเอชไอ
วี และผู้ปว่ยเอดส์ท่ีมีชีวิต
อยู่และไดร้ับยาต้านไวรสั  

ร้อยละ ๓ ๘๗.๗๐ ๘๗.๙๐ ๘๘.๑๐ ๘๘.๓๐ ๘๘.๕๐ ๘๙.๗๐ 
(๒๖๖,๓๙๙/ 
๒๙๖,๙๗๓) 

 
 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

1. โครงการบริการป้องกันการแพรก่ระจายเชื้อเอชไอวี  ปีงบประมาณ 2562  ดําเนินการโดยกลุม่เครือข่ายผูต้ิด
เช้ือเอชไอวี ท่ีดําเนินงานในรูปแบบ ศูนย์องค์รวม ร่วมกับหน่วยบริการ   
กิจกรรม  - การติดตามเย่ียมบ้านและกํากับการกินยา ของผู้ติดเชื้อท่ีเป็นสมาชิก ศูนย์องค์รวม ให้ได้รับยาอย่าง
ต่อเนื่อง   
ตัวชี้วัดของโครงการ  - ผูต้ิดเช้ือท่ีเป็นสมาชิก ศูนย์องค์รวมไดร้ับยาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 90 % ของจํานวน
สมาชิกถึงจะมีสิทธิ์ได้รับงบประมาณ สนับสนุนโครงการ ในงวดสุดท้ายครบตามสัญญา 

2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 
ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
- นโยบายของประเทศ และองค์กร  ในการดําเนินงานเพื่อยุตปัิญหาเอดส ์
- การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมดําเนินการเพื่อยุตปัิญหาเอดส์ ท้ังในสว่นบรกิารป้องกันการติดเช้ือเอช

ไอวี และบรกิารป้องกันการแพรเ่ชื้อ 
- หน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวขอ้งกับการดําเนินงานดา้นเอดส์ มีความเข้มแข็ง ท้ัง สํานักโรคเอดส์ วณัโรคและโรคตดิต่อ

ทางเพศสัมพันธ ์ สํานักงานบรหิารกองทุนโลกUNAID/USAID สภากาชาดไทย องค์กรภาคประชาสังคม เป็นต้น 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
ปัญหา/อุปสรรค 
- แพทยผ์ู้ทําการรักษา ยังไม่เริ่มยาในผู้ป่วยท่ีสขุภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นไปตามแนวทางการรักษา 
- ผู้ติดเช้ือรายใหม่ ยังไม่พร้อมเริม่ยา ด้วยเหตผุลทางสังคม และอื่น ๆ 

การแก้ไข 
- ช้ีแจงให้แพทย์ผผู้รกัษาปฏิบัติตาม guideline  
- ให้ความสําคัญในการให้คําปรึกษาก่อนและหลังการตรวจเลือด เพ่ือให้ผู้ติดเชือ้เห็นความสําคัญของการเริ่มยา

ตั้งแต่เนิ่น ๆ หรอืทันที ท่ีทราบผลเลือด 
3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  

ผลการดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ ๘๙.๗๐ และการดําเนินงานโดยศูนย์องค์รวมอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการประเมินผลได้เม่ือสิ้นปี  
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ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ ๒๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๕  อัตราการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคไตที่ต้องรับบริการบําบัดทดแทนไต เทียบกบัอัตราความชุกของ
การเกิดโรค  
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

อัตราการเข้าถึงบริการ
ของผู้ป่วยโรคไตท่ีต้องรับ
บริการบําบัดทดแทนไต 
เทียบกับอัตราความชุก
ของการเกิดโรค 

ร้อยละ ๓ ๘๔ ๘๔.๕ ๘๕ ๘๕.๕ ๘๖ 77.๘๓ 
๔๖,๘๖๔/ 
๖๐,๒๑๖ 

 
 
 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

1.โครงการพัฒนากลไกและสนับสนุนความเพียงพอของการได้รับบรกิารโรคท่ีเป็นปัญหาสําคัญ (บรกิารบําบัด
ทดแทนไต) 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนรายการท่ีมีการจ่ายแบบปลายเปิด (งบบริการผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรัง) 

2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 
ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศไตวายเรื้อรัง  
การสนับสนุนการเข้าถึงบริการบําบัดทดแทนไตโดยหน่วยบริการ และ สปสช.เขต 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
 ไม่มี 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
ผลงานเป็นข้อมลูสะสม  รอรายงานเมื่อครบไตรมาส 4 
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ด้านท่ี ๒ การสนองประโยชนต์่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ ๒๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๖  อัตราการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนแล้วเสร็จภายใน ๒๕ วันทําการ  
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

อัตราการตอบสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนแล้วเสร็จภายใน 
๒๕ วันทําการ  

ร้อยละ ๓ ๗๔ ๗๔.๕ ๗๕ ๗๕.๕ ๗๖ ๗๖.๐๕ 
๑,๓๗๒/

(๒,๐๑๔-๒๑๐) 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

1. ทบทวนและปรบักระบวนการประสานเรื่องรอ้งเรียนกับหน่วยบริการ  
2. เพิ่มจํานวนคร้ังในการจัดประชุมคณะทํางานคุ้มครองสิทธิฯพิจารณาเรื่องร้องเรียน  
3. จัดระบบการปฏิบัติงานทดแทนกัน 

2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 
ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
นโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการ  2 P safety ของสธ. 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
ปัญหา/อุปสรรค : หน่วยบริการไม่ชี้แจงข้อมูลร้องเรียนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
การแก้ไข : รายงานคณะทํางานคุ้มครองสิทธิรบัทราบและพิจารณาฯ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสขุ 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด ได้แก ่
1. การแก้ไขปญัหาเรื่องร้องเรยีนแล้วเสร็จภายใน 25 วันทําการ : ผลงานรอ้ยละ 76.0๕ (เป้าหมาย ร้อยละ 76) 
2. เรื่องรอ้งเรียนประเด็นถกูเรยีกเก็บเงินได้รับการแก้ไขแลว้เสร็จภายใน 25 วันทําการ เพ่ิมขึ้น : ผลงานร้อยละ 
68. ๙๖ (เป้าหมาย ร้อยละ 68.51) 
3. เรื่องรอ้งเรียนประเด็นมาตรฐานการให้บริการสาธารณสขุได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จภายใน 25 วันทําการ เพิ่มขึ้น : 
ผลงานร้อยละ ๔๐.๐๐ (เป้าหมาย ร้อยละ 15.29) 
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ด้านท่ี ๓ การปฏิบัตกิาร (ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑  กลไกการบูรณาการระบบการบริหารจัดการและคุณภาพบริการ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่าง 
ระบบประกันสุขภาพ  
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 1 2 3 4 5 

กลไกการบูรณาการระบบ
การบริหารจัดการและ
คุณภาพบริการ ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันระหว่าง 
ระบบประกันสขุภาพ 

ระดับ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ประเมินผลได้เม่ือสิ้นปี 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 
โดยประชุมคณะทาํงาน
ฯ เพ่ือวางแผนการ
ดําเนินงานปี 2562 
ร่วมกัน  
และลงพื้นที่ตรวจสอบ
ร่วมกันระหว่าง 3 
กองทุนสุขภาพ ตาม
แผนที่กาํหนด 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 
มีกระบวนการดําเนินงานร่วมกนัตามรูปแบบหรือแผนการดําเนินการงานตามท่ีกําหนด โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน อย่าง
น้อย 2 กองทุน (สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสํานักงานประกนัสังคม) ในการตรวจสอบ
คุณภาพการให้รหัสโรคและหัตถการ ตามมาตรฐานเดยีวกัน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. มีกระบวนการมีสว่นร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. กําหนดรูปแบบหรือแผนการดําเนินการงานร่วมกัน 
3. มีการดําเนินงานตามรูปแบบหรือแผนการดําเนินการงานท่ีกําหนด 
4. มีผลผลติจากการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด (เช่น ข้อเสนอเชิงนโยบาย, ข้อเสนอการดําเนินงาน, รูปแบบ, ระบบ, 
การให้บริการ เป็นต้น) 
2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 

ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
การลงพื้นท่ีตรวจสอบเวชระเบียน ณ หน่วยบริการ ได้รับการสนับสนุนการดําเนินงานจากผู้บริหาร จนท.สปสช.เขต และ
หน่วยบริการท่ีรับการตรวจสอบเป็นอย่างดี ท้ังการประสานงาน การจัดเตรียมเอกสารและสถานที่เพ่ือการตรวจสอบ ทํา
ให้การดําเนินงานผ่านไปด้วยดี 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
๑. เนื่องจากกองทุนประกันสังคมมีการทํางานตามปีปฏิทิน ต้องรอการจัดจ้างทีมคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน

เพ่ือลงพื้นท่ีตรวจสอบร่วมระหว่าง 3 กองทุนสขุภาพ จึงทําให้การกําหนดแผนการลงพื้นท่ีฯเริ่มดําเนินการได้ในไตร
มาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ 

๒. เนื่องจากการลงพื้นท่ีตรวจสอบเวชระเบียนเร่ิมดําเนินการในไตรมาสท่ี 2 ของปีงบประมาณ การตดิตามผลการ
ตรวจสอบในครัง้ท่ี 2 จะสามารถดําเนินการไดใ้นช่วงปลายไตรมาสที่ 3 เนือ่งจากต้องรอข้อมูลการจ่ายชดเชยท่ีส่ง
เข้ามาหลังจากลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ ซ่ึงต้องเป็นข้อมูลตั้งแตเ่ดือน มี.ค. เป็นต้นไป 
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3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
สามารถดําเนินงานได้ตามแผนท่ีกําหนด ดังนี้ 
1. ประชุมคณะทํางานฯ ครั้งท่ี 1 เพ่ือวางแผนการดําเนินงานปีงบประมาณ 2562 ร่วมกัน วันท่ี 12 พ.ย. 2561 
2. ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบร่วมกันระหว่าง 3 กองทุนสุขภาพ ตามแผนท่ีกําหนดดังน้ี 
     - รพร.กระนวน จ.ขอนแกน่ วันท่ี 21 ม.ค. 2562 

     - รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น วันท่ี 22-23 ม.ค. 2562 
     - รพ.ตากสนิ จ.กรุงเทพ วันท่ี 7-8 ก.พ. 2562 
     - รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร วันท่ี 20-21 ก.พ. 2562 
     - รพ.เพชรเวช จ.กรุงเทพ วันท่ี 26-27 ก.พ. 2562 
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ด้านท่ี ๓ การปฏิบัตกิาร (ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒  ระดับความสําเร็จของการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อลดการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ  
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของ
การบูรณาการระบบ
สารสนเทศเพ่ือลดการ
บันทึกข้อมูลของหน่วย
บริการ  

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ลดลงรอ้ยละ 80  
(12-61) / ๖๑ 

 
 
 

 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 
โครงการบูรณาการการคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์และทารกแรกเกิด (NPRP = National Perinatal 
Registry Portal System) ประกอบด้วยการคัดกรอง โรคไทรอยด์ ธาลสัซิเมีย ดาวน์ซินโดรม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 

ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

เป็นนโยบายของผู้บริหาร สปสช. ในการลดภาระการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการ 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 

ข้อมูลการอุทธรณ์ในะระหว่างปี อาจยังไม่สะท้อนสถานะข้อมูลท่ีแท้จริง เนื่องจากระบบการเบิกจ่ายของหน่วย
บริการจะให้ความสําคัญในไตรมาสสุดท้าย ซึ่งดําเนินการแก้ไขโดยการเร่งรัดหน่วยบริการในการตรวจสอบขอ้มูลเป็น
ระยะ 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
จํานวนรายท่ีอุทธรณ์จากปีท่ีผา่นมา (ปี 2561) จํานวน 61 ราย 
จํานวนรายท่ีอุทธรณ์ปีปัจจุบัน (2562 )  ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2562 จํานวน 12 ราย 
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ด้านท่ี ๓ การปฏิบัตกิาร (ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๓  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ป.ป.ช.)  
 

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการบูร
ณาการระบบสารสนเทศเพ่ือ
ลดการบันทึกข้อมูลของ
หน่วยบริการ  

คะแนน ๕ ๙๒.๔๗ ๙๒.๖๒ ๙๒.๗๗ ๙๒.๙๒ ๙๓.๐๗ อยู่ระหว่าง
ดําเนินการตาม
รายละเอียดข้อ3 
 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 
1. ทบทวนการใช้ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2562  
2. จัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมาภิบาล สปสช. ปี 2562 และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของสปสช. 
3. ทบทวนและทําแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัตกิารป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตฯ ปี 2562 
4. สื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคํารับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ในระบบอิเลก็ทรอนิคส ์
5. ให้ความรู้ความเข้าใจ “การบริหารความเสีย่งด้านทุจริต” 
2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 

ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

1. การกําหนดแผนงานท่ีจัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญในการวางแผนงานด้านการบริหารคุณภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
ปัญหา/อุปสรรค  :การบูรณาการให้เข้ากับระบบบริหารคุณภาพและงานประจํายังทําได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ทําให้เป็น
ภาระแกผู่้ปฏิบตัิ 
การแก้ไขปัญหา : วางแผนงานด้านการบริหารคุณภาพองค์กรอย่างเป็นระบบ 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  รายละเอียดดังนี้  
๑. ทบทวนการใช้ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ ปี 2562 ตามหนังสือท่ี 4.63/17 

ลงวันท่ี 9 มกราคม 2562 
๒. จัดกิจกรรมสัปดาห์ธรรมาภิบาล สปสช. ปี 2562 และกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของ 

สปสช. วันท่ี 11-15 กุมภาพนัธ์ 2562  
๓. ทบทวนและทําแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติ

การป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ปี 2562 ตามหนังสือท่ี 4.63/242 ลงวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 
๔. สื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคํารับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีฯ ของผู้ปฏิบัติงาน 

สปสช. ในระบบอิเลก็ทรอนิคส์ วันท่ี 14 มีนาคม 2562 
๕. สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจ “การบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนํา 

(Coach & Auditor) ระบบบรหิารคุณภาพ วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562 
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ด้านท่ี ๓ การปฏิบัตกิาร (ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๔  ร้อยละของผู้สงูอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan : CP)  
  

 
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ร้อยละของผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการตาม
แผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care Plan : 
CP) 

ร้อยละ ๘ <๖๕ >๖๕ >๖๘ >๗๑ >๗๔ ๕๒.๑๔ 
(๑๔,๘๑๓/
๒๘,๓๕๔) 

