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แบบฟอร์ม 
รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสที่ 1 – 3 

ประจำปีบัญชี 2563 
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แบบฟอร์ม 
รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนไตรมาสท่ี 1 – 3 ประจำปีบญัชี 2563 

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

รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ไตรมาสท่ี ๒ ประจำปีบญัชี 2563 
ชื่อทุนหมุนเวียน  กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ชื่อผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน  นางศิริขวัญ  ถิน่ทิพย์ ตำแหน่ง หัวหน้างาน 

หน่วยงานสังกดั  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

โทรศัพท์  06๑- ๓๘๖๖๓๙๙ , ๐๘๓-๓๒๕๓๒๑๕  FAX ๐๒-๑๔๓๙๗๓๗ 

E – mail : Sirkwan.t @nhso.go.th 

คำชี้แจง 
 

1. ให้ทุนหมุนเวียนกรอกข้อมูลเกณฑ์วัดการดำเนินงาน หน่วยวัด น้ำหนัก ค่าเกณฑ์วัด สำหรับตัวชี้วัดด้านการเงิน  
ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการปฏิบัติการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามบันทึกข้อตกลงการประเมินการ
ดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563 ลงในโปรแกรม MS Word ตามแบบฟอร์ม “รายงานผลการดำเนินงานทุน
หมุนเวียนไตรมาสท่ี 1 – 3 ประจำปีบัญชี 2563” ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 : สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้าน

ปฏิบัติการ (ตัวชี้วัดด้านท่ี 1 - 3) 
ส่วนที่ 2 : สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วมด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ตัวชี้วัดด้านท่ี 4 - 5) 
ส่วนที่ 3 : สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดร่วมด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วัด

ด้านท่ี 6) 
2. อธิบายผลการดำเนินงานตามข้อ 1 ณ ไตรมาสที่รายงานโดยให้ระบุรายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงานให้

ชัดเจน หากตัวชี้วัดใดทุนหมุนเวียนยังไม่มีการดำเนินงานให้อธิบายกระบวนการที่ดำเนินการในปัจจุบันให้ชัดเจน เพื่อให้
สามารถติดตามการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบผลการดำเนินงาน ในกรณีท่ี
คณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนได้มีข้อสังเกตต่อทุนหมุนเวียน ให้รายงานการ
ดำเนินงานตามข้อสังเกตดังกล่าว ด้วย 

3. กำหนดเวลาการจัดส่งรายงานผลฯ ให้กรมบัญชีกลาง 
3.1 หมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มเดือนตุลาคม (ทุนปีงบประมาณ) จัดส่งรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 ภายในเดือนมกราคม 

2563 ไตรมาสท่ี 2 ภายในเดือนเมษายน 2563 และไตรมาสท่ี 3 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
3.2 ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มเดือนมกราคม (ทุนปีปฏิทิน) จัดส่งรายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 

2563 ไตรมาสท่ี 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 และไตรมาสที่ 3 ภายในเดือนตุลาคม 2563 
หากทุนหมุนเวียนจัดส่งรายงานผลฯ โดยไม่ระบุรายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงานตามข้อ 2 ให้ชัดเจนภายในระยะเวลาท่ี
กำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนน จากคะแนนรวมของผลการดำเนินงาน ณ สิ้นปีบัญชี โดยถือเอาวันท่ี
กรมบัญชีกลางได้รับรายงานผลฯ ผ่านทาง E - Mail : evacgd2014@gmail.com 

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

 
*****************************  
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ส่วนท่ี 1 
สำหรับกรอกขอ้มูลผลการดำเนินงานด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และด้านปฏิบัติการ (ตัวชี้วดัด้านที่ 1 – 3) 
 
ด้านท่ี 1 การเงิน (ร้อยละ 10) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑.  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินกองทนุ 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.1  ชือ่ตัวชี้วัด หน่วยงานที่มีการบริหารจัดการให้มีการโอนเงินเหมาจ่ายรายหัวเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด 

น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

หน่วยงานที่มีการบริหาร
จัดการให้มีการโอนเงิน
เหมาจ่ายรายหวัเป็นไป
ตามแผนที่กำหนด 

ร้อยละ 
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๗๕ 
(๑๒/๑๖) 

๘๑ 
(๑๓/๑๖) 

๘๗ 
(๑๔/๑๖) 

๙๓ 
(๑๕/๑๖) 

๑๐๐ 
 (๑6/๑๖) 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

1. จัดประชุมชีแ้จงแนวทางและกำกับติดตามการเบกิจ่ายเงินงบกองทุน ปี 2563 (Fund Branch  ณ โรงแรม
คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.63 โดยผู้บริหารกลุ่มภารกิจบริหารกองทนุ ได้แจ้ง
แผนการเบิกจ่ายเงินกองทุนปี 2563 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ สปสช.ส่วนกลางและเขต ได้ทราบ 
 2. มีการแจ้งในที่ประชุมผู้บรหิาร สปสช.เขต ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 14 พ.ย.62 ถงึแผนการเบิกจ่ายเงินกองทุนปี 
2563 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง สปสช.ส่วนกลาง…และ..สปสช.เขต..ในการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว ้

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
เน่ืองดว้ยมีสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย COVID-19 ทำให้ต้องมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงาน
ร่วมกับกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ ในการปรับแผนการดำเนินงานของการเบิกจ่ายเงินกองทุน..เช่นงบ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในสนับสนุนการแก้ไขปญัหาการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคระดับพื้นที ่