 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

- การปรับแก้ประกาศฯ และจัดทําคู่มือ สําหรับ อปท. และ หน่วยจัดบริการ  โดย ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในการปรับแก้ประกาศฯและจัดทําคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อให้ อปท.มีความม่ันใจในการดําเนินงาน และเป็นเครือ่งมือใน
การใช้งบของหน่วยบรกิาร 
- การพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงกองทุนฯท้องถิ่น 

2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 
ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
ประกาศกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กําหนดให้การได้รับการดูแลระยะยาวเป็นสิทธิชองผู้สูงอายุ  
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
อปท. ร้อยละ 8. 08 ยังไม่สามารถโอนงบให้หน่วยจัดบริการได้ทันในปีงบประมาณ งบประมาณคงค้างทําให้ อปท.
ใช้งบปีเก่าไม่ขอรับงบปีปัจจุบันเพ่ิม และหน่วยจัดบริการส่ง CP ล่าช้า 
   - การแก้ไขปญัหาดังกล่าว ดาํเนินการอย่างไร 
มาตรการเร่งรัด อปท.เบิกจ่ายงบให้หน่วยจัดบริการภายใน 45 วันหลังหน่วยจัดบริการเสนอรายช่ือกลุ่มเป้าหมาย
ในโปรแกรม LTC 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
ผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๒ อยู่ท่ีร้อยละ ๕๒.๑๔  
โดย จํานวนผู้สงูอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงท่ี อปท. โอนค่าบริการ LTC ให้หน่วยจัดบริการ ในป๒ี๕๖๒ = ๑๔,๘๑๓ ราย 
จํานวนผู้สูงอายท่ีุมีภาวะพึ่งพิง ของ อปท. ท่ีได้รับค่าบริการ LTC จาก สปสช. ในปี ๒๕๖๒ = ๒๘,๓๕๔ ราย 
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ด้านท่ี ๓ การปฏิบัตกิาร (ร้อยละ ๓๐) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๕ ระดับความสําเร็จของการสร้าง ความร่วมมือกับองค์กรภาคีเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการ
รักษาพยาบาลของกลุ่มคนไร้บ้าน (Homeless)  
 

  
ตัวชี้วัด 

หน่วยวัด 
น้ําหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑ์วัด ผลการดาํเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ระดับความสําเร็จของการ
สร้าง ความร่วมมือกับ
องค์กรภาคีเพื่อส่งเสริมการ
เข้าถึงสิทธิการ
รักษาพยาบาลของกลุ่มคน
ไร้บ้าน (Homeless) 

ระดับ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ผลการ
ดําเนินงานครบ
ตามกิจกรรมท่ี
กําหนด 3 ขอ้  
รายละเอียด
ตามข้อ ๓. 

 
รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน : 
1. การดําเนินงานสําคัญ ท่ีช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดาํเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสงัเขปเช่น ดําเนนิการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 
1.1 การประชุมและการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสขุภาพของกลุ่มคนไทยท่ี

มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ได้แก่ การประชมุ  ข้อมูลสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของคณะทํางานในการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ 

1.2 สนับสนุนการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพและบูรณาการเครือข่ายเพื่อเพิ่มความครอบคลุมการเข้าถึงให้
บุคคลมีสิทธิไดร้ับบรกิารในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินงานให้กลุ่มประชากรท่ียังไม่เข้าถึงบรกิารตามระบบหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ สร้างเครือข่ายการทํางาน
ระดับพ้ืนท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สรา้งการเข้าถึงสิทธิตามระบบ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติของกลุ่มประชากรท่ียังไม่เข้าถึงบริการ 

1.3 การประสานความร่วมมือกับสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และเครือข่าย 
2. ในปีท่ีดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ 

ท้ังภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

1) มีคณะทํางานในการขับเคลือ่นงานในเชิงนโยบาย (คณะทํางานบูรณาการ)  เชิงปฏิบัติการ (คณะทํางาน
พัฒนาการเข้าถงึฯ) 

2) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพฯ มีมติเห็นชอบให้
ดําเนินงานเพ่ือตอบสนองต่อยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระบบฯ 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
ปัญหา/อุปสรรค : การดําเนินกิจกรรมหลายส่วนไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน 
การแก้ไขปัญหา : 

1) เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเข้าอบรมหลักสตูรจัดทําโครงการและการติดตามประเมินผล 
2) ปรับลดกิจกรรม และงบประมาณในบางโครงการ 
3) กําหนดให้มีการจัดทําคู่มือสําหรับเครือข่ายองค์กรประชาชนในการมสี่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ  
4) หารือนักวิชาการในการปรับปรงุแบบฟอร์ม 

3. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจรงิเม่ือเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกําหนด  
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โดยภาพรวมผลการดําเนินงานครบตามกิจกรรมท่ีกําหนด 3 ขอ้ ซึ่งเป็นไปตามท่ีกําหนด  ได้แก ่
ข้อ 1  มีองค์กรภาคีความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิการรกัษาพยาบาลของกลุ่มคนไร้บา้น (Homeless) 4  

องค์กร ไดแ้ก่ สถาบันเอเชยีศึกษา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  เครือข่ายสลัม 4 ภาค  มูลนิธิพัฒนาท่ีอยู่อาศัย  
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย 

 ข้อ 2  มีคู่มือ หรือแนวทางการดําเนินงาน เพือ่คนไร้บ้าน (Homeless)  ไดจั้ดทําร่าง แนวทางในการวิเคราะห์การ
แก้ปัญหากลุ่มคนไร้บ้านเพ่ือการให้มีสถานะ  และสามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ  รายละเอียดตาม 
file แนบ 

 ข้อ 3  มีการดาํเนินงาน โดยใช้เครือข่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมช่วยเหลือ/แก้ไขความเดือดร้อนของผู้รับบริการ 
ได้แก่ ศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน  หน่วยรับเรือ่งร้องเรียนอ่ืนท่ีเป็นอิสระจากผุ้ถูกร้องเรียน  
เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 9 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านชุมชนแออดั  

นอกจากน้ี ผลการดําเนินงานอืน่ ๆ ท่ีสนับสนนุความสําเร็จ ได้แก่  
1) มีการประชุม คทง. จํานวน 4 ครั้ง (ไตรมาส 1 และ 2)  ซ่ึงมีการสนับสนุนให้เกิดการทําขอ้มูล  การเช่ือมโยง

การดําเนินงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
2) มอบให้องค์กรอ่ืนดําเนินงานแทนตามโครงการ พัฒนาศักยภาพและบูรณาการเครือข่ายเพื่อเพิม่ความ

ครอบคลุมการเข้าถึงให้บุคคลมีสิทธิได้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการจัดทําสัญญา 
และเบิกจ่ายเงินงวดท่ี 1 เรียบร้อย 

3) มีการแต่งตั้งคณะทํางานบูรณาพัฒนาการเข้าถึงบริการระบบหลักประกันสขุภาพของกลุ่มคนไทยท่ีมีปัญหา
สถานะทางทะเบียน ภายใต้คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนฯ   ตามมติคณะกรรมการ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ซึ่งมีองค์ประกอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเพ่ือแก้ปัญหา
การเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสขุภาพ  จะมีการประชุมครั้งท่ี 1 ในปลายเดือนเมษายน 2562 
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ส่วนที่ 2 
สําหรบักรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรว่มด้านการบรหิารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  

ผู้บรหิารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ตัวชีว้ัดด้านที่ 4 - 5) 

วิธีการกรอกขอ้มูลส่วนที่ 2 
 แบบฟอร์มจะมีการระบุข้อมูล “ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา” “น้ําหนัก” และ “ระดับคะแนน” ไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ให้ทุนหมุนเวียนกรอกข้อมูลลงในช่อง “ผลการดําเนินงานไตรมาสที่...(ระบุ)...” และ “รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน” ตามผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ไตรมาส 

ที่รายงาน โดยระบุให้ชัดเจน ครบถ้วน 
 สําหรับตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการจําแนก 

ทุนหมุนเวียนตามอํานาจบริหารจัดการในแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆ ให้ทุนหมุนเวียนกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานในกรณีของตนเองตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน 
ทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2562  
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ด้านที ่4 การบริหารจัดการทนุหมุนเวียน 

ตัวชีว้ัดที่ 4.1 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เกณฑ์การประเมินสําหรับทุนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน  
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การจดัให้มีระบบ 
ข้อร้องเรยีน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรยีน1

และการจัดทาํรายงาน
สรุปเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรยีนภายในองค์กร
นําเสนอผู้บริหารของ
องค์กร 

3 มีการระบุ
ช่องทางรับ 

ข้อร้องเรยีนและ
มีการจัดทาํ
รายงานสรุป
นําเสนอ 
เป็นรายปี 

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน 

และเสนอ 
แนวทางแก้ไข 
พร้อมทั้งมกีาร

จัดทํารายงานสรุป
นําเสนอ 
เป็นรายปี 

มีการระบุช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนและ 

มีการจัดทาํรายงาน
สรุปนําเสนอเป็น     

รายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง   
รับข้อร้องเรียน
และเสนอแนว

ทางแกไ้ข  พรอ้ม
ทั้งมกีารจัดทาํ
รายงานสรุป
นําเสนอ 

เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียนและ
เสนอแนวทางแก้ไข  
พร้อมทั้งมกีารจัดทํา
รายงานสรุปนําเสนอ

เป็นรายเดือน 

 รวบรวมรายงานขอ้ร้องเรยีนภายใน จาก 9 
ช่องทาง เป็นประจาํทุกเดอืน 

(2) บทบาทและหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหาร 
ที่เกีย่วข้องกับ 
การควบคุมภายใน  

4  ไม่มีการประชุม
หารือเกีย่วกับ
การควบคุม
ภายในของ 

ทุนหมุนเวียน 
ระหว่างผู้บริหาร

ระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบ

ภายในของทุน
หมุนเวียน และ
ผู้ตรวจสอบ

ภายนอก (สตง.) 

- มีการประชมุหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม

ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 
และผู้ตรวจสอบ

ภายนอก (สตง.) อย่าง
ไม่เป็นทางการ  

- มีการประชมุหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม

ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหว่าง
ผู้บริหารระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน  
และผู้ตรวจสอบ

ภายนอก อย่างเป็น
ทางการอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

 อยูร่ะหว่างการดําเนินงาน มีการวางแผนประชุม
หารือเกีย่วกับการควบคุมภายในของทุน
หมุนเวียน ระหว่างผู้บริหารระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียน  และผู้ตรวจ
สอบภายนอก อย่างเป็นทางการอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 

หมายเหตุ : 
1 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน เช่น 1. ร้องเรียนต่อผู้บริหารโดยตรง (Website/จดหมาย) 2. ศูนย์รับข้อร้องเรียน (Call cebter / e-mail / webboard) 3. ตู้แสดงความคิดเห็น 4. หัวหน้าหน่วยงาน (ต้นสังกัด)  
และ 5. หน่วยงานภายนอก  
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2. การกําหนดวัตถปุระสงค์การบริหารความเสี่ยง  

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การจดัทาํ/ทบทวน
คู่มือการบริหาร 

ความเสี่ยง
1
 

8 ไม่ม ี
การจัดทํา/
ทบทวนคู่มือ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

ทุนหมุนเวียน อยู่
ระหว่างจัดทาํ/
ทบทวนคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง 

คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงของทุน
หมุนเวียน แล้วเสร็จ 
โดยมีองค์ประกอบ

ที่ด ี
ของคู่มือครบถ้วน1 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และคู่มือการ

บริหาร 
ความเสี่ยงผา่นความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 และเผยแพร่

คู่มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให้กับผู้บริหารและ
พนักงาน 

ในองค์กร 

 ทบทวนคู่มือบริหารความเสีย่งและการควบคุม
ภายใน ปี 2562 ระหว่างมีนาคม-พฤษภาคม 
2562 

หมายเหตุ : 
1
องค์ประกอบของคู่มือการบริหารความเสี่ยงที่ดี ประกอบด้วย 

1. โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  
2. นโยบาย วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง  
3. การระบุความเสี่ยง  
4. การระบุถึงระดับความรุนแรงและการจัดลําดับความเสี่ยงจากผลการวิเคราะห์ความเสียหายข้างต้น  
5. การกําหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเสี่ยงที่ระบุไว้ โดยพิจารณาถึงผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้ (Cost - Benefit) และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ 

(Residual Risk) ขององค์กร   
6. การทํารายงานการบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

ในกรณีที่มีคู่มือการบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว ให้มีการทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงทุกปี หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารความเสี่ยง  
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3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การระบุความเสีย่ง
ระดับองค์กร1 

15 มีการระบุปัจจยั
เสี่ยงระดับ
องค์กร  

แต่ไมส่อดคล้อง
กับกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

มีการระบุปัจจยั
เสี่ยงระดับ
องค์กร  

โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาระบบ
การควบคุม
ภายในที่

เพียงพอควบคู่
ไปกับการระบุ 

ความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

ครบถ้วนตาม
ระดับ 2  

และการระบุ
ปัจจัยเสีย่ง 
ระดับองค์กร  
ได้พิจารณาถึง

ระดับความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ 

(Residual Risk) 
หลังจากการ
ควบคุมภายใน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 

และปัจจัยเสีย่งระดับ
องค์กร  

มีความเชื่อมโยงกบั
เป้าหมายประจําปี

ของทุนหมุนเวียนและ
สามารถอธิบายความ
เชื่อมโยงระหว่าง

ปัจจัยเสีย่งกับแตล่ะ
ยทุธศาสตร์ในทุก
ยทุธศาสตร์ของทนุ

หมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถแสดง
ถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจยัเสีย่ง

ที่เหลืออยู ่
ในปีก่อนหน้า 

กับปีที่ประเมินได้
ชัดเจน ในรูปแบบ
ของระดับความ

รุนแรงคงเหลือของ
ปัจจัยเสีย่งในปีก่อน

หน้า 

 จดัทําทะเบียนข้อมูลความเสีย่ง จากบันทึก
ข้อสังเกต สตส., สตง., บอร์ด, KPM , ISO, IC, 
RM เพื่อบูรณาการให้เข้ากับงานประจาํได้ และ
กําหนดประชุมหารือการบริหารความเสีย่ง
ระดับองค์กร ปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 
2562 

หมายเหตุ : 
1 
การระบุ/บ่งชี้ความเสี่ยง กําหนดให้แยกเป็น 4 ด้าน ตามที่กระทรวงการคลังระบุ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้าน     การดําเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk) และ
ความเสี่ยงจากเหตกุารณ์ภายนอก (Event Risk) เป็นต้น หรือ ความเสี่ยง     4 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ของ COSO ERM ที่แบ่งออกเป็น Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk และ Compliance Risk (S - O - F - C) และ
ในกรณีที่ทุนหมุนเวียน ไม่มีความเสี่ยงด้านใดด้านหนึ่ง ให้อธิบายสาเหตุ/รายละเอียดประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน 
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4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดบัองค์กร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินระดับ
ความรุนแรงของ 
ความเสี่ยงระดับ
องค์กร1 
(ระดับความรุนแรง = 
โอกาส x ผลกระทบ) 

15 ไม่มีการประเมิน
ระดับความรนุแรง
ของความเสีย่ง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส
หรือผลกระทบ
ของความเสีย่ง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความเสีย่ง 
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและผลกระทบ 

ครบทุกความเสีย่ง 
ระดับองค์กร โดยใช้

ฐานข้อมูล 
ของทุนหมุนเวียน 
ในการพิจารณา 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง 

มีการจัดทาํแผนภาพ  
ความเสี่ยงระดับองค์กร 

(Risk Profile) 2 

 อยู่ระหว่างการดําเนินการ มีการประชมุหารือการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  

หมายเหตุ : 
1 
การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ให้ดําเนินการตามความเสี่ยงที่ระบุในข้อ 3, 5, 7 การกําหนดแผนงานและดําเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง อ้างอิงจากข้อ4

 

2 
Risk Profile (แผนภูมิความเสี่ยง) หมายถึง แผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยแสดงเป็นพิกัดของโอกาสและผลกระทบ โดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง ทั้งนี้ Risk Profile จะแสดงให้
เห็นภาพรวมในการกระจายตัวของปัจจัยเสี่ยงองค์กร และแสดงให้เห็นถึงขอบเขตของความรุนแรงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) เพื่อให้องค์กรได้กําหนดเป็นเป้าหมายในภาพรวมว่าจะต้องบริหารความเสี่ยงจนมีระดับ
ความรุนแรงลดลงจนอยู่ในระดับดังกล่าว  
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5. การตอบสนองความเสี่ยง 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การกําหนดแผนงาน
การบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

10 ไม่ม ี
การกําหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการกําหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

มากกว่าร้อยละ 50 
ของความเสีย่ง
ระดับองค์กร 

มีการกําหนด 
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 
ครบทุก 

ปัจจัยเสีย่ง 
ระดับองค์กร 

มีการกําหนด 
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ครบทุกปัจจยัเสีย่ง 
ระดับองค์กร 

โดยมีการวิเคราะห์ 
Cost-Benefit 

ในแต่ละทางเลอืก 

ครบถ้วนตามระดบั 4 
รวมถึง 

แผนงานการบริหาร 
ความเสี่ยงผา่น 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

 อยู่ระหว่างการดําเนินการ มีการประชมุหารือการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

(2) การวิเคราะห์การ
บริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการเพื่อ
นํามาจัดทาํแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

5 บางปัจจัยเสี่ยง
มีการระบุ
สาเหตทุี่

เกี่ยวข้อง และ
สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า
สาเหตุหลักคือ
ประเด็นใด 

ทุกปัจจยัเสี่ยงมีการ
ระบุสาเหตทุี่
เกี่ยวข้อง และ

สามารถวิเคราะห์ได้
ถึงสาเหตุหลกัของ
แต่ละปัจจยั เสีย่ง 

มีการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสีย่งทัง้ในเชิง
คุณภาพและเชิง

ปริมาณจดัทาํแผนการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
ที่ครอบคลุมการ

วิเคราะห์สาเหตุของแต่
ละปัจจยัเสี่ยง 

จัดทําแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่

ครอบคลุมการ
วิเคราะห์สาเหตุของ
แต่ละปัจจยัเสีย่ง และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสีย่งทัง้ในเชิง
คุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

แผนบริหาร 
ความเสี่ยงที่มีการ
วิเคราะห์ครบถ้วน 

ทั้ง 4 ระดับ 
ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

 อยู่ระหว่างการดําเนินการ มีการประชมุหารือการ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
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6. กิจกรรมการควบคุมภายใน 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
และผู้บริหารระดบั
รอง 
มีการสอบทาน1 

รายงานทางการเงนิ
และรายงานที่ไม่ใช่
ทางการเงิน2 

7 ไม่มีการสอบทาน
รายงาน 

 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

หรือ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

และ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงินและ 

ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส และมี
การสอบทานที่มีความถี่
มากกว่ารายไตรมาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงินและ

ที่ไม่ใช ่
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบทาน 

เป็นรายเดือน 
ครบ 12 เดอืน 

 มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการ
เงินทุกไตรมาสและมีการสอบทานทุกเดือน 

(2) การจัดทาํทะเบียน
ทรัพย์สิน และการ
ตรวจนับทรัพย์สิน
เทยีบกับทะเบียน
ทรัพย์สิน/หลักฐาน
ทางบัญชี 

3 มีการจัดทาํ
ทะเบียน

ทรัพย์สิน และมี
การตรวจนับ
ทรัพย์สิน  

แต่ดําเนินการ 
ไม่แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันเริ่ม
ดําเนินการ
ตรวจสอบ 

 - มีการจัดทาํ
ทะเบียนทรัพย์สนิ 
และมีการตรวจนับ

ทรัพย์สิน  
1 ครั้งต่อปี  

โดยดําเนินการ 
แล้วเสร็จและ
รายงานต่อ 
ผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจนับพัสดุ
ภายใน 30 วัน  
อย่างไรก็ตาม  

การกระทบยอด
ทรัพย์สินมีผลตา่ง  

-  มีการจัดทาํทะเบียน
ทรัพย์สิน และมีการ
ตรวจนับทรัพย์สิน  

1 ครั้งต่อปี  
โดยดาํเนินการ 
แล้วเสร็จและ

รายงานต่อผูแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจ
นับพัสดุภายใน 30 

วัน ทั้งนี้ การ
กระทบยอด
ทรัพย์สิน 
ไม่มีผลตา่ง  

 ประเมินผลเมื่อสิ้นปี  

หมายเหตุ : 
1 
การสอบทานของผู้บริหาร หมายถึง การพิจารณาความครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ เช่น การรับทราบ การพิจารณารายงานในการประชุม เป็นต้น 

2 รายงานทางการเงิน ประกอบด้วย ผลการดําเนินงานทางการเงินและฐานะทางการเงิน (งบการเงินเบื้องต้น งบทดลอง) และรายงานที่มิใช่ทางการเงิน เป็นรายงานผลการดําเนินงานขององค์กร เช่น ผลการดําเนินงานตามภารกิจ 
แผนยุทธศาสตร์ นโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดทุนหมุนเวียนที่สําคัญ เป็นต้น  
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7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การใชส้ารสนเทศเพื่อ
สนับการสนุนการ
ติดตามการดําเนิน
กิจกรรมตามแผนการ
บริหารความเสีย่ง 

25 ไม่สามารถ
ดําเนินงานตาม
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงได ้

สามารถ
ดําเนินงาน 
ตามแผนการ
บริหารความ

เสี่ยงได้มากกว่า 
ร้อยละ 50  
ของแผน 

ดําเนินงาน 
ตามแผน 

การบริหารความ
เสี่ยงได้ครบถ้วน 

ครบทุก 
ปัจจัยเสีย่ง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ความเสี่ยงระดับองค์กร 
ลดลงได้มากกว่า 

ร้อยละ 50 
ของเป้าหมายรวม 

ตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ระดับความรุนแรงของ
ปัจจัยเสีย่ง 

ทุกปัจจยัเสี่ยง 
สามารถลดลงได้ 
ตามเป้าหมาย 

ที่กาํหนด 

 ๑. ติดตามความก้าวหน้าการจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร ปี 2561 ทีย่กมาจัดการต่อในปี 
2562 จากสํานกัทีเ่กี่ยวข้อง 

๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแกนนํา 
(Coach & Auditor) ระบบบริหารคุณภาพ 
สปสช. ระยะที่ 1 ปี 2562 วันที่ 25-27 
กุมภาพันธ์ 2562 
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8. การติดตามผลและการประเมินผล 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
หน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลงัฯ1 

2 ไม่มีการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 

- มีการประเมนิผล
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน  

แต่ไม่ครบถ้วนตาม
ภารกจิ2 

ของทนุหมุนเวียน 

- มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน  

ครบถ้วน 
ตามภารกจิ2 

ของทุนหมุนเวียน 

 อยู่ระหว่างการเนนิการ โดย 
แจ้งการดําเนินการตามแผนพฒันาระบบ
บริหารคุณภาพองค์กร ปี 2562 ในการ
ดําเนินงานประเมนิควบคุมภายใน และความ
เสี่ยงระดับสํานัก ตามหนังสอืที ่4.63/ว.1 ลง
วันที่ 8 มกราคม 2562 
 
 

(2) การส่งรายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลงัฯ1 

2 ไม่ส่งผลการ
ประเมิน/สง่ผล
การประเมิน
ล่าช้ากว่า

กําหนดเวลา 

- - - ทันตามกาํหนดเวลา 
(ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแต่สิ้นปีบัญชี) 

 

(3) การสอบทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

1 ไม่มีการสอบ
ทานการ

ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ของ 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน
การประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
และมีแนวทางใน
การปรับปรุงเพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพ
การดาํเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

หมายเหตุ :  
1 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิารควบคุมภายในสําหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
2 ภารกิจของทุนหมุนเวียน หมายถึง ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรอืภารกิจตามแผนการดําเนินการหรอืภารกิจอื่น ๆ ทีส่ําคัญของหน่วยงานภาครัฐ/วัตถุประสงค์ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 : การตรวจสอบภายใน 
กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 

1. บทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) บทบาท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

จัดทํากฎบัตร1 ของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วเสรจ็ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ
ประชุมไม่ครบทุก

ไตรมาส เพื่อ
พิจารณาประเด็นที่
สําคัญเกีย่วกับการ
ดําเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน2 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไตรมาสละ 1 
ครั้ง เพื่อพจิารณา
ประเด็นทีส่ําคัญ
เกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน2 

 1) มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตาม
คําสั่ง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 
10/2559 เรื่อง แต่งตัง้คณะอนุ กรรมการภายใต้
คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 
2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทุก
เดือน  ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ.2554 
ข้อ 6 (6) ยกเว้นเดือนมีนาคม 2562 จากข้อจํากัด 
ตามประกาศ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง (กค.) ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 : คุณสมบัติข้อ
ห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 12 (2) ส่งผล
ให้ต้องงดการประชุม เพื่อทําความตกลงกับ กค. 
3) มีการทบทวนกฎบัตรของคณะ  กรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ เมื่อ
วันที่  24 ตุลาคม  2561 เสนอคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อทราบ ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 
มกราคม 2562 
4) พิจารณาประเด็นสําคัญของการดําเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน กล่าวคือ สอบทานแผน
ระยะยาว แผนปฏิบัติงานประจําปี การสอบทาน
งบประมาณ สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ 
และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(2) การจัดทํากฎบัตร
ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 

5 มีการจัดทาํ 
กฎบัตรที่มี

ประเด็นสําคัญ
ไม่ครบถ้วน 

- มีการจัดทาํ 
กฎบัตรที่มีประเดน็
สําคัญครบถ้วน 

และกฎบัตรได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ผู้บริหาร
สูงสดุ 

ของทุนหมุนเวียน 

- มีการจัดทาํ 
กฎบัตรที่ม ี

ประเด็นสําคัญ
ครบถ้วน 

และกฎบัตรได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ผู้บริหาร
สูงสดุของทุนหมุนเวียน

และ 
มีการแจ้งเวียนกฎบัตร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 1) กฎบัตรของสาํนักตรวจสอบ มีประเด็นสําคัญ
ครบถ้วน (ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ และ
ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน)  
2) กฎบัตรของสาํนักตรวจสอบ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ในการ
ประชุมคณะ อนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที ่
1/2562 วันที่ 24 ตลุาคม 2561  
3) มีการแจง้เวียนกฎบัตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
(แจ้งผา่น Mail ถึงผู้บริหารและเจา้หน้าทีท่กุทา่น 
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561) 

(3) บทบาทของหน่วย
ตรวจสอบภายในที่
ครบถ้วน 

5 หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดา้นข้อมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

และการตรวจสอบ
การดาํเนินงาน 
(Performance) 

- หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาทใน

การตรวจสอบ
เฉพาะด้านข้อมลู

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial)  

การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน 

(Performance) 
การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ 
(Compliance) 

และการดาํเนินงาน
ในทุกกจิกรรมของ

องค์กร 
(Operation) 

- หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ

เฉพาะดา้นข้อมลูและ
รายงานทางการเงิน 

(Financial) 
การตรวจสอบการ

ดําเนินงาน 
(Performance) การ

ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ 

(Compliance) และ
การดาํเนินงานในทุก
กิจกรรมขององค์กร 

(Operation)  
และระบบสารสนเทศ 

(Information 
System) 

 สํานักตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ  
(1) รายงานทางการเงิน (Financial)  
(2) การดาํเนินงานของสาํนักงาน (Operation)  
(3) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance)  
โดยกําหนดในแผนการตรวจสอบประจําปี 2562 
[อ้างอิงแผนการตรวจสอบ ประจําปี 2562] 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(4) บทบาทในการให้
คําปรึกษา 

5 ไม่มีการให้
คําปรึกษาแก่
ฝ่ายบริหาร 

มีการให้
คําปรึกษา 

ตามแนวทาง
การตรวจสอบ3

บางเรื่อง4 

มีการให้คําปรึกษา
ตามแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ครบทุกเรื่อง 

มีการให้คําปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ5

บางส่วน6 

มีการให้คําปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ
ครบถ้วน7 

 การให้คําปรึกษา ดําเนินการใน เรื่อง 
1) ให้คําปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ อ้างอิง
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
ประจําปี 2562 
2) การให้ข้อเสนอแนะนอกเหนือจากแนวทางการ
ตรวจสอบ เช่น ในการประชุม การเป็นวิทยากร  
3) การให้คําปรึกษาอย่างเป็นทางการ โดยมกีารทํา
หนังสือถาม-ตอบอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร 

หมายเหตุ : 
1 
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบต้องสอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของทุนหมุนเวียนฯ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเงิน

 

2 
ประเด็นที่สําคัญของการดําเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การสอบทานแผนปฏิบัติงาน การสอบทานงบประมาณ การสอบทานแผนฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทาน
รายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

 

3 
การให้คําปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้ข้อเสนอแนะจากประเด็นที่ตรวจพบ ซึ่งปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

 

4 
การให้ข้อเสนอแนะไม่ครบทุกประเด็นที่ผู้ตรวจสอบออกข้อตรวจพบในรายงานผลตรวจสอบ

 