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
มีการกำกับตดิตามการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกเดือนในที่ประชุม ผู้บริหาร สปสช.เขต แต่เน่ืองจากบางกองทุนตอ้ง
รอผลการดำเนนิงานทำให้การเบิกจ่ายเงินในช่วงแรกของ สปสช.เขต มอัีตราที่ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงินภาพรวมของ 
สปสช. 
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� ด้านที่ 1 การเงิน (ร้อยละ 10) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๑.๑  ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเงินกองทุน 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.๒  ชือ่ตัวชี้วัด หน่วยบริการทีไ่ด้รับการโอนเงินกองทุนตรงตามเวลาทีก่ำหนด 
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด 

น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

หน่วยบริการที่ได้รับการ
โอนเงินกองทุนตรงตาม
เวลาที่กำหนด  

ร้อยละ 
 
 
 

5 
 
 
 

80 85 90 9๕ ๑๐๐ สามารถดำเนินการ
โอนเงินได้ทัน

ภายในระยะเวลาที่
กำหนดได้ทุกเดือน 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

มีการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ (สจช.) 
และสำนักการเงินและบัญชีกองทุน (สบก.)เพ่ือกำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารเบกิจ่ายและระยะเวลาในการโอน
เงิน มีการบันทกึรายการเบิกจา่ยเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันในการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง สจช.และ สบก.ทำให้สามารถดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
และผู้บริหารให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้สามารถโอน
เงินได้ทันภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
ไม่มี 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
สามารถดำเนินการโอนเงินไดท้นัภายในระยะเวลาที่กำหนดไดทุ้กเดือน 
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ด้านท่ี 2 การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (ร้อยละ๒๐) 
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของทุนหมุนเวียน (ร้อยละ 5) 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

การพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
ประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของทุน
หมุนเวียน 

ระดับ 5 จัดทำ
รายงาน
การศึกษา
เพ่ือกำหนด
แนวทางการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
และเสนอ

ต่อ
คณะกรรมก

าร 
บริหารทุน
หมุนเวียน

เพ่ือ
พิจารณาให้

ความ
เห็นชอบ 

จัดทำ
แผนพัฒนา

ระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
ระยะยาว 
(3 - 5 ปี) 

และ
ประจำปี
บัญชี 

2563 
พร้อมทั้ง
เสนอต่อ
คณะ

กรรมการบริ
หารทุน

หมุนเวียน
เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

ทุน
หมุนเวียน
ดำเนินงาน

ตาม
แผนพัฒนา

ระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
ประจำปี
บัญชี 

2563 ได้
ร้อยละ 75 

ของ
โครงการ/
กิจกรรม
ท้ังหมด 

ทุน
หมุนเวียน
ดำเนินงาน

ตาม
แผนพัฒนา

ระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
ประจำปี
บัญชี 

2563 ได้
ร้อยละ 
100 
ของ

โครงการ/
กิจกรรม
ทั้งหมด 

ทุน
หมุนเวียน
ดำเนินงาน
บรรลุตาม
เป้าหมาย

ของ
แผนพัฒนา

ระบบ
ฐานข้อมูลฯ 
ประจำปี
บัญชี 

2563 
สำเรจ็ร้อย
ละ 100 

ของตัวช้ีวดั
ท้ังหมด 

อยู่ระหว่างการ
จัดทำรายงาน
การศึกษาเพ่ือ
กำหนดแนว

ทางการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกบัสำนักท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 

ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

การประสานและร่วมกันดำเนินการของทีมที่เกี่ยวข้อง 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
       ปริมาณข้อมูลในระบบมีมาก ต้องใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ ตามแนวทางของตัวช้ีวัด 
3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  

อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการศึกษาเพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒  การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๒.๒.๑ ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติของประชาชน  

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ความพึงพอใจต่อระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของประชาชน 

ร้อยละ 
 
 
 

3 
 
 
 

70 75 80 8๕ 9๐ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

- โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีทีเ่กี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
- -การมีส่วนร่วมบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการกำหนดแนว

ทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระดับประเทศ (คกก.7x7), คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (คทง.5x5) ,ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนภาคประชาชน, สภาวิชาชีพ ต่างๆ 

- ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 

 ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อสรรหาผู้ดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นนั้น เกิดการอุทธรณผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย
จ้องมีระยะเวลาในการรอคำตดัสินจากกรมบัญชีกลาง ผลการพิจารณาผลการอุธรณ์ได้มีคำส่ังใหย้กเลิกประกาศ และ
ดำเนินกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างใหม่ ทำให้การดำเนินงานล่าชา้กว่าแผนที่เคยวางไว้ 4 เดอืน  ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมได้  
 การแก้ไข  
ปรับแผนการดำเนินงาน โดยทำการลดขนาดกลุม่ตัวอย่าง และปรับระยะเวลาการดำเนินงานใน TOR รอบ 2 ตาม
ระยะเวลาที่เหลือ เนื่องจากในป ี2563 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีการอทุธรณ์ผล และมีสถานการณ์โรคระบาด 
Covid 19 ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถปฏบิัติตามแผนที่วางไว้ได้ จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับ
กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการดำเนินงาน 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีทีเ่กี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ ดังน้ี 
1.ประกาศจ้างสำรวจความคิดเห็นฯ ปี 2563 ขั้นตอนการดำเนินงานดงัน้ี 
1.1 จัดซ้ือจัดจา้งรอบที่ 1 
     1.1.1 พัฒนาข้อกำหนดขอบเขต/เนื้อหาความต้องการในการสำรวจฯ ปี 63 (พ.ย. 62) 
     1.1.2 ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง (พ.ย. – ธ.ค. 62) 
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- ขออนุมัติ (23 พ.ย. 62) / ส่งเรื่องไปยังพัสดุ (23 พ.ย. 62) 
- ประกาศร่าง (25 พ.ย. 61) / ประกาศจรงิ  (28 พ.ย. 61)  
- กรมบัญชกีลางมีคำส่ังยกเลิกประกาศและให้ดำเนินการใหม่ (27 ก.พ. 63) 