5 
การให้คําปรึกษานอกเหนือจากแนวทางการตรวจสอบ คือ การให้บริการให้คําแนะนําปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งในบางครั้งทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับผู้ที่ได้รับการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารการควบคุม รวมทั้งการการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 

6 
การให้คําปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือการให้คําปรึกษาโดยวาจา

 

7 
การให้คําปรึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีการถาม–ตอบ โดยมีการทําหนังสือถาม-ตอบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

2. ความเป็นอสิระ 
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) โครงสร้างองค์กร 
มีความเป็นอิสระ 

 

10 โครงสร้างองค์กร 
ไม่ส่งเสริมให้ผู้ตรวจ
สอบภายในมีความ
เป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

- - - โครงสร้างองค์กร
ส่งเสริมให้ผู้ตรวจ
สอบภายในมีความ
เป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

 สํานักตรวจสอบ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการ
สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ สง่เสริมให้ผู้ตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยกําหนด
ตามโครงสร้างการบริหารงานสาํนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิ
อ้างอิง 



34 
 

1. ตามประกาศสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง การแบ่งส่วนงาน การกําหนดตาํแหน่ง การจัด
ระบบงานและการมอบอํานาจภายในสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 ลงวันที ่20 
กรกฎาคม 2561 
2. พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

(2) ความเป็นอิสระ 
เที่ยงธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

10 ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานอื่นที่ไมใ่ช่
งานที่เกีย่วกับการ
ตรวจสอบภายใน 

- - - ผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานอื่นที่
ไม่ใช่งานที่เกีย่วกับ

การตรวจสอบ
ภายใน 

 1) ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระจากสภาวะที่เป็น
อุปสรรคต่อความสามารถในการดําเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน บรรลุผลโดยปราศจากอคติ  
[อ้างอิง กฎบัตรการตรวจสอบภายในสํานักตรวจสอบ ตาม
สายการบังคับบัญชาในข้อ 4 และข้อ 9 จรยิธรรม  ผู้
ตรวจสอบภายใน] 
2) ผู้บริหารสํานกัตรวจสอบสามารถเข้าถึงผู้บริหาร
ระดับสูง และคณะกรรมการได้โดยตรง 
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3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจําปี  
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การวางแผนตรวจสอบ
ระยะยาว1 

 

5 ไม่มีการ
วางแผน
ตรวจสอบ
ระยะยาว 

- แผนการตรวจสอบระยะ
ยาวมีการประเมินความ
เสี่ยงค่อนข้างเป็นระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวมีการ

ประเมินความเสี่ยง
เป็นระบบ2 

 สํานักตรวจสอบ จดัทําแผนระยะยาว 3 ปี (ประจําปี
งบประมาณ 2562 – 2564) มกีารประเมินความเสีย่ง
อย่างเป็นระบบ 

(2) การจัดทําแผน
ตรวจสอบประจําปี 
พ.ศ. 2562 ตาม
ความเสี่ยง 

5 ไม่มีการ
วางแผน
ตรวจสอบ
ประจําปี 

- แผนการตรวจสอบ
ประจําปีมีการประเมิน
ความเสี่ยงค่อนข้างเป็น

ระบบ 

- แผนการตรวจสอบ
ประจําปีมีการประเมิน
ความเสี่ยงเป็นระบบ 

 สํานักตรวจสอบจดัทําแผนการตรวจสอบประจําปี 
2562 และมีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
พิจารณาถึงโอกาส และผลกระทบ ทีอ่าจจะเกิดขึ้น 

[อ้างอิงเอกสารการประเมินความเสีย่งเพื่อการจัดทาํ
แผนการตรวจสอบ] 

(3)  การนําความเห็น
ของฝ่ายบริหารมา
เป็นส่วนหนึ่งของ 
การจัดทําแผน 

5 ไม่มีการนํา
ความเห็นของ
ฝ่ายบริหารมา
เป็นส่วนหนึ่ง

ในการ 
จัดทําแผน 

- มีการจัดทําหนังสือ
เพื่อให้ฝ่ายบริหารแสดง
ความเห็นในการจัดทํา
แผนการตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารได้แสดง

ความเห็นตอบกลับมา 

- มีการสัมภาษณ์ฝ่าย
บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการวาง
แผนการตรวจสอบ 

 1) กระบวนการวางแผนการตรวจสอบประจําปี 
2562 ผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวาง
แผนการตรวจสอบ ในการประชุมจดัทาํแผนการ
ตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2561 วันที ่25 กันยายน 2561 
และการประชมุคณะทํางานที่คณะ อนุกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย  ในการพิจารณาแผนยทุธศาสตร์ &
แผนปฏิบัติงาน ปี 2562 และครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2561  
2) รายงานการประชุมจัดทําแผนการตรวจสอบ 
ประจําปี 2562 ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561, การประชุมคณะทํางานที่
อนุฯตรวจสอบแต่งตั้ง ในวันที่ 10 ตค. 2561 และการ
ประชุมอนตุรวจสอบวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

หมายเหตุ : 
1. แผนการตรวจสอบระยะยาว หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการจัดทําแผนตรวจสอบประจํา 3 – 5 ปี ตามฐานความเสี่ยงของทุนหมุนเวียนและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหารสูงสุดอนุมัติอย่างไรก็ตาม

แผนการตรวจสอบระยะยาวต้องพิจารณาระเบียบของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในร่วมด้วย 
2. การประเมินความเสี่ยงเป็นระบบ หมายถึง ทุนหมุนเวียนมีกระบวนการในการจัดทําแผนตรวจระยะยาวที่ชัดเจน เช่น กําหนดเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงชัดเจน การวางแผนตรวจสอบสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ และความเสี่ยง

ขององค์กรชดัเจนมีการเปรยีบเทียบผลการประเมินความเสีย่งของหน่วยตรวจสอบภายในกับการประเมินความเสี่ยงของฝ่ายบรหิาร มีรูปแบบหรือกระบวนการที่ชัดเจนในการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีการ
จัดลําดับความเสี่ยงเพื่อใช้ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบ การกําหนดระยะเวลาจัดทําแผน กําหนดผู้รับผิดชอบ เป็นต้น  
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4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบตัิงานตรวจสอบ  
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดทําแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน1 

5 ไม่มีการจดัทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

- มีการจัดทาํ 
แนวทางการ
ตรวจสอบที่มี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

- มีการจัดทาํ 
แนวทางการ
ตรวจสอบครบ

ทุกเรือ่งที่
ตรวจสอบและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

 การจัดทําแนวทางการตรวจสอบ ครบทุกเรื่องที่
ตรวจสอบ และมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน  
การตรวจสอบการเงิน และตามกฎ ระเบียบ  
ประกอบด้วย 
- การสอบทานรายงานการเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ   
- การสอบทานรายงานการเงินบริหารจัดการสาํนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
- สปสช.เขต 13 กทม. / เขต 7 ขอนแก่น / เขต 9 
นครราชสีมา  
การตรวจสอบการดําเนินงาน 
ประกอบด้วย  
- ค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนโครงการ : สํานักการเงินและ
บัญชีบริหาร 
- การบริหารจดัการยาและเวชภัณฑ์ 
- บริการผู้ป่วยไตวายเรื่อรงั (CAPD) 
- การบริหารกรณีผูป้่วยนอกรับส่งต่อข้ามจงัหวัด (OP 
Refer)  
- บริการคัดกรองและตรวจยืนยันมะเรง็ลําไส้ใหญ่ (CA 
Colon) 
-  สปสช.เขต 2 พิษณุโลก / เขต 5 ราชบุรี / และเขต 6 
ระยอง 
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
- บริการระดับปฐมภูมิที่มแีพทย์ประจําครอบครัว (PCC)  
- สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
การลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินกองทุน UC ร่วมกับ กลุ่ม 
ตสภน. กป.สธ.  
- สปสช.เขต 12 / หน่วยบริการพื้นที ่
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(2) การจัดทําแนวทางการ
ตรวจสอบตามความ
เสี่ยง 

10 ไม่มีการจดัทํา
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทําแนว
ทางการตรวจสอบ
ไม่ตามฐานความ

เสี่ยง  
และไม่ครบทุก
เรื่องที่ทาํการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทาํแนว
ทางการตรวจสอบ
ไม่ตามฐานความ

เสี่ยง 
แต่ครบทุกเรือ่งทีม่ี
การตรวจสอบ 

มีการจัดทาํ
แนวทางการ
ตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง แต่
ไม่ครบทุกเรื่อง
ที่ตรวจสอบ 

มีการจัดทาํแนว
ทางการ

ตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง และ
ครบทุกเรื่องที่
ตรวจสอบ 

 การจัดทําแนวทางการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนการ
ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ บนฐานความเสีย่งที่ได้ประเมนิใน
ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 
1. แนวทางการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน หมายถึง แนวทางการตรวจสอบต้องระบุถึง 1. ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน2. การกําหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน(Mandays)  

3. วิธีการ/เครื่องมือ (Audit tools) สําหรับการตรวจสอบแต่ละวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 4. บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และ 5. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง  
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5. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการตดิตามการปฏิบตัิงานตามข้อเสนอแนะ 
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การเปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ1 

5 ไม่มีการเปิดการ
ตรวจสอบอยา่งเป็น

ทางการ 

- - - มีการเปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ 

 มีการเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ดาํเนินการถ้วน
แล้วตามแผนการตรวจสอบ โดยการทาํหนังสือแจ้งการเข้า
ตรวจสอบ หรือการประชุมเปิดการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 
การตรวจสอบการเงิน และตามกฎ ระเบียบ  ประกอบด้วย 
- การสอบทานรายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ : 6 ครั้ง (ก.ย.61- ก.พ.62)   
- การสอบทานรายงานการเงินบริหารจัดการ สปสช. : 6 
ครั้ง (ก.ย.61 – ก.พ.62) 
- สปสช.เขต 13 กทม. / เขต 7 ขอนแก่น / เขต 9 
นครราชสีมา 
การตรวจสอบการดําเนินงาน 
ประกอบด้วย  
- การบริหารจดัการยาและเวชภัณฑ์ 
- บริการผู้ป่วยไตวายเรื่อรงั (CAPD 
- สปสช.เขต 2 พิษณุโลก / เขต 5 ราชบุรี / และเขต 6 
ระยอง 
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
- บริการระดับปฐมภูมิที่มแีพทย์ประจําครอบครัว (PCC) 
การลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินกองทุน UC ร่วมกับ กลุ่ม 
ตส.ภน. กป.สธ. 
- สปสช.เขต 12 / รพ.จะนพ จ.สงขลา 

(2) การปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ1 

5 ไม่มีการปิดการ
ตรวจสอบอยา่งเป็น

ทางการ 

- - - มีการปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ 

 การปิดการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ 
ประกอบด้วย 
การตรวจสอบ การเงิน ตามกฎ ระเบียบ  ประกอบด้วย 
- สปสช.เขต 13 กทม. / เขต 7 ขอนแก่น / เขต 9 
นครราชสีมา   
การตรวจสอบการดําเนินงาน 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

ประกอบด้วย  
- การบริหารจดัการยาและเวชภัณฑ์ 
- บริการผู้ป่วยไตวายเรื่อรงั (CAPD 
- สปสช.เขต 2 พิษณุโลก / เขต 5 ราชบุรี / และเขต 6 
ระยอง 
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
- บริการระดับปฐมภูมิที่มแีพทย์ประจําครอบครัว (PCC) 
การลงพื้นที่ติดตามการใช้เงินกองทุน UC ร่วมกับ กลุ่ม 
ตส.ภน. กป.สธ. 
- สปสช.เขต 12 / รพ.จะนพ จ.สงขลา 

(3) รายงานผลการตรวจสอบ
มีความทันกาล 

2 มีการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบให้

หัวหน้าหน่วยรับตรวจ 
เฉลีย่เกินกว่า 15 วัน

หลังจากปิดการ
ตรวจสอบ 

- มีการจัดส่ง
รายงานผลการ
ตรวจสอบให้

หัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ เฉลีย่

ภายใน 15 วัน
หลังจากการปิด
การตรวจสอบ 

- มีการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบให้หัวหน้า
หน่วยรับตรวจ เฉลี่ย
ภายใน 7 วันหลังจาก
การปิดการตรวจสอบ 

 มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ให้หัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจ เฉลีย่ ภายใน 7 วัน หลังจากปิดการตรวจสอบ 

 

(4) รายงานผลการตรวจสอบ 
มีองค์ประกอบครบถ้วน
2 

8 จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบไม่ครบทุก
เรื่องตามแผนปฏิบัติ

งานตรวจสอบประจาํปี 

- จัดทํารายงานผล
การตรวจสอบ

ครบทุกเรื่องตาม
แผนปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ
ประจําปีแต่

องค์ประกอบไม่
ครบถ้วน 

- จัดทํารายงานผลการ
ตรวจสอบครบทุกเรื่อง
ตามแผนปฏิบัติงาน

ตรวจสอบประจําปี และ
รายงานฯ มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 

 รายงานผลการตรวจสอบ ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติงาน 
สําหรับไตรมาส 2/2562 และรายงานมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(5) มีระบบในการติดตาม
ข้อเสนอแนะและ
สามารถติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
ตามข้อเสนอแนะ 
ได้อย่างครบถ้วน 

10 ไม่มีการตดิตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

- มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม

ข้อเสนอแนะเพยีง
บางส่วน 

- มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม

ข้อเสนอแนะอย่าง
ครบถ้วนและมีการ

รายงานผลการติดตาม
ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผู้บริหาร
สูงสดุ 

 มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามที่ได้เสนอ
รายงาน และได้เสนอรายงานต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารสูงสดุ 

หมายเหตุ : 
1 ทุนหมุนเวียนต้องมีการเปิดการตรวจสอบและการปิดการตรวจสอบทุกเรื่องที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีหากดําเนินงานไม่ครบจะมีระดับคะแนนเท่ากับ 1.0000 คะแนนในหัวข้อดังกล่าว 
2 องค์ประกอบของรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. บทคดัย่อสําหรับผูบ้ริหาร 
2. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
4. ประเด็นทีต่รวจพบ 
5. การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของประเด็นที่ตรวจพบ  
6. ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
7. การจัดลําดับความสําคัญของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
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ตัวชีว้ัดที่ 4.3 : การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
1. แผนปฏิบตักิารดิจิทัล และแผนปฏิบตัิการประจําปี  

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1.1 มีการจัดทํา/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจทิัล 
(ระยะยาว) ที่มีความ
สอดคล้องกับแผน
ยทุธศาสตรท์ัง้วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยทุธศาสตร์
ที่สาํคัญ 