1.2 จัดซ้ือจัดจา้งรอบที่ 2 
       1.2.1 พฒันาข้อกำหนดขอบเขต/เนื้อหาความต้องการในการสำรวจฯ ปี 63 (9 มี.ค. 63) 
      1.2.2 ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง (มี.ค. – เม.ย. 63) 

- ขออนุมัติ (5 มี.ค. 63) / ส่งเรือ่งไปยังพัสดุ (11 มี.ค. 63) 
- ประกาศร่าง (12 มี.ค. 63) / ประกาศจรงิ  ( 18 มี.ค. 63)  
- E-bidding ( 24 มี.ค. 63)  
- เปิดซอง (25 มี.ค. 63) 
- จัดทำสัญญา (8 เมษายน 2563) 

2. มีกระบวนการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับทีมวิจัยพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แบบสอบถาม 
จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันท่ี 16 มีนาคม 2563 
3.  ส่งแบบสอบถามใหก้รมบัญชีกลาง และTRIS เม่ือ วันที่ 31 มี.ค. 63 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒  การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๒.๒.๒ ความพึงพอใจต่อระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติขององค์กรภาคีท่ีเกีย่วขอ้ง  

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ความพึงพอใจต่อระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติขององค์กรภาคี
ท่ีเกีย่วข้อง 

ร้อยละ 
 
 
 

3 
 
 
 

65 70 75 80 85 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
 
 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2563 โดยการจัดจ้างหนว่ยงานภายนอกดำเนินการ 
2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 

ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

- -การมีส่วนร่วมบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการกำหนดแนว
ทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ระดับประเทศ (คกก.7x7), คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (คทง.5x5) ,ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้แทนภาคประชาชน, สภาวิชาชีพ ต่างๆ 

- ข้อมูลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 

ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือสรรหาผู้ดำเนินงานสำรวจความคิดเห็นนั้น เกิดการอทุธรณผ์ลการจัดซ้ือจัดจ้าง โดย
จ้องมีระยะเวลาในการรอคำตดัสินจากกรมบัญชีกลาง ผลการพิจารณาผลการอุธรณ์ได้มีคำส่ังใหย้กเลิกประกาศ และ
ดำเนินกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้างใหม่ ทำให้การดำเนินงานล่าชา้กว่าแผนที่เคยวางไว้ 4 เดอืน  ซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถควบคุมได้  
การไขแก้ไข  
ปรับแผนการดำเนินงาน โดยทำการลดขนาดกลุม่ตัวอย่าง และปรับระยะเวลาการดำเนินงานใน TOR รอบ 2 ตาม
ระยะเวลาที่เหลือ- เน่ืองจากในปี 2563 การดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างมีการอุทธรณ์ผล และมีสถานการณ์โรคระบาด 
Covid 19 ทำให้การดำเนินงานไม่สามารถปฏบิัติตามแผนที่วางไว้ได้ จึงต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับ
กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการดำเนินงาน 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีทีเ่กี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 โดยการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดำเนินการ ดังน้ี 
1.ประกาศจ้างสำรวจความคิดเห็นฯ ปี 2563 ขั้นตอนการดำเนินงานดงัน้ี 
1.1 จัดซ้ือจัดจา้งรอบที่ 1 
     1.1.1 พัฒนาข้อกำหนดขอบเขต/เนื้อหาความต้องการในการสำรวจฯ ปี 63 (พ.ย. 62) 
     1.1.2 ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง (พ.ย. – ธ.ค. 62) 
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- ขออนุมัติ (23 พ.ย. 62) / ส่งเรื่องไปยังพัสดุ (23 พ.ย. 62) 
- ประกาศร่าง (25 พ.ย. 61) / ประกาศจรงิ  (28 พ.ย. 61)  
- กรมบัญชกีลางมีคำส่ังยกเลิกประกาศและให้ดำเนินการใหม่ (27 ก.พ. 63) 

1.2 จัดซ้ือจัดจา้งรอบที่ 2 
       1.2.1 พฒันาข้อกำหนดขอบเขต/เนื้อหาความต้องการในการสำรวจฯ ปี 63 (9 มี.ค. 63) 
      1.2.2 ดำเนินกระบวนการจัดจ้าง (มี.ค. – เม.ย. 63) 

- ขออนุมัติ (5 มี.ค. 63) / ส่งเรือ่งไปยังพัสดุ (11 มี.ค. 63) 
- ประกาศร่าง (12 มี.ค. 63) / ประกาศจรงิ  ( 18 มี.ค. 63)  
- E-bidding ( 24 มี.ค. 63)  
- เปิดซอง (25 มี.ค. 63) 
- จัดทำสัญญา (8 เมษายน 2563) 

2. มีกระบวนการพัฒนาแบบสอบถาม โดยมีการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมกับทีมวิจัยพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แบบสอบถาม 
จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันท่ี 16 มีนาคม 2563 
3.  ส่งแบบสอบถามใหก้รมบัญชีกลาง และTRIS เม่ือ วันที่ 31 มี.ค. 63 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๒  การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๒.๒.๓ ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ (ระบบ E-Claim) 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ความพึงพอใจต่อระบบ
บริหารจัดการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติของหนว่ย
บริการ (ระบบ E-Claim) 

ร้อยละ 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

65 70 75 80 85 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

การดำเนินการในกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และหน่วยบริการเข้าใจระบบการเบิกจ่าย การรับส่งขอ้มูลเพื่อช่วยให้
เกิดความเข้าใจและพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
-การประชุมชี้แจงเขต/หน่วยบริการ เกีย่วกับเงื่อนไขการเบิกจ่าย เน้นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงในแตล่ปีงบประมาณ 
-การประชุมรับฟังความเห็นจาก Steak holder เช่น คระทำงาน claim ,กลุม่ UHOSNET เป็นต้น 
-การจดัทำคู่มือการเบกิจ่ายประจำปีงบประมาณ 
-วางเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย และการบันทึกข้อมูลเบิกในโปรแกรมทุกสิทธิ ทกุกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหน้า
เว็บเพื่อให้หนว่ยบริการศึกษาและใช้เป็นคู่มือการบันทกึข้อมูลการเบิกจ่าย 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
การปรับเปล่ียนภารกิจจาก Cluster3 มา Clushter2 และการปรับระบบการรับส่งขอ้มูลโดยเฉพาะกรณี PP ทำให้
ข้อมูลบางส่วนมีปัญหาไม่ผ่านการตรวจสอบ (ติด C) การรับขอ้มูลจาก 2 ระบบมาตรวจสอบความซ้ำซ้อน การเบิกจ่าย
ท่ีอาจล่าช้า ส่งผลให้หน่วยบรกิารเกิดความไม่พึงพอใจ 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
เว็บที่ช้า และหลุดบ่อย ทำให้หน่วยบริการไม่สะดวกในการตรวจสอบ รับส่งขอ้มูล  
การปรับเปล่ียนเงื่อนไขการรับขอ้มูล และการเบิกจ่ายที่ซับซ้อน 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
- -สร้างแบบสำรวจความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นหวัข้อการสำรวจของ สจช. สบก และ สบบ  
- - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเป็นหน่วยบรกิารที่มีการส่งขอ้มูลในระบบโปรแกรม e-Claim ทกุเดือนในปี 2562 

และมีจำนวน record ท่ีสง่ข้อมูลเกิน 100 record 
- - นำแบบสอบถามขึ้นหน้าเว็บ e-Claim 
- - ออกหนงัสือเวยีน แจ้งหน่วยบริการขอความรว่มมือใหต้อบแบบสอบถาม 
- - Monitor การตอบแบบสอบถามและรายงานผลตามเวลาที่กำหนด 
- - สรุปผลการสำรวจส้ินเดอืน พ.ค. 63 และรายงานผลสุดท้ายในเดือน มิ.ย. 63 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒.๓  ความสำเร็จของการปรับปรุงความไม่พึงพอใจประชาชนท่ีมีต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 

ตัวช้ีวัด 
หน่วยวัด 

น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ความสำเร็จของการ
ปรับปรงุความไม่พึง
พอใจประชาชนที่มีต่อ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

ระดับ 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงานตาม

แผน 
 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

1. ประชุมหารือตัวชี้วัดประเด็นการจดัทำแผนต่อการปรับปรุงความไม่พงึพอใจตอ่ระบบหลักประกันสุขภาพของ
ประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  
2. วิเคราะห์ผลสำรวจความไม่พึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประชานประจำปีบัญชี ๒๕๖๒ 
๓. จัดทำแผนปรับปรงุความไม่พึงพอใจต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน ประจำปบัีญชี ๒๕๖๓ 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
เป็นหนึ่งในจุดเน้นของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
มีการเพ่ิม Requirement เพิ่มเติมจึงอาจทำให้ส่งผลให้มีการดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด แก้ไขโดย หารือ 
Requirementและดำเนินการไปพร้อมๆ กัน 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
อยู่ระหว่างดำเนินการ  

- พัฒนาระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบรกิารหรือเปล่ียนแปลงหน่วยบรกิารประจำผ่านมือถือ 
- ปรับปรงุระบบประมวลผล ERM เพ่ือรองรับการระบบประมวลผลสิทธิ UC/Point รายวัน 
- มีฐานข้อมูลศักยภาพของหน่วยบริการที่ประชาชนต้องการ 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๒.4  ความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำด้านคุณภาพมาตรฐานจากการให้บริการ
สาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานเพ่ือป้องกัน
ปัญหาเกิดซ้ำด้านคุณภาพ
มาตรฐานจากการ
ให้บรกิารสาธารณสุขใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ

ระดับ 
 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการมี
แผน/โครงการ
ป้องกันการเกิด
ซ้ำด้านคุณภาพ
เขตละ 2 เรื่อง 
รวม 26 เรื่อง 

 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

สปสช.เขตมีการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข ได้แก่ ด้านมาตรฐานบริการ 
(มาตรา 57) และ/หรือ ความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาล (มาตรา 41) โดยพิจารณาปัญหาคุณภาพท่ีพบบอ่ย 
และ/หรือมีผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผู้รับบริการ หรือเป็นปัญหาคุณภาพที่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จเพ่ือ
ป้องกันเหตุเกิดซ้ำ ในปีงบประมาณ 2562 และดำเนินการต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการจัดทำแผนและการดำเนินงานเพื่อ
ป้องกันการเกิดซ้ำ ตั้งเป้าหมายความสำเร็จ โดยกำหนดกิจกรรม กระบวนการ เครื่องมือในการขับเคลื่อนและกำกับ
ติดตามในระดับพื้นที่ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ
สาธารณสุข โดยเรื ่องที่จัดทำแผนได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการจากคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) และมีผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด โดย สคม. มีส่วนร่วม 
ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับติดตามการดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
แผนที่ดำเนินการในทุกเขตๆ ละ 2 เรื่อง ประกอบด้วย ปัญหาด้านสูติกรรม (มารดาและทารก) จำนวน 13 เรื่อง และ
ปัญหาท่ีพบบ่อยเป็นอันดับแรกปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐานบริการหรือเป็นปัญหาสำคัญของพื้นท่ี จำนวน 13 เรื่อง 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
๑. ความมุ่งม่ันของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานและคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน

ระดับเขตพื้นที่ ให้ความสำคัญกับเรื่องร้องเรียนที่เกิดในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดแผนงานโครงการในการติดตามเพื่อ
แก้ไขปัญหา 

๒. ความร่วมมือในการดำเนินงานจากหน่วยงานและคณะทำงานที่เกีย่วขอ้ง ได้แก่ สสจ. หน่วยบริการ คณะกรรมการ
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น 

๓. การสนับสนุนของผู้บริหารเขต 
2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 

1) การครบวาระของคณะกรรมการควบคุมฯ และ อคม. อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของการวางแผนและการ
ขับเคล่ือน การกำกับตดิตามงานในพ้ืนท่ี 
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2) การมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งในพ้ืนที่ เพ่ือขับเคล่ือนแผนและโครงการยังไม่ค่อย
ชัดเจน 
3) การรับรู้และความเข้าใจและการบรูณาการงานภายในของ สปสช.เขต ยังไม่เพียงพอ อาจทำใหก้ารกำหนดแผน
และการวางเป้าหมายไม่ชัดเจน 
4) สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนในระดบัพ้ืนที ่
แนวทางการแก้ไข 
1) พัฒนาศักยภาพและสร้างการรับรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทกุเขต 
2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกัน ขับเคล่ือนและกำกับการดำเนินงานอยางต่อเนื่อง 
3) ร่วมวางแผนแนวทางการกำหนดเป้าหมายสอดคล้องกับปญัหาตามบริบทในพื้นที ่
4) ส่ือสารทำความเข้าใจและกำหนดแนวทางการคัดเลือกใหส้ปสช.เขต เตรยีมความพร้อมและสามารถดำเนินงานได้
ต่อเนื่อง 
5) ออกแบบ สือ่สาร แนวทางการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมช่องทางการส่ือสารใหมี้ความครอบคลุมให้
มากขึ้น 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
1) วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำแผน/โครงการป้องกันการเกิดซ้ำ ตามข้อกำหนดทุกเขต เขตละ 2 เรื่อง 
2) กำหนดเป้าหมายของแผนและความสำเร็จในการดำเนินการ 
3) กำหนดกิจกรรม กระบวนการ กรอบเวลา เครื่องมือ ในการขับเคลื่อนและกำกับติดตาม 
4) นำรายงานต่อ อคม. และ อปสข.ให้ความเห็นและข้อเสนอ ในการดำเนินงานตามแผน 
5) ประสานความร่วมมือหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี ร่วมดำเนินงานตามแผนเพ่ือป้องกันการเกิดซ้ำ เช่น หน่วย

บริการ MCH Service Plan สสจ.และหน่วยฯ50(5) เป็นต้น 
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ด้านท่ี ๓ การปฏิบัติการ (ร้อยละ๓๕) 
ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๑  ร้อยละการได้รับบริการตรวจคัดกรอง มะเร็งปากมดลูก  
 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ร้อยละการได้รบับริการ
ตรวจคัดกรอง มะเร็งปาก
มดลูก   

ร้อยละ 
 
 

 

5 
 
 

 

35 40 45 50 55 33.83 
(1,018,108/ 
3,009,793) 

 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

มีการเปลี่ยนวิธกีารตดักรองมะเร็งปากมดลูกจากวิธี pap smear เป็นการตรวจด้วยวิธ๊ HPV DNA test ในพ้ืนที่นำรอ่ง 
24 จังหวัด โดยมีกรมการแพทย์ และกรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบเป็นหน่วยหลักในการให้บรกิาร รวมท้ัง
หน่วยบรกิารสงักัดอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพสามารถให้บริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดว้ยวิธี HPV DNA ได้ ซึ่ง
กรมการแพทย์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทยไ์ด้มีการลงพื้นทีช้ี่แจงหน่วยบรกิารในพ้ืนทีร่ับผิดชอบของตน รวมทัง้มี
การกำหนดตวัช้ีวัด คือ ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test + Pap ไม่
น้อยกว่า  80% ของจำนวนเป้าหมายท่ีกำหนด ซ่ึงอาจทำให้ใหร้ะดับคะแนนตัวช้ีวัดนี้สูงขึ้น 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
เป็นนโยบาย 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ 
การประกาศใชพ้ระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาจส่งผลกระทบตอ่การดำเนินงาน
ให้บรกิารคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
จำนวนประชากรหญงิที่ไดร้ับ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ณ มีนาคม 2563= 1018108 ราย 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๓.๒  ระดับความสำเร็จในเชิงผลลพัธ์ของการบูรณาการระบบสารสนเทศเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจา่ย
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑว์ัด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ระดับความสำเร็จในเชิง
ผลลัพธ์ของการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

ระดับ 
 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 อยู่ระกว่างการ
ดำเนินการ 

เป็นไปตามแผนท่ี
กำหนด 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 

ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 

การดำเนินงานตามแผนการเพิม่ประสิทธิภาพทำแผน โดยมีกจิกรรมการจ่าย (ใหม่) 
1. รายละเอียดรอบการจ่าย (ใหม่-3. ทำแบบสอบถาม (Google Doc หรือ เขียนเอง)  
2. เตรยีมข้อมูล รูปแบบกิจกรรมการจ่ายเดิม  
3. เตรยีมข้อมูล รอบระยะเวลาการจ่ายเดิม 
4. เปรียบเทียบผลลัพธ์ เก่า-ใหม่ 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
ไม่มี 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
การดำเนินการ เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๓.3  ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ 
(ปปช.)  
 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑวั์ด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ร้อยละการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมินของ
รัฐ (ปปช.)   