5 ไม่มีการ
จัดทํา/
ทบทวน

แผนปฏิบัติ
การดจิทิัล 

มีการจัดทาํ/
ทบทวนแผนฯ 

แต่ 
ไม่สอดคล้อง 
ตามแผนดจิทิัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย

และไม่
ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อ

แผน
ยทุธศาสตรท์ัง้

วิสัยทัศน ์
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน

หมุนเวียน 

มีการจัดทาํ/
ทบทวนแผนฯ 
ที่สอดคล้อง

ตามแผนดจิทิัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย  

และตอบสนอง
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยทุธศาสตร์ทัง้

วิสัยทัศน ์
ภารกจิ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน

หมุนเวียน 

มีการจัดทาํ/
ทบทวนแผนฯ 
ที่สอดคล้อง

ตามแผนดจิทิัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย  

และตอบสนอง
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยทุธศาสตรท์ัง้

วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน และ

มีการระบุ
โครงการที่

เกี่ยวข้อง1    2 
ประเด็น 

มีการจัดทาํ/
ทบทวนแผนฯ 
ที่สอดคล้อง

ตามแผนดจิทิัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย  

และตอบสนอง
และสนับสนุน

ต่อแผน
ยทุธศาสตรท์ัง้

วิสัยทัศน์ 
ภารกจิ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน และ

มีการระบุ
โครงการที่

เกี่ยวข้อง1   4 
ประเด็น 

 มีการจัดทาํ/ทบทวนแผนฯ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตาม
แผนดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  และ
ตอบสนองและสนับสนุนต่อแผนยทุธศาสตรท์ั้งวิสยัทศัน์ 
ภารกจิ รวมทั้งกลยทุธ์ของทุนหมุนเวียน และแต่โครงการที่
เกี่ยวข้อง   4 ประเด็น อยู่ระหว่างดําเนินการ 
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ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1.2 แผนปฏิบัติการ ประจําปี 
2563 มอีงค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วน 

5 ไม่ม ี
การจัดทํา

แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

มีการจัดทาํ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่มี
องค์ประกอบ
หลัก2ที่ดี แต่ไม่
ครบถ้วนตามที่

กําหนด  

มีการจัดทาํ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีทีม่ี
องค์ประกอบ
หลัก2 ที่ดี

ครบถ้วนตามที่
กําหนด  

มีการจัดทาํ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีทีม่ี
องค์ประกอบ
หลัก2 ที่ดี
ครบถ้วน 

ตามที่กาํหนด 
และมี

องค์ประกอบ
เพิ่มเติม3 

1 ประเด็น 

มีการจัดทาํ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีทีม่ี

องค์ประกอบหลัก
2ทีด่ีครบถ้วน 
ตามที่กําหนด 

และมี
องค์ประกอบ
เพิ่มเติม3 

2 ประเด็น 

 อยู่รหว่างการจัดทาํแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ 
2563 ตามกรอบปฏิทินการจัดทําแผนฯของทุนหมุนเวียน 
คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2563 

หมายเหตุ : 
1 
โครงการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. โครงการสําหรับประชาชน/ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 3. โครงการการจัดให้มีระบบ
สารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล ที่สนับสนุนการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 4. โครงการจัดให้มีระบบสารสนเทศและ/หรือระบบดิจิทัล เพื่อช่วยการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับทุนหมุนเวียน

 

2 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.แผนงาน/โครงการ 2. เป้าหมาย 3. ขั้นตอนการดําเนินงาน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ และ 6. ผู้รับผิดชอบ

 

3 
องค์ประกอบเพิ่มเติม ได้แก่ 1. การจัดกลุ่มและลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ และ 2. ตัวชี้วัดที่แสดงความสําเร็จและผลลัพธ์ที่คาดหวังครบทุกแผนงาน/โครงการที่ดําเนินการ  
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2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดจิิทัล  
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ้ริหาร (EIS/MIS) 

(กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแลว้) 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) ความเพียงพอของ
ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศที่
สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บรหิาร 
(EIS/MIS)1 

 

35 มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน  แต่
ข้อมูลไม่มีความ
ทันกาล และไม่มี
การเทยีบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน ซึ่ง
ข้อมูลมีความทัน
กาล แต่ไม่มีการ

เทยีบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่มี
การรายงาน

ผลการ
ดําเนินงาน ซึ่ง
ข้อมูลมีความ
ทันกาล และมี
การเทยีบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานข้อมลู
มีความทันกาล 
และมีการเทยีบ
กับเป้าหมายใน

ระดับทุน
หมุนเวียน และ

ระดับอื่นที่
ถ่ายทอดจาก

เป้าหมายของทุน
หมุนเวียน (ฝ่าย/

บุคคล) 

ระบบดังกล่าวมี
การประเมินผล
ลัพธ์ และผลลัพธ์
แสดงว่าผู้บริหาร
มีการใช้งานผา่น
ระบบอย่างเต็ม

ศักยภาพ2 

 กําหนดรอบระยะเวลาการวัดผลเพือ่ประเมินผลลัพธ์ ชว่ง
สิ้นปีงบประมาณ โดยระหว่างปี 

หมายเหตุ : 
1
ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) ที่มีการนําเสนอในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data)  ที่ง่ายต่อการตัดสินใจ โดยมีนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟฟิก (Info 
graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ ทั้งที่อยู่บนระบบ IT และ/หรือ บนเอกสาร 

2ตัวอย่างตัวชี้วัดใช้ประเมินผลลัพธ์ที่แสดงว่าผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็มศักยภาพ เช่น จํานวนครั้งเฉลี่ยการเข้าใช้ระบบของผู้บริหารเทียบกับเป้าหมาย ร้อยละ/ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารต่อการใช้งานระบบ เป็นต้น 
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2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนนุผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแลว้) 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบที่สนับสนนุ
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ

อํานวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บริการแต่ระบบ
ดังกลา่วไม่มีการใช้

งาน 

มีระบบที่สนับสนนุ
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ

อํานวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บริการแต่ไม่ใช่
การสนับสนุน

ภารกจิหลักของทนุ
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการ

สนับสนุนภารกจิ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกจิหลักของทุน
หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์ 

และผลลัพธ์แสดงว่า
มีผลการดําเนินงาน
ที่ดกีว่าเป้าหมาย 

มีระบบที่สนับสนนุ
การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/หรือ

สนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกจิหลักของทนุ
หมุนเวียนมีการ
ประเมินผลลัพธ์ 

และผลลัพธ์แสดงว่า
มีผลการดําเนินงาน
ในระดับดีอยา่ง

ต่อเนื่อง 

 มีระบบที่สนับสนนุการเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการอํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ รวมถึง
สนับสนุนภารกจิหลักของทุนหมุนเวียน อยู่ระหว่างประเมิน
ผลลพัธ์ และเทยีบกับผลการประเมนิเดิมเพื่อตรวจสอบว่า
ผลลพัธ์แสดงว่ามผีลการดาํเนินงานในระดับดีอยา่งตอ่เนื่อง
หรือไม่ 
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2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนนุผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สําคัญของภาครฐั 
 (กรณีที่ 1 – ทุนมีระบบแลว้) 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุนผู้ใช้บริการ
ภายนอก 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อํานวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บริการแต่
ระบบดังกล่าวไม่

มีการใช้งาน 

มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ

อํานวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บริการแต่
ไม่ใช่การ

สนับสนุนภารกิจ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ

อํานวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกจิหลักของ
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่สนับสนนุ
การเพิ่มประสทิธิภาพ
การปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทนุ
หมุนเวียนมีการ

ประเมินผลลัพธ์ และ
ผลลพัธ์แสดงว่ามผีล
การดําเนินงานที่
ดีกว่าเป้าหมาย 

มีระบบที่สนับสนุน
การเพิม่ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ
อํานวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกจิหลักของทนุ
หมุนเวียนมีการ

ประเมินผลลัพธ์ และ
ผลลพัธ์แสดงว่ามผีล
การดําเนินงานใน

ระดับดีอย่างต่อเนื่อง 

 มีการพัฒนาระบบที่สนับสนุนการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทีแ่ละอํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ รวมถึง
การสนับสนุนภารกิจหลักของทุนหมุนเวียน อยูร่ะหว่าง
ประเมินผลลัพธ์ เพื่อเทยีบผลลัพธ์กบัปีที่ผ่านมาว่ามีผลการ
ดําเนินงานในระดับดีอย่างต่อเนื่องหรือไม ่
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ด้านที ่5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรหิาร ผู้บรหิารทนุหมุนเวียน พนกังาน และลูกจ้าง 

ตัวชีว้ัดที่ 5.1 : บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบตัิการประจําปบีัญชี 2563 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1) การกําหนดทิศทาง
ยทุธศาสตร ์และ
เป้าประสงค์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
และพันธกิจของ 
ทุนหมุนเวียน 

10 คณะกรรมการ
บริหาร        

ทุนหมุนเวียน 
ไม่มีการกาํหนด

ทิศทาง        
ยทุธศาสตรแ์ละ
เป้าประสงค์ของ
ทุนหมุนเวียน 

 

- คณะกรรมการ 
บริหาร         

ทุนหมุนเวียน
รับทราบและ

เห็นชอบทิศทาง    
ยุทธศาสตรแ์ละ
เป้าประสงค์ 
ที่ผู้บริหาร       

ทุนหมุนเวียน
นําเสนอ 

คณะกรรมการบรหิาร  
ทุนหมุนเวียนพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 
ทิศทางยทุธศาสตร์ 
และเป้าประสงค์ 

ที่ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียนนําเสนอ 
โดยมีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

      ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ผู้บริหาร สปสช. 
และผู้เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมการหารือและระดม
ความเห็นในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ ปี 
๒๕๖๓ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบหลักประกัน
สุขภาพฯให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
โดยเฉพาะการใช้ Digital Technology เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของ Disruption ใน
อนาคต ต่อมาได้มีการจัดเวทีระดมสมองเพื่อหารือ
ประเด็น Disruption กับการขับเคลื่อนงาน UCS 
และ สปสช.ในอนาคต อีกจํานวน ๓ ครั้ง และในช่วง
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จะนําประเด็นดังกล่าวเสนอ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ เพื่อระดมความเห็น
และข้อเสนอแนะต่อไป 

     ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สปสช. ยงัคง
ดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที ่๔ พ.ศ. 2560-
2564 และมีการปรับจุดเน้นการดาํเนินงานที่สาํคัญ 
ทั้งหมด ๖ เรื่อง  เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากผลกระทบของ Disruption ต่อไป 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

2) การจัดให้มีหรือ
ทบทวนแผน
ยทุธศาสตรร์ะยะยาว 
(3 - 5ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีบัญชี 
2563  ที่มีคุณภาพ
และระบุ
องค์ประกอบสําคัญ
ครบถ้วน 

10 แผนยุทธศาสตร์ 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์

แผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนปฏิบัติ
การประจําปี 
มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 

แผนยุทธศาสตร ์
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แผนยทุธศาสตร์
หรือ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

มีคุณภาพและ
สามารถนาํไปใช้ได้

จริง 
ในทางปฏิบัติ 

แผนยทุธศาสตร ์
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

มีคุณภาพและ
สามารถนาํไปใช้ 

ได้จริง 
ในทางปฏิบัติ 

 ๑. วิเคราะห์ ผลกระทบและปัจจยัภายในภายนอก 
รวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เพื่อ
วางกรอบการจัดทาํแผนปฏิบัติการฯ  

๒. ร่วมกําหนดทิศทาง /จุดเน้นการดําเนินงาน (6 
ประเด็น) เพื่อขับเคลื่อนงาน โดยเชือ่มโยงที่
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ระดับชาต ิและ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบหลักประกันสุขภาพ 

๓. จัดทําแนวทาง ประมาณการกรอบวงเงินจากทุก
แหล่ง หลักเกณฑ์การจัดสรร พรอ้มแจ้งปฏิทิน
การทํางานให้ส่วนงานย่อย 

3) ระยะเวลาการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผน
ยทุธศาสตรร์ะยะ
ยาว (3 – 5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปี 2563 

10 เห็นชอบแผน
ยทุธศาสตร์  

(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีบัญชี 
2563 ภายใน
เดือนที ่2 ของปี

บัญชีถัดไป 

เห็นชอบแผน
ยทุธศาสตร ์ 

(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีบัญชี 
2563 ภายใน
เดือนแรกของปี

บัญชีถัดไป 

เห็นชอบแผน
ยทุธศาสตร ์ 

(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีบัญชี 

2563  
หนึ่งเดอืน  

ก่อนเริ่มปีบัญชี
ถัดไป 

เห็นชอบแผน
ยทุธศาสตร ์ 

(3-5 ปี) และ
แผนปฏิบัติการ
ประจําปีบัญชี 

2563  
สองเดือน  

ก่อนเริ่มปีบัญชี
ถัดไป 

ทุนหมุนเวียนจดัสง่
แผนยุทธศาสตร์ (3-
5ปี) และแผนปฏิบัติ
การประจําปีบัญช ี

2563  
ให้กระทรวงการคลัง 
1 เดือน ก่อนเริ่มปี

บัญชีถัดไป 

 กําหนดจะเสนอให้คณะกรรมการหลกัฯ พิจารณา
เห็นชอบในเดือน กรกฎาคม 2562 

หมายเหตุ : 
1. ประเมินผลหัวข้อ 5.1 จากแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจําปีบัญชี 2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนพร้อมข้อเสนอแนะ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น 
2. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนงานระยะยาว (3 – 5 ปี) เพื่อใช้ในปีต่อไปประกอบด้วยเนื้อหาที่สําคัญ ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ 2. พันธกิจ 3. วัตถุประสงค์ นโยบาย/เป้าประสงค์ 4. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  

5. ยุทธศาสตร์ 6. เป้าหมายหลัก และ 7. รายละเอียดการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน 
3. แผนปฏิบัติการประจําปีหรือแผนการดําเนินงานระยะสั้นเพื่อใช้ในปีต่อไป (ปีบัญชี 2563) ประกอบด้วยเนื้อหาที่สําคัญ ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์  2. เป้าหมาย 3. ขั้นตอน 4.ระยะเวลา 5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงิน

ลงทุน 6. ผู้รับผิดชอบ และ 7. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ  
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2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สําคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1) คณะกรรมการ 
มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานทีส่ําคัญ1

ของทุนหมุนเวียน
อย่างครบถ้วนและ
เพียงพอ 

25 มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สาํคัญทั้งสิ้น     

1 ดา้น 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สาํคัญทั้งสิ้น     

2 ดา้น 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สาํคัญทั้งสิ้น     

3 ดา้น 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สาํคัญทั้งสิ้น     

4 ดา้น 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สาํคัญทั้งสิ้น     

5 ดา้น 
เป็นรายไตรมาส 

 

 ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
คณะกรรมการไดม้ีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่
สําคัญของทุนหมนุเวียน ครบถ้วน ๕ ดา้น ไดแ้ก่ 
๑) ผลการดาํเนินงานด้านการเงิน ๒) ผลการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจทุน
หมุนเวียน ๓) ระบบบริหารความเสี่ยง ๔) ระบบริ
หารจัดการสารสนเทศ ๕) ระบบบริหารทรพัยากร
บุคคล  โดยได้มีการนําเสนอประเดน็ดังกลา่ว
คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพฯ ในการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ และ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันที ่๑ เมษายน ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ : 
1 ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญของทุนหมุนเวียน ประกอบด้วย 1. ผลการดําเนินงานด้านการเงิน / 2. ผลการดําเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน / 3.ระบบบริหารความเสี่ยง / 4. ระบบบริหาร

จัดการสารสนเทศ และ 5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การติดตามผลการปฏิบัติงานที่สําคัญควรมีการติดตามผลอย่างช้าภายในสิ้นไตรมาสถัดไป 
- กรณีที่คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการประชุมน้อยกว่ารายไตรมาส กําหนดให้สามารถใช้การเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมมอบข้อสังเกตต่อผลการปฏิบัติงานที่สําคัญทั้ง 5 ด้าน ได้ตามความเหมาะสม 

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

- การจัดให้มีระบบ
ประเมินผลภายใน      
ทุนหมุนเวียน 

25 มีการประเมินผล 
ระดับองค์กร 

ที่เป็นระบบ และมี
หลักเกณฑ์ชัดเจน  

- มีการประเมินผล 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  

ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์
ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับหลักเกณฑ์และเป้าหมาย

ระดับองค์กร 

- มีการประเมินผลผู้บริหารทุน
หมุนเวียน ที่เป็นระบบ  
โดยมีหลักเกณฑช์ดัเจน

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ์และเป้าหมาย

ระดับองค์กร  

 มีการประเมินผลเลขาธิการ ที่เป็นระบบ  
โดยมีหลักเกณฑ์ชดัเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ์และเป้าหมายระดับองค์กร โดย
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธิการ สปสช. ภายใต้คกก.หลักฯ เป็นผู้
ประเมิน และเสนอเข้า การประชุมคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดย รศ.ทัศนา บุญทอง 
ประธานคณะอนกุรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเลขาธิการ สปสช. 
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หมายเหตุ : 
1. ผู้บริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง ผู้อํานวยการ ผู้จัดการ หรือผู้ทําหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยพิจารณาจากโครงสร้างบริหารทุนหมุนเวียน ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ 2558 
2. การประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน ที่เป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ชัดเจน ได้แก่ การกําหนดให้มีการประเมินผู้บริหารทุนหมุนเวียน โดยมีกรอบการประเมิน เช่น ด้านการเงิน / ด้านการปฏิบัติการ / ด้านการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย และด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน เป็นต้น โดยภายในแต่ละกรอบมีการระบุ ตัวชี้วัด นิยาม และเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัดที่ครบถ้วนชัดเจน และเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงฯ ประจําปีที่ทุนหมุนเวียน
ดําเนินการร่วมกับกรมบัญชีกลาง 

3. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียนภายในทุนหมุนเวียน  
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3. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1) มีการเปิดเผยข้อมลู
สารสนเทศที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล 

 

10 
 

มีการเปิดเผย 
ครบถ้วน 

< 7 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน 

7 ประเด็น 
 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน 

8 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน      

9 ประเด็น 

มีการเปิดเผย
ครบถ้วน      

10 ประเด็น
ขึ้นไป 

 เป็นการวัดผลรายปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการ
ปรับปรุงข้อมูลให้ทันกาล จํานวน ๑๑ ประเด็น เพื่อ
นําไปเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ต้องเปดิเผยตามที่กําหนด 

หมายเหตุ : 
1. กําหนดพิจารณาประเมินผลจากสื่อสิ่งพิมพ์ รายงานประจําปี website หรือชอ่งทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ของทุนหมุนเวียน 
2. ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ได้แก่ 1. ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหารงบประมาณ 2. ข้อมูลการดําเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 3. โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน 4. ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

คณะกรรมการและผู้บริหารทุนหมุนเวียน 5. วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์ 6. ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําปี 7. โครงการลงทุนที่สําคัญ (ถ้ามี) 8. การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
ประกาศประกวดราคา (ถ้ามี) 9. นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ด ี10. การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายของกระทรวงต้นสังกัด 11. กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย 
เพื่อให้เอกชนที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และ 12. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร และคําแนะนําในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน  
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5.   ผลสําเร็จจากการกํากบัดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 10)  

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1) ผลสาํเรจ็จากการกํากับดูแล 
ทุนหมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทนุหมุนเวียน 

10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน
ประเมินผล

โดยรวมต่ํากว่า 
ปีที่ผ่านมา     

0.5 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน
ประเมินผล

โดยรวมต่าํกว่า 
ปีที่ผ่านมา      

0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผลโดยรวม
เท่ากับ 

ปีที่ผ่านมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผลโดยรวม
มากกว่า       
ปีที่ผ่านมา      

0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน
ประเมินผล

โดยรวมเท่ากับ 5 
คะแนน 

หรือมากกว่า 
ปีที่ผ่านมา      

0.5 คะแนน  

 เป็นการประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ : 
1. คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน หมายถึง คณะกรรมการสูงสดุทีก่ํากับดูแลและเห็นชอบนโยบายและผลการดําเนินงานโดยรวมของทุนหมุนเวียน 
2. คะแนนประเมินผลโดยรวม หมายถึง คะแนนประเมินผลทุนหมุนเวียนโดยรวมของกรอบที ่1 – 3 และ 6 ได้แก ่ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตักิาร  ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย และด้านการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/

กระทรวงการคลัง ตามระบบประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกรมบัญชกีลาง กระทรวงการคลงั  
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ตัวชีว้ัดที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล (เกณฑ์การประเมินสําหรับทุนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ) 

1. แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัตกิารด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (HR master plan) (ร้อยละ 35) 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที ่๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1.1) แผนยทุธศาสตร1์

และแผนปฏิบัติ
การดา้นบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

30 อยู่ระหว่างการ
จัดทําหรือ
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัตกิาร
ด้านทรัพยากร
บุคคล 

 

ร่างแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตักิาร
ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
แล้วเสร็จ 

 แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตักิารด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมบริหารทุน
หมุนเวียนหรือคณะ
อนุกรรม การด้าน
ทรัพยากรบุคคลของ
ทุนหมุนเวียนก่อน
เริ่มปีบัญช ี

 แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบตักิารด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลถูกสือ่สาร
ให้แก่ผูบ้ริหารและ
พนักงานภายในทุน
หมุนเวียนผ่าน
ชอ่งทางอย่างน้อย 
ดังนี้ 1. ระบบ
สารสนเทศภายใน
ทุนหมุนเวียน 2. 
การจัดประชุมชี้แจง 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 แผนยุทธศาสตร์
ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
คุณภาพและมี
องค์ประกอบเป็น
ส่วนใหญ ่(อย่าง
น้อย 4 
องค์ประกอบจาก
ทั้งหมด 6 
องค์ประกอบ) 

 
 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 แผนยุทธศาสตร์
ด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมี
คุณภาพและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากร
บุคคลได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมบริหารทุน
หมุนเวียนหรือคณะอนุกรรม การด้านทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียนก่อนเริ่มปีบัญชี ๒๕๖๒ โดย สํานกั
บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร เป็นแกนหลัก 
ตั้งแต่ มิถุนายน 2561 โดยมีกระบวนการและขั้นตอน
การดาํเนินการ ผ่านที่ประชุมตา่งๆ ดังนี ้
     1. ทบทวนยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 2560-2564 : ยทุธศาสตร์ที่ 5 สร้าง
ความมั่นใจในธรรมาภิบาล (Ensure good 
governance)) 
     2. รวบรวมความเห็นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจากกลไกต่าง ๆ :- CoP HR / Admin 
Branch /กก. HR / Workshopการจัดทําแผนและ
จุดเน้นปี 2562 
     3. วิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
     4. SWOT ปัจจัยที่มผีลกระทบทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร ที่เกีย่วข้อง 
     5. ทบทวน HR Master Plan ในส่วนจุดเน้นการ
ดําเนินงานที่สาํคัญของแต่ละกลวิธีในแต่ละปี (2562 – 
2564) พร้อมจดัทําแผนปฏิบัติการประจําปี 2562 
ตาม HR Master Plan และจุดเน้นที่เปลี่ยนแปลง 
    6. เสนอ คกก. HR / คนย. เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
    7. เสนอ อนุ กก.สรรหาฯ และ / หรือ กก. 
หลักประกันสุขภาพฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อน
ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมีการนําเสนอตามกระบวนการ
ในกลไก ตา่ง ๆ ดงันี้ 
      - ที่ประชมุคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เมื่อ 11 ก.ค. 61 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที ่๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

      - คณะกรรมการนโยบายและยทุธศาสตร์ เมื่อ 19 
ก.ค. 61 
      - คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและ
ค่าตอบแทน เมื่อ 3 ส.ค. 61 
      - คกก.หลักฯ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 
    8. มีการสื่อสารแผนยทุธศาสตร ์HR Master Plan 
และแผนปฏิบัติการปี 2562 ดังนี ้
   - สือ่สารในที่ประชุม กก.บริหาร ก.ย. 61 
   - สง่ email ประชาสมัพันธ์ บุคลากรเมื่อ 21 ก.ย. 61 

(1.2) การดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
การดา้นบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจําปี 

5 ดําเนินการได ้ 
ร้อยละ 80 

ดําเนินการได้   
ร้อยละ 90 

ดําเนินการได ้   
ร้อยละ 100 

 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 สรุปปัญหา/แนว
ทางแกไ้ขให้
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียนหรือ
ผู้บริหารระดับ
สูงสดุได้รับทราบ
เพื่อให้ความ
คิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ 
ภายในปีบัญช ี

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 สรุปปัญหา/แนว
ทางแกไ้ขให้
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียนหรือ
ผู้บริหารระดับ
สูงสดุได้รับทราบ
เพื่อให้ความ
คิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ 
ภายในปีบัญช ี

 มีผลงานดกีว่า
เป้าหมายที่
กําหนดไว้ทุก
แผนงาน 

 อยู่ระหว่างการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดา้น
บริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี (HR Master Plan)  
3 กลยุทธ์ 7 โครงการ 
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมวัฒนธรรมการทํางานที่นําไปสู่
องค์กรที่มีธรรมาภิบาลและมีสมรรถนะสูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และระบบ
บริหาร ด้วยระบบคุณภาพ และหลกัธรรมาภิบาล 

2. โครงการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมการทํางาน
ขององค์กรเพื่อนําไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง  

กลยุทธ์ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม
เกณฑ์ธรรมาภิบาลและมาตรฐานองค์กรสมรรถนะสูง 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ที่

รองรับทิศทาง Thailand 4.0 และการสร้างนว
ตกรรม  

2. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพและประสทิธิผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล  

กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่
สนับสนุนให้บุคลากรทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข (Happy Work Place) 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสขุอนามยั และ

สร้างความสุขในการทํางาน  
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที ่๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

2. โครงการพัฒนา ปัจจยั / กลไก การสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร (Engagement) 

3. โครงการพัฒนาระบบ I-HR 

หมายเหตุ :  
1 แผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT) และความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล สภาวะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน 
2) การนําปัจจัยสําเร็จ ปัญหา/อุปสรรค จากการดําเนินงานในอดีตมาใช้เป็นปัจจัยนําเข้าหนึ่งในการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
3) ยุทธศาสตร์ด้านบรหิารทรพัยากรบคุคลครอบคลุมทั้ง การบริหารทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management: HRM) การพัฒนาทรัพยากรบคุคล (Human Resource Development: HRD) และสภาพแวดล้อม

ที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) 
4) การแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของทุนหมุนเวียน (HR strategy map) รวมถึงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุนหมุนเวียน 
5) การกําหนดเป้าหมายที่สามารถวัดและติดตามประเมินผลของแต่ละยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน  
6) การแปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปี ซึ่งต้องมีการระบุ ดังนี้  

- ชื่อแผนงาน 
- เป้าประสงค์ 
- ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- งบประมาณ (ถ้าม)ี 
- ขั้นตอน และ ระยะเวลาดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน 
- ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ท้าทาย มีคุณภาพ และสามารถนําไปติดตามและประเมินผลได้จริง  
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2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) (ร้อยละ 50) 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

(2.1) การบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human 
Resource 
Management: 
HRM) 

        

2.1.1 การจัดการ 
อัตรากําลัง 
(Workforce 
management) 

10  คําบรรยาย
ลกัษณะงาน2 
ที่ครอบคลุม
ทุกตําแหน่ง
งานและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 
หรือ 

 โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์
 

 คําบรรยายลกัษณะ
งานที่ครอบคลุมทกุ
ตําแหน่งงานและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 
และ 

 โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์
 

 ผ่านระดับ
คะแนน 2 

 การวิเคราะห์
กระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ  
(Workflow 
Analysis) หรือ
การศึกษาเวลา
ทํางาน (Time 
and Motion  
study) รวมถึง
การวิเคราะห์
การทดแทน
อัตรากําลังที่เกิด
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 การวิเคราะห์
ผลผลติ
ประสิทธิภาพของ
พนักงาน 
(Employee 
productivity)    
เพื่อใชป้ระโยชน์ใน
การจัดการ
อัตรากําลัง 

มีแนวทางที่ชัดเจนใน
การจัดการอตัรากําลงั
ประจําปีและ
อัตรากําลังใน     
ระยะยาว ได้แก ่ 
 กรอบอตัรากําลัง 
 วิเคราะห์ผลผลิต
ประสิทธิภาพ 

 วิเคราะห์
กระบวนการทํางาน
ที่สําคัญ 

 โครงสร้างทุน
หมุนเวียน 

 คําบรรยายลกัษณะ
งาน 

 ก) โครงสร้างและกรอบอัตรากําลัง 
๑. มีโครงสรา้งการบริหารงานทุนหมุนเวียน ตาม

ประกาศการแบ่งสว่นงาน การกําหนดตําแหน่ง
งาน การจัดระบบงานและการมอบอํานาจภายใน
สํานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2557 และมีการทบทวนปรับปรุงการแบ่งส่วน
งาน การจัดระบบงาน รวมถึงกรอบอัตรากําลัง
เป็นระยะ ตามภารกิจที่มีการปรับเปลี่ยนไป จนถึง
ปัจจุบันมีทบทวนและออกประกาศการแบ่งส่วน
งานฯ พ.ศ. 2561 มผีลตัง้แต ่20 ก.ค. 61 

๒. อยู่ระหว่างจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์
โครงสร้างองค์กร และอัตรากําลังที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ  

ข) คําบรรยายลักษณะงาน 
มีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียดคําบรรยาย

ลักษณะงาน (Job Description - JD) และมี
คุณสมบัติเฉพาะตามตาํแหน่งตาม JD ที่เป็นปัจจุบันตาม
โครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยนไป และใช้ในการประกาศ
รับสมัครผู้ดาํรงตําแหน่งต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน 

2.1.2 การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของ
ทุนหมุนเวียน 
(Performance 

15 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด3 แต่ยัง

อยู่ในช่วง
ทดลองและยัง
ไม่ได้นํามาใช้

กําหนดตัวชี้วัดใน
ระดับผูบ้ริหาร

ระดับสูง4 ของทุน
หมุนเวียนและใช้ใน
การประเมินผลการ

กําหนดตัวชี้วัด
ในระดับผู้บริหาร
ระดับสูงและ

ผู้บริหารสายงาน
และใช้ในการ

การกําหนดตัวชี้วดัใน
บุคลากรทุกระดับ
ของทุนหมุนเวียน
และใช้ในการ
ประเมินผลการ

 ผ่านระดับคะแนน 
3 หรือ 4 

 ใช้ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พิจารณา

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
๑. มีการกําหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานระดับ

หน่วยงาน และหลักเกณฑ์ประเมินผลงาน
บุคลากรระดับต่างๆ สําหรับปีงบประมาณ 2562 
ประกาศเมื่อ 22 พ.ย. 61 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

Management) จริง ปฏิบัติงาน ประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน 

ปฏิบตัิงาน ผลตอบแทน/เลือ่น
ขั้น/เลื่อนตําแหน่ง 

 ใช้ประโยชน์จากผล
ประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร 

๒. แจ้งเวียน KPI หน่วยงาน เมื่อ 18 ก.พ. 62 และ 
คนย. พิจารณา KPI รายบุคคลระดบับริหาร แล้ว
เมื่อ 2 ม.ค. 62 

๓. เสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และเสนอทบทวนระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานระดับบุคคล ต่อ คกก. HR 

หมายเหตุ :  
2 คําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) จะต้องมีองค์ประกอบหลักดังนี้ 1. ชื่อตําแหน่ง  2. จุดประสงค์ของตําแหน่งงาน หรือหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 3. เป้าหมายของงาน 4. สายการบังคับบัญชา (งานนี้รายงานตรง

ต่อตําแหน่งใด มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน่งใดบ้าง มีเพื่อนร่วมงานตําแหน่งอื่นใดบ้างรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดียวกัน) 5. คุณสมบัติที่พึงมี เช่น คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 6. วันที่จัดทําคําบรรยาย
ลักษณะงาน 

3 ตัวชี้วัดต้องสอดรับกับตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียน และ/หรือมาตรฐานงาน และ/หรือภารกิจและผลผลิตหลักของตําแหน่งงานนั้น 
4 ผู้บริหารระดับสูง รวมผู้บริหารระดับสูงสุดของทุนหมุนเวียน  
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนั
ก (%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

(2.2) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 
(Human 
Resource 
Development: 
HRD) 

        

2.2.1 การพัฒนา
บุคลากรราย
ตําแหน่ง
ระยะยาว 
(Developm
ent 
roadmap) 
การพัฒนา
บุคลากร
ประจําปี 
(Individual 
developme
nt plan: IDP) 

15 อยู่ระหว่างการ
จัดทําเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากรราย

ตําแหน่ง 
(Development 

roadmap)  

การจัดทําเส้นทาง
การพัฒนาบุคลากร

รายตําแหน่ง 
(Development 

roadmap)      
ทุกตําแหน่ง     

แล้วเสร็จ และได้รบั
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงสดุ
ของทุนหมุนเวียน 

 ผ่านระดับ
คะแนน 2 

 การจัดทํา
แผนพัฒนา
บุคลากร
ประจําปี 
(Individual 
development 
plan: IDP) ที่
ครอบคลุม
บุคลากรทกุ
ตําแหน่ง     
แล้วเสร็จ 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 ดําเนินการไดต้าม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี (Individual 
development 
plan: IDP)           
ไดร้้อยละ 80 

 จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารระดับสูงสดุ
ของทุนหมุนเวียนได้
รับทราบ            

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 ดําเนินการไดต้าม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี (Individual 
development 
plan: IDP)           
ไดร้้อยละ 100 

 จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปี และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารระดับ
สูงสดุของทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ            

 2.2 การพัฒนาทรพัยากรบคุคล (HRD) 
2.2.1 Development roadmap และ IDP 

๑. หารือ ร่างกรอบการดําเนินการ และสิ่งส่งมอบ 
เพื่อจัดทํา TOR จ้างที่ปรึกษา เพื่อดําเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบพัฒนาบุคคลากร  

๒. เสนอแนวทางการจัดทําแผน IDP ปีงบประมาณ 
62 ตอ่คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล (7 พ.ย. 61) เพื่อเห็นชอบและ
ให้ต้นสังกดัดําเนินการ  

๓. แจ้งการจัดทําแผน และกําหนดส่งแผน IDP (17 
ธ.ค. 61) ผ่านระบบอีเมล ์( 16 พ.ย. 61) 
รวมทั้งประชุมชี้แจงการจัดทําแผน IDP แก่
ผู้ปฏบิัติงาน (3 ธ.ค. 61)  

๔. ตดิตาม รวบรวม แผน IDP จากทกุสํานักเพื่อ
จัดทําสรุป วิเคราะห์ รายงาน  ณ วันที ่7 มี.ค. 
62 บุคลากรส่งแผน IDP แล้วจํานวน 93 
เปอร์เซ็นต ์ 

2.2.2  การพัฒนาศกัยภาพบคุลากรประจําปี  
๑. เสนอแผนการพฒันาบคุลากรประจําปี ต่อ

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(7 พ.ย. 61) 

๒. ประชุมเพื่อหารือ และเตรียมความพรอ้มการ
ฝกึอบรมร่วมกับผู้บริหาร และทีมวิทยากรภายใน
องค์กร  เมื่อวันที ่26 ต.ค. และ    วันที่ 20 พ.ย. 
61  

๓. ดําเนินการตามแผนพฒันาบคุลากรประจําปี   
 จัดฝกึอบรมภายในประจําปี เพื่อพัฒนา
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนั
ก (%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ศักยภาพบุคลากร จํานวน 5 หลักสตูร รวม 7 
ครั้ง  

 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
-   มีการศกึษาดูงานหน่วยงานภายนอก 

จํานวน 1  ครั้ง หัวข้อ   เรือ่ง CP. 
Leadership Development Action 
Learning Program  

- จัดกิจกรรมชุมชนเสวนา จํานวน 3 ครั้ง และ
จัดกิจกรรม 1  เดือน 1 ความรู้  จํานวน 4 
ครั้ง   

 การพฒันาศกัยภาพผู้บริหารประจําปี     
- มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร ประจําปี

งบประมาณ 2562 จํานวน 8 หลกัสตูร  
และเสนออนุมตัิหลกัสูตรเพิ่มเติมจํานวน 1 
หลักสตูร รวมเป็นจํานวน 9 หลกัสูตร   

 พัฒนาบคุลากรทกุระดับ (Public Training)  
- อนุมัติหลกัสตูรการฝกึอบรมภายนอกแล้ว 

จํานวน 24 หลักสตูร จํานวน 34 คน โดย
เข้ารับการฝึกอบรมเรียบรอ้ยแล้วจํานวน 24 
คน  
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนั
ก (%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

2.2.2 การพัฒนากลุม่
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ 
(Talent 
management) 
การคัดเลือก
และพัฒนา
บุคลากรกลุ่มผู้
สืบทอด
ตําแหน่ง 
(Succession 
plan) 

10 แนวทางการ
คัดเลอืกกลุ่มบุคลากร
ที่มีศักยภาพ (Talent 
pool) หรือ กลุ่มผูส้บื

ทอดตําแหน่ง 
(Successor pool)    
แล้วเสร็จ และได้รบั
ความเห็นชอบจาก

คณะ
กรรมการบริหารทุน

หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ

ด้านทรัพยากรบคุคล
ของทุนหมุนเวียน 

 ผ่านระดับคะแนน 
1 

 การจัดทําแผนงาน
ระยะสั้นและระยะ
ยาวในการพัฒนา
กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent 
pool) หรือ กลุ่มผู้
สืบทอดตําแหน่ง 
(Successor pool)  
แล้วเสร็จ และได้รบั
ความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับ
สูงสุดของทุน
หมุนเวียน 

 ผ่านระดับ
คะแนน 2 

 การคัดเลือก
กลุ่มบุคลากรที่มี
ศักยภาพ 
(Talent pool) 
หรือ กลุ่มผูส้ืบ
ทอดตําแหน่ง 
(Successor 
pool)               
แล้วเสร็จ และ
ผ่านความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับ
สูงสดุของทุน
หมุนเวียน    

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 ดําเนินการตาม
แผนงานประจําปีใน
การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มีศกัยภาพ 
(Talent pool) หรอื 
กลุ่มผูส้บืทอด
ตําแหน่ง 
(Successor pool)    
ไดร้้อยละ 100 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 
ดําเนินการตาม
แผนงานประจําปีใน
การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent 
pool) และ กลุ่มผู้
สืบทอดตําแหน่ง 
(Successor pool)    
ไดร้้อยละ 100 

 การพฒันาบคุลากรกลุ่มที่มีศกัยภาพ (Talent 
management) การคดัเลือกและพฒันาบคุลากรกลุ่มผูส้ืบ
ทอดตําแหนง่ (Succession plan) 
1.1  การพัฒนาบคุลากรกลุ่ม Talent Management 
และกลุ่ม Successor  
- คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

(คกก. HR) เห็นชอบร่างแนวทางและแผนการพัฒนา
ศักยภาพผู้ทดแทนตําแหน่งผู้บริหาร (23 ม.ค. 62)   

- เลขาธิการอนุมัตดิําเนินการตามแนวทางและ
แผนพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 62   

- อยู่ระหว่างการสอบถามความสมัครใจของผู้ที่มี
ศักยภาพเป็นผู้ทดแทนตําแหน่ง และรวบรวมองค์
ความรู้เฉพาะที่จะต้องพัฒนาในตําแหน่งต่าง ๆ จาก
ประธานกลุ่มภารกจิของตําแหน่งนั้น ๆ   
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3. สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (ร้อยละ 15) 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ําหนั
ก (%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

3.1 การสร้างความผกูพัน
และความพึงพอใจ
ของบุคลากร 
(Employee 
Engagement & 
Satisfaction)  

5 อยู่ระหว่างการ
สํารวจความผกูพัน
และความพึงพอใจ

ของบุคลากร 
(Employee 

Engagement & 
Satisfaction) 

สรปุผลการสํารวจ
ความผกูพันและ
ความพึงพอใจของ

บุคลากร 
(Employee 

Engagement & 
Satisfaction)     

แล้วเสร็จ 

จัดทําแผนงาน
ประจําปีที่มาจาก
การวิเคราะห์ผล
การสํารวจฯ     
เพื่อยกระดบั

ความผกูพันและ
ความพึงพอใจ

ของบุคลากรแล้ว
เสร็จ 

 ดําเนินงานตาม
แผนงานยกระดบั
ความผกูพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้รอ้ยละ 
80 

 จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงานตาม
แผนงานยกระดบั
ความผกูพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารระดับสูงสดุ
ของทุนหมุนเวียนได้
รับทราบ            

 ดําเนินงานตาม
แผนงานยกระดบั
ความผกูพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้รอ้ยละ 
100 
จัดทํารายงานสรุป
การดําเนินงานตาม
แผนงานยกระดบั
ความผกูพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้ผู้บริหาร
สายงานและ
ผู้บริหารระดับ
สูงสดุของทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ            

 การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบคุลากร 
๑. จัดสัมมนารับฟังความเห็นบุคลากรระดบัปฏิบตักิาร 

จํานวน 2 รอบ รวม 73 คน เรือ่งระบบค่าตอบแทน
และสวสัดกิาร เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 61 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิาร
ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลตอ่ Engagement 

๒. นําข้อเสนอจากโครงการปรับปรุงระบบบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลระยะที่ 1 (ป ี61) เรื่องการปรับ
ระบบค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 5 เรื่อง เสนอ
คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอการสรรหาและ
ค่าตอบแทน วันที ่19 ธ.ค. 61 และได้รบัความ
เห็นชอบจาก คกก.หลักฯ แล้ว 2 ม.ค. 62 

๓. ดําเนินการออกระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามมต ิ
คกก.หลกัฯ ตามข้อ 2 แล้ว 

3.2 ความปลอดภัย/
สุขอนามัย/
สภาพแวดลอ้มในการ
ทํางาน (Safety/ 
Health/Environme
nt: SHE)  

5 การกําหนด
ผู้รบัผิดชอบในด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน 

การกําหนดมาตรฐาน
ด้านสุขอนามัย ความ

ปลอดภัย และ
สภาพแวดลอ้มในการ

ทํางาน 

การจัดทํา
แผนงานระยะสั้น
และระยะยาว
ด้านความ
ปลอดภัย 

สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอ้ม
ในการทํางาน 
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับ
สูงสดุหรือ

ดําเนินงานตาม
แผนงานด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัย 
และสภาพแวดลอ้ม

ในการทํางาน 
ประจําปี ไดร้้อยละ 

100 

 ผ่านระดับคะแนน 
4 

 ผลการประเมินตาม
ตัวชี้วัดด้านความ
ปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มใน
การทํางานดกีว่า
หรือเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด
ไว้ 

 โครงการพฒันาคณุภาพชีวิต ด้านสุขอนามัยและสร้าง
ความสุขในการทํางาน 
ผลการดําเนินงาน 
๑. มีการกําหนดผูร้ับผดิชอบงานด้านความปลอดภัย  

สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมกีาร
จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง   คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการทํางาน สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิที ่483 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561  

๒. การตรวจฝุ่น 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2562 

๓. การซอ้มหนีไฟในเวลากลางคืน วันที ่15 กุมภาพันธ์ 
2562 

๔. ประชุมคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการ
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ําหนั
ก (%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ โดยมี