ลำดับท่ี 
 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 

 

30 
อันดับ
แรก 

25 
อันดับ
แรก 

20 
อันดับ
แรก 

15 
อันดับ
แรก 

10 
อันดับ
แรก 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตาม
แผนส่งเสริม
คุณธรรมป้องกัน
ปราบปรามการ
ทุจริต ปี 63  

 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

1.ดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันปราบปรามการทุจรติ ปี 63  
2. เสนอแนวทางและกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อปิดประเด็นท่ีเป็น gap การประเมิน ITA ป ี62 ในการประชุม 
คกก.QMR 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
1. แผนส่งเสริมคุณธรรม ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 63  
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญในการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ฯ 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
1.   แผนส่งเสรมิคุณธรรม ฯ เป็นแผนใหญ่ มีหลายกิจกรรมย่อย ที่ตอ้งใช้ทรพัยากรบุคคล กระบวนการประสานที่
เข้มข้นอาจทำให้ท่ีผู้เกีย่วขอ้งมีภารกิจเพ่ิมขึ้น  
2.   กิจกรรมบางกิจกรรมเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาว อาจวัดผลระยะส้ันได้ยาก 
การแก้ไขปัญหา 
1. การสื่อสารให้เกิดความรู้/เขา้ใจ ต่อกฎระเบยีบ และหลักธรรมาภิบาล ให้ตระหนักและรับทราบอย่างลึกซึง้ 
2. วางแผนงานด้านการบริหารคุณภาพองค์กรและกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมสร้างเครอืข่ายการทำงานร่วมกัน 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
1. ดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ปอ้งกนัปราบปรามการทุจริต ปี 63 เช่น  

1.1 เลขาธิการ ลงนามประกาศเจตจำนงสุจรติในการบรหิารงานหลักประกนัสุขภาพ ฉบับ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ 
1.2 ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจรติ วันที ่6 กพ 63 และจัดนิทรรศการ
สัปดาห์ธรรมาภิบาลฯ วันท่ี 6-14 กุมภาพันธ์ 63   

2. เสนอแนวทางและกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อปิดประเด็นท่ีเป็น gap การประเมิน ITA ป ี62 ในการประชุม 
คกก.QMR ครัง้ที่ 1/63 วันที่ 3 มีค 63        
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ตัวช้ีวัดท่ี ๓.4  ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงและได้รับบริการตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care plan : CP) 
 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑวั์ด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
และได้รับบริการตาม
แผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล (Care plan : 
CP) 

ระดับ 
 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ
สามารถ

ประเมินได้เม่ือ
สิ้น

ปีงบประมาณ 
 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

1) มีการปรับแก้ กฎระเบียบ ประกาศ ทำให้ อปท.มีความม่ันใจต่อการใช้งบประมาณ 
2) มีการออกคู่มือการใช้งบ LTC สำหรับหน่วยบริการทำให้หน่วยบริการมีความเข้าใจและม่ันใจในการใช้งบประมาณ 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
สปสช.กำหนดให้ตัวช้ีวัดนีเ้ป็นจุดเน้นหนักขององค์กร 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
การรายงานผลการดำเนินงานผ่านโปรแกรมยังมีข้อติดขดั  
- ระบบ internet ในพื้นท่ีไม่เสถียร  
- ระบบ Data center ของ สปสช.ไม่เสถียรทำเกิดข้อติดขัดในการออก user name/ pass word ให้กับหนว่ยงานที่
รายงานข้อมูล 
- user name/ pass word มีอายุการใช้งานเพียง 180 วัน หลังจากนั้นต้องออกรหัสผ่านใหม่ให้กับหน่วยท่ีบันทึก
ข้อมูล เม่ือหน่วยบันทึกจำรหัสผ่านใหม่ไม่ได้จงึทำให้ต่อการไม่ยอมบันทึกข้อมูล 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
 การดำเนินการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดเนื่องจากปจัจัยในข้อ 2.2 

 
  



 

14�
�

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.5 การให้บริการตรวจคัดกรองวณัโรคของผู้กลุม่ต้องขัง  
 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑวั์ด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

การให้บริการตรวจคัด
กรองวัณโรคของผู้กลุ่ม
ต้องขัง 

ร้อยละ 
 
 
 

5 
 

 
 

-35 40 45 50 55 -30.4 
(104,493/ 
343,748) 