การกําหนด
ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่

ชดัเจน 

ทํางาน เพื่อติดตามการดําเนินการคู่มือและแผนปฏิบตัิ
การด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดลอ้ม
ในการทํางาน วันที่ 14 มีนาคม 2562  

 
 

 
3.3 ระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HR 
information 
system: HRIS) 

5 มีฐานข้อมูลที่
สําคัญด้านทรัพยากร

บุคคล5 แตไ่ม่
ครบถ้วน 

มีฐานข้อมูลทีส่ําคัญ
ด้านทรัพยากรบคุคล

ที่ครบถ้วน 

 ผ่านระดับ
คะแนน 2 

 มีการจัดทําหรือ
มีระบบการ
รายงานข้อมูล
ด้านทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
นํามาใช้
ประโยชน์ใน
การตดัสินใจ
ด้านงานธุรการ
บุคคล 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 

 มีการจัดทําหรือมี
ระบบการรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตดัสินใจในระดับ
สายงาน 

 ผ่านระดับคะแนน 
4 

 มีการจัดทําหรือมี
ระบบการรายงาน
ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ในการ
ตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 3.3 HR information system: HRIS 
๑. พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัตงิานประจําปี

บนระบบ I-HR (e-form) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่การ
ประเมินผลรอบที ่2/61 เดือน ต.ค. 61 

๒. นําเสนอความต้องการด้านการพัฒนาระบบ HR กับที่
ประชุม DP เมื่อ 13 ก.พ. 62 มีมติให้จัดหาโปรแกรม
ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงทุกงาน
บนฐานข้อมูลเดียวกัน และมีระบบให้บุคลากรเข้าถึง
ข้อมูล/ส่งคําขอต่าง ๆ ด้าน HR ไดด้้วยตัวเอง อยู่
ระหว่างจัดหา 

หมายเหตุ :  
5 ฐานข้อมูลที่สําคัญด้านทรัพยากรบุคคล ต้องประกอบไปด้วย 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ข้อมูลการทํางาน 3. ข้อมูลการพัฒนาของบุคลากร 4. ข้อมูลเรื่องผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 5. ข้อมูลอัตรากําลัง 
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ส่วนที่ 2 
สําหรับกรอกขอ้มูลผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรว่มด้านการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัด้านที่ 6) 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ (ร้อยละ 3) 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

(1) ร้อยละการเบิกจ่าย 
งบลงทุน1 ที่เกิดขึ้นจริง2  
เทยีบกับแผนการเบิกจ่าย งบ
ลงทุน3 ประจําปีบัญชี 2562 

20 เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 8 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า       
มติ ครม.      
ร้อยละ 6 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า       
มติ ครม.       
ร้อยละ 4 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า  มติ 

ครม.        
ร้อยละ 2 

เบิกจ่ายได้ 
ตามมติ ครม.4 

 ๙๓.๖๘ 

(2)  ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่
เกิดขึ้นจริง5เทยีบกับ
แผนการเบิกจา่ยภาพรวม6 
ประจาํปีบัญช ี2562 

20 เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 8 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า       
มติ ครม.      
ร้อยละ 6 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า       
มติ ครม.       
ร้อยละ 4 

เบิกจ่ายได ้
น้อยกว่า  มติ 
ครม.ร้อยละ 

2 

เบิกจ่ายได้ 
ตามมติ ครม.4 

 ๖๒.๓๔ 

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) 
1. การดําเนินงานสําคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้  

    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดําเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร 
         มีการจัดประชุมหารือเพื่อทบทวนแนวทางและคู่มือการเบิกจ่ายเงินกองทุนกับสํานัก/สปสช.เขต และจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเอกสารเบิกจ่าย 
2. ในปีที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน 
ผู้บริหารให้ความสําคัญในการกํากับติดตามผลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
การเบิกจ่ายเงินบางกองทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กําหนดเพราะต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง แก้ไขโดย ต้องมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง 
เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด หากบางกองทุนไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เบิกจ่ายอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
เพิ่มเติมเพื่อให้ภาพรวมการเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนไม่มีงบลงทุน ให้ถ่ายน้ําหนักตัวชี้วดัยอ่ยในขอ้ (1) ไปยังข้อ (2) ทั้งหมด 
หมายเหตุ: 1 งบลงทุน หมายถึง งบที่ใชใ้นการจัดหาครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
 2 การเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ่ายงบลงทุนที่ทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายจริงในบัญชี 2562 

3 แผนการเบกิจ่ายงบลงทุน หมายถึง แผนการเบกิจ่ายงบลงทุนของทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญช ี2562 
และรายจ่ายงบลงทุนที่เป็นภาระผูกพันจากปีกอ่นทีต่้องนํามาเบิกจ่ายในปีบัญช ี2562 

4 มติ ครม. หมายถึง มติคณะรัฐมนตรีเรื่องมาตรการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายเงินปีบัญชี 2562 
5 การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริง หมายถึง รายจ่ายภาพรวมที่ทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายจริงในปีบัญชี 2562 

6 แผนการเบิกจ่ายภาพรวม หมายถึง แผนการเบิกจ่ายภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจําปีบัญชี 2562 และรายจ่ายภาพรวมที่เป็นภาระผูกพันจากปีก่อนที่ต้องนํามาเบิกจ่ายในปีบัญชี 2562 
การเบิกจ่ายภาพรวมและแผนการเบิกจ่ายภาพรวม (ตามหมายเหตุ 5 และ 6) สามารถปรับลดได้ตามภารกิจหรือลักษณะของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 

 
สูตรการคํานวณ   (1)   =                            การเบกิจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญชี 2562 x 100 
                                 แผนการเบกิจ่ายงบลงทุน ประจําปีบัญชี 2562 
 
 (2)    =                          การเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจรงิ ในปีบัญชี 2562 x 100 
           แผนการเบิกจ่ายภาพรวม ประจําปีบัญชี 2562 
ทั้งนี้  1. หากในปีบัญชี 2562 ครม. ไม่มีมตใินกรณีดังกล่าว ให้ปรับค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ดงันี้ 

- กรณกีารเบิกจ่ายงบลงทุน เท่ากับร้อยละ 87 
- กรณกีารเบิกจ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ 96 

2.  หากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าแผนงบลงทุน เนื่องจากความสามารถในการต่อรองราคา ทําให้มูลค่าที่ทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างต่ํากว่าแผนที่วางไว้ แต่ยังได้ผลงานเท่า
เดิม ให้ปรับตัวเลขแผนงบลงทุนที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณได้ 

3.  ในกรณีที่มีการอนุมัติงบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีบัญชี และมีแผนการเบิกจ่ายในปีบัญชีให้ทุนหมุนเวียนดําเนินการปรับแผนการเบิกจ่ายใน (1) และ (2) 
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ตารางสรุปการเบิกจ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

(1)  อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการเบกิจ่ายงบลงทุน หน่วย : บาท 

แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

6,251,116,800.00 5,856,288,762.89 93.68 
 

  

(2) อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมเทียบกบัแผนการเบิกจ่ายภาพรวม หน่วย : บาท 

แผนการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 

143,799,618,364.80 89,638,661,654.08 ๖๒.34 
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ตัวชีว้ัดที่ 6.2 :  การรายงานทางการเงิน (ร้อยละ 2) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1) การนําเข้าข้อมลู 10 บันทึกข้อมลู
ครบถ้วน  

จํานวน 8 เดือน 

บันทึกข้อมลู
ครบถ้วน  

จํานวน 9 เดือน 

บันทึกข้อมลู
ครบถ้วน  

จํานวน 10 เดือน 

บันทึกข้อมลู
ครบถ้วน  

จํานวน 11 เดือน 

บันทึกข้อมลู
ครบถ้วน  

ครบ 12 เดือน 

 สามารถดําเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กาํหนด 
ยกเว้น เดือนตุลาคม ซึ่งเพราะการกําหนดการสง่รายงาน
ประจําปีไม่สอดคล้องกับรายงานประจาํเดือน 

2) การบันทึกรายงานการ
รับและการใชจ้่ายเงิน
ฯ งวดสิ้นปีบัญชี 
2562 

10 ไม่สามารถ
ดําเนินงาน 

- - - ดําเนินงาน     
ได้สําเร็จ 

  

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) 
1. การดําเนินงานสําคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้  

    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดําเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร 
มีการกํากับติดตามในรายงานการประชุมของสํานัก และกําชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ทันภายในระยะเวลาที่กําหนด 

2. ในปีที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน 
เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
- การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํารายงานการเงินประจําเดือนบางเดือนมีระยะเวลาน้อยเนื่องจากติดวันหยุดราชการ 
- บางครั้งระบบของกรมบัญชีกลางขัดข้องไม่สามารถทําการบันทึกรายการได้ ต้องประสานให้กรมบัญชีกลางดําเนินการแก้ไขระบบเพื่อให้สามารถส่งรายงานได้ทันภายในเวลาที่กําหนด ซึ่ง
หากจัดส่งข้อมูลในวันหยุดราชการก็ไม่สามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้เมื่อระบบมีปัญหา 
- ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ NBMS แล้ว แจ้งว่า หากส่งรายงานงบเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป แล้วส่งรายงานประจําปีภายใน 60 วัน ระบบจะไม่บันทึกการส่งรายงาน
ประจําเดือนครั้งแรก โดยต้องกดส่งรายงานประจําเดือนใหม่หลังจากส่งรายงานประจําปี ทําให้วันที่ส่งรายงานประจําเดือนล่าช้าตามวันที่มีการส่งรายงานประจําเดือน ซึ่งหากจะได้คะแนน
เต็ม 5 ต้องส่งรายงานประจําให้ทันภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปตามรายงานประจําเดือน 
หมายเหตุ :  

1. ทุนหมุนเวียนต้องดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการจัดทําข้อมูลและการนําส่งรายงานของทุนหมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : 
NBMS) 

2. การนําเข้าข้อมูล ให้ทุนหมุนเวียนนําเข้าและส่งข้อมูลงบทดลองเป็นรายเดือน และข้อมูลแผน – ผลรายรับและรายจ่าย ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) 
3. การบันทึกรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ งวดสิ้นปีบัญชี 2562  
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3.1 ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) ให้จัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (NBMS) ให้แล้วเสร็จภายใน 
60 วัน นับถัดจากวันสิ้นปีบัญชี 

3.2 ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มวันที่ 1 มกราคม (ทุนปีปฏิทิน) ให้จัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ให้กรมบัญชีกลางภายใน 60 วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นปีบัญชี จนถึงวันที่
กรมบัญชีกลางได้ประทับตรารับหนังสือ ซึ่งต้องมีรูปแบบและข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
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ตัวชีว้ัดที่ 6.3 : การดําเนินการตามแผนพฒันาระบบการจา่ยเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ร้อยละ 5) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ําหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดําเนินงาน 
ไตรมาสที่ ๒ 

รายละเอียด/คําอธบิายผลการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 

- การดําเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบ
การจ่ายเงิน และ
การรับเงินของทุน
หมุนเวียนผ่าน
ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์
 

40 ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ดําเนินการ
จ่ายเงินและ
รับเงินผ่าน

ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์
ได้ร้อยละ 60 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ดําเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนกิส์
ได้ร้อยละ 70 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ดําเนินการ
จ่ายเงินและ
รับเงินผ่าน

ระบบ
อิเล็กทรอนกิส์
ได้ร้อยละ 80 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ดําเนินการ
จ่ายเงินและ
รับเงินผ่าน

ระบบ
อิเลก็ทรอนกิส์
ได้ร้อยละ 90 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 
ทั้งหมด 

ทุนหมุนเวียน
สามารถ

ดําเนินการ
จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเลก็ทรอนกิส์
ได้ร้อยละ 100 
ของกิจกรรม
การรับ-จ่าย 
ทั้งหมด 

(ครบถว้นทุก
กิจกรรม) 

 มีการจัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ
พัฒนาการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินกองทุนด้วยระบบ
อิเลก็ทรอนกิส์  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

รายละเอียด/คําอธิบายผลการดําเนินงาน (เพิ่มเติม) 
1. การดําเนินงานสําคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดําเนินงานของตัวชี้วัดนี้  

    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดําเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร 
มีการจัดประชุมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินกองทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 

2. ในปีที่ดําเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดําเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สําคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดําเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสําคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
การดําเนินการในช่วงแรกอาจมีปัญหาในการดําเนินการบ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เบิกอาจยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงาน ต้องมีการให้คําแนะนําเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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ข้อสังเกตของคณะทํางานจัดทําบันทึกข้อตกลงและประเมินการดําเนินงานทุนหมุนเวียนต่อกองทุน/เงินทุน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
1. กองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติควรทบทวนวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของแผนการดําเนินงานให้มีความท้าทายมากขึ้น รวมถึงตัวชี้วัด เพื่อสร้างความมั่นใจ

ให้กับประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้าในการบรรลุวิสัยทัศน์ของกองทุนฯ ที่ว่า “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครอง
หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ด้วยความมั่นใจ”  

2. กองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติควรสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้บรกิารด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบการให้บรกิารสุขภาพ มาตรฐานการให้บริการ และ
เหตุผลการเลือกใช้สิทธิหลักประกันสขุภาพถว้นหน้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาการดําเนินงานต่อไป  

3. กองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติควรดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ในอนาคต  

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไดด้ําเนินการตามข้อสงัเกตของคณะทํางานจัดทําบนัทึกข้อตกลงฯ  ดังนี้ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการทบทวนวิสัยทัศน์ รายละเอียดตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับ 4 (พ.ศ.2560-2564) ฉบับ
ทบทวน พ.ศ. 2562  >>  

                                      
1ยุทธฯทบทวน62

 
และทบทวนเป้าหมายของแผนการดําเนินงาน ตัวชี้วัด  เป็นประจําทุกปี โดยในปี 2562 ได้กําหนดกรอบเวลาการดําเนินการสําหรับปีต่อไป ตามเอกสารแนบ >>           

1time table

 
2. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบการให้บริการสุขภาพ มาตรฐานการให้บริการ และเหตุผลการ

เลือกใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถว้นหน้า เป็นประจําทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลมาข้อมูลประกอบการพัฒนา โดยการเสนอผลต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข รายละเอียดตามเอกสารแนบ >> 

                                                                                                                     
2ผลสํารวจ

 
3. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพ โดยดําเนินงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตามกลุ่มวัย ตามปัญหา

ของพื้นที่ และตามคุณภาพของผลงานบริการ ภายใต้งบประมาณส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่เพิ่มขึ้น ในปี 2560-2562 จํานวน 405, 416, 431.43 บาท/คน  
ตามลําดับ   รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >> 

                                                      
3P&P

  