 
 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

วิธีการคัดกรอง 
1. ดำเนินการคัดกรองในกลุ่มผู้ต้องขังทกุรายโดยผู้ต้องขงั คนไทย ทุกสิทธิ ไดร้บัคัดกรอง CXR  
2. หากพบผลผิดปกติให้ตรวจวินิจฉัยหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีอณูชีววทิยา (Molecular assay)  
3. กรณทีี่พบผลดือ้ต่อยา Rifampicin (RR) ใหต้รวจยืนยันด้วยMolecular assay ด้วยวธิี X-pert MTB/RIF หรือ
ตรวจด้วยวธิี Line probe assay ซ้ำอีกครั้ง  
4. ลงทะเบียนผู้ต้องขงัท่ีตรวจยืนยันเพ่ือการรกัษาวัณโรค 
กลไกการดำเนินงานที่สำคัญ มีดังนี้ 
1. สปสช.เขต ใช้กลไก คณะทำงานที่จัดประชุดเฉพาะกิจเพ่ือกำหนดแนวทางการคัดกรอง  หรือ กลไก อปสข.เขตท่ี
กำหนดแนวทางคัดกรอง   และจัดสรรรถ X ray เคลื่อนท่ีในการปฎิบัติงานแต่ละเรือนจำ  
2. สปสช.เขต บูรณาการงบประมาณ เพ่ือให้การคัดกรองทุกคนที่อยูใ่นเรอืนจำ  ท้ัง สปสช. (กองทุนวัณโรค PPA) 
และ กองทุนโลกโดยกองวณัโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมท้ังช้ีแจงการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. และ 
กองทุนโลก 
3. สปสช.เขต เข้าร่วมเป็นคณะทำงานภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ในการกำกับตดิตาม 
4. สทต.จัดทำ TB web report และให้ สปสช.เขตใช้เพือ่ประโยชน์ในการกำกับติดตามผลงานคัดกรอง 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
มีโครงการที่สนับสนุนร่วมกัน ดังน้ี 
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ 
2. ผู้บริหาร รพ. 
3. ผู้บริหารเรือนจำ 
4. ผู้รับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
1. การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ ซ่ึงมีหลายเขตทีว่างแผนจะ
ดำเนินการในเดอืนมีนาคม-มิถนุายน 2563 (เขต 2,3,12,13) 
2. เนื่องจากงบประมาณในการคัดกรองผู้ต้องขงัมาจาก 3 ส่วน คือ  
- งบบรกิารวณัโรคสำหรับผุ้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีร่ับผิดชอบผู้ต้องขัง UC  
- งบ PPA  ทีร่บัผิดชอบคนไทยสิทธิอ่ืน (ในกรณีท่ีหน่วยงานมีโครงการสนับสนุน)  
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- งบจากกองทนุโลก รับผิดชอบผู้ต้องขงัต่างดา้ว  และสิทธิอ่ืน 
ซ่ึง หน่วยบริการได้รับงบประมาณจากทั้ง 3 ส่วนไม่พร้อมกัน หน่วยบรกิารจะรองบประมาณครบถ้วนก่อน จงึจะ
ดำเนินการ  
3. ความไม่พร้อมของทรัพยากรท่ีใช้ดำเนินงาน เช่น  
- รถ X-ray เคล่ือนที่มีจำนวนไม่เพียงพอ (เขต 1,2,4,5,7,9,10)  อีกทั้งปี งบประมาณ 2563  หน่วยบรกิาร
ได้รับรถเอกซเรย์เคล่ือนที่พระราชทานจาก โครงการราชทัณฑ์ปันสุขล่าช้า  ทำให้การดำเนินการล่าช้า  
- บุคลากรในหนว่ยบริการไม่เพยีงพอตอ่ภาระงาน เช่น การอ่านผลของฟิล์ม X-Ray 
- ล่าช้าในการลงทะเบียนเน่ืองจากต้องรอใบคัดกรองวัณโรค TB03 จากเรือนจำ เพื่อลงทะเบยีนผู้ป่วย ทำใหผู้้ป่วย
บางรายที่ต้องโทษน้อย ถกูปล่อยตัวไปก่อน 
4. สถานการณ์ท่ีเกดิขึ้นในแต่ละเขต เช่น  
- เขต 9 ผู้ต้องขงัมีการเคล่ือนย้ายเรือนจำ เนื่องจาก.มีจราจลผูต้้องขังสร้างสถานการณ์และเผาเรือนนอน รจ.
บุรีรัมย์ 
- เขต 13 ไม่สามารถส่งเสมหะตรวจที่ สปคม.ได ้เนื่องจากมีสถานการณ์ COVID 19  
5. ผลงานที่รายงานใน TB web report ไม่ตรงกบัผลงานที่หน่วยบริการดำเนินการได้และรายงานผ่านโปรแกรม 
NTIP  ซึ่งมีสาเหตุจากหลายปจัจัย อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ไม่เชีย่วชาญในการตรวจสอบข้อมูล ในรายท่ีสง่ข้อมูลเข้า TB 
DATA HUB ไม่ผ่าน  

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานทีก่ำหนดไว้ เน่ืองจากข้อมูลเรือนจำที่คัดกรองแล้ว 100 %  
คิดเป็นร้อยละ 33 %  จากเรอืนจำทัง้หวัด(คัดกรอง 47 เรอืนจำ จาก 143 เรือนจำ ) เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งมีถึง 4 เขตทีว่างแผนว่าจะเริ่มการคัดกรอง ใน
เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม 2563  (สปสช.เขต 2,3,12,13) และ ขณะนี้หน่วยบริการไม่สามารถให้บรกิารคัดกรองใน
เรือนจำได้ตั้งแต่มีนาคม 2563 เป็นต้นมา 
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ตัวช้ีวัดท่ี ๓.6 ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือขา่ยภาคประชาชน  
 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑวั์ด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ประสิทธิภาพการมีส่วน
ร่วมของเครือขา่ยภาค
ประชาชน 

ระดับ 
 
 
 

 
 
 

5 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 5 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการจัดทำ

แผนงาน
เครือข่ายภาค
ประชาชน 
จำนวน 6 

เครือข่ายท่ีมีการ
ระบุผลลัพธ์ของ

แผนงาน 
 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

โครงการขยายและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เครอืข่าย 
9 ด้าน ฯลฯ) โดยมีกิจกรรมทีส่ำคัญได้แก่ 
- สนับสนุนการดำเนินงาน เพ่ือเสริมความเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือกับกลไกในพ้ืนที่ ภาคีเครือข่ายเดิมและ
ภาคีเครือข่ายใหม่  
- สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย กลไก ภาคียุทธศาสตร์ เพ่ือขยายและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วม 
- สนับสนุนให้เกดิการพัฒนาต้นแบบการมีส่วนร่วมในการระดบัอำเภอ ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติแบบ
มีส่วนร่วม  
- หนุนเสริมการประเมินผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
- ลงพ้ืนท่ีตดิตามการดำเนินงาน 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
จากการคัดเลือกคณะกรรมการระดับประเทศชุดใหม่  มีผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน จะ
ทำให้สามารถนำสถานะการณ์ในพ้ืนที่มาร่วมออกแบบการดำเนินงานในระดับนโยบายได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นและ
การประสานการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชน ท่ีเชื่อมโยง ติดตามการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายฯ มีมากขึ้น 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
1) ดำเนินงานไดต้ามแผนงานในชว่งไตรมาสที่ 1 เช่น การประชุมทำความเข้าใจ พัฒนากลไกระดับประเทศและระดับ

เขตในการดำเนนิงานร่วมกัน วางแผนการดำเนินงาน การสนับสนุนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนในบางเครือข่าย 
และการสนับสนุนให้มีการประเมินผลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

2) การสนับสนุนกลไกกลางภาคประชาชน เพ่ือพฒันากระบวนการทำงานในประเด็นต่างๆ มีความล่าช้า เนื่องจากปรับ
เน้ือหาการดำเนินงาน และติดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีอาจทำให้ไม่สามารถดำเนนิงาน
ในพ้ืนที่ได้จึงยกเลิกการสนับสนุนการดำเนินงานปี 2563 โดยมีการเตรียมปรบัแผนการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 
3 4 และเตรียมแผนงานป ี2564 
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3) การจัดทำ Road Map การมีส่วนร่วมของเครอืข่ายองค์กรภาคประชาชน กำหนดจัดในช่วงเดือน พฤษภาคม 
2563 ซ่ึงจะเป็นส่วนในการตอบสนองต่อตวัช้ีวัดการดำเนินงาน แต่สถานการณ์โรคระบาดฯ อาจทำให้ต้องมีการ
เล่ือนออกไป ซ่ึง สสร. ไดเ้ตรยีมหารือกับภาคประชาชนเพ่ือปรับแผนการดำเนินงาน และ จัดทำร่างแผนงานจากผล
การดำเนินงานที่ผ่านมา และใช้ข้อมูลจากการหารืออย่างไม่เป็นทางการในการจัดทำแผนงาน 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายท่ีกำหนด  
จัดทำแผนงานเครือข่ายภาคประชาชน จำนวน 6 เครือข่ายท่ีมีการระบุผลลัพธ์ของแผนงาน  แต่ยังไม่ได้มีการนำเสนอ
แผนต่อคณะกรรมการบริหาร สปสช. 

 



 

18�
�

ตัวช้ีวัดท่ี ๓.7  ร้อยละของครัวเรือนท่ีเกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic health 
expenditure) ไม่เกินร้อยละ 2.3  
 

 
ตัวช้ีวัด 

หน่วยวัด 
น้ำหนัก 
(%) 

ค่าเกณฑวั์ด ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสท่ี ๒ 1 2 3 4 5 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีเกดิ
วิกฤติทางการเงนิจากการ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
(Catastrophic health 
expenditure) ไม่เกินรอ้ย
ละ 2.3  

ร้อยละ 
 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 

 

2.7 2.6 2.5 2.4 2.3  
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 
 

 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน : 
1. การดำเนินงานสำคัญ ท่ีชว่ยสนับสนุนผลลัพธข์องการดำเนินงานของตัวชี้วัดน้ี  
    - กรุณาใหร้ายละเอียดถึงกจิกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เม่ือใด มีผลต่อตัวช้ีวัดอย่างไร 

สปสช.ได้รับการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
แก่หน่วยบริการ และส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิเข้าถึงบริการอย่างทั่วถงึและมีประสิทธภิาพ 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ 
ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยท่ีสนับสนุน 
เป็นนโยบายของรัฐบาล 

2.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
ไม่มี 

3. ผลงานท่ีเกดิขึ้นจริงเม่ือเทยีบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด  
ในการตอบตวัชีว้ัดในปี 2563  ใช้ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 
2562 เนื่องสำนักงานสถติิแห่งชาติ กำหนดการสำรวจเสร็จส้ินในช่วงเดือนธนัวาคมของปีท่ีสำรวจ โดยไดข้อข้อมูล
การสำรวจฯ เรยีบร้อยแล้ว อยูร่ะหว่างท่ีสำนักงานสถิติแหง่ชาติดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลผลการสำรวจฯ เพือ่นำผล
การสำรวจมาวิเคราะห์ต่อไป ซ่ึงจะสามารถรายงานผลได้สิ้นปีงบประมาณ 
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ส่วนที่ 2 
สำหรับกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรว่มด้านการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร  

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง (ตัวชี้วัดด้านที่ 4 - 5) 

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

ไตรมาสที่รายงาน โดยระบุให้ชัดเจน ครบถ้วน 
 สำหรับตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน และตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีการ

จำแนกทุนหมุนเวียนตามอำนาจบริหารจัดการในแต่ละตัวชี้วัดนั้นๆ ให้ทุนหมุนเวียนกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานในกรณีของตนเองตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2563  
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ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ) 

1. สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน  
ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การจดัให้มีระบบ 
ข้อร้องเรียน ช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียน 

และการจัดทำรายงาน
สรุปเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียนภายในองค์กร
นำเสนอผู้บรหิารของ
องค์กร 

3 มีการระบุ
ช่องทางรับ 

ข้อร้องเรียนและ
มีการจัดทำ
รายงานสรุป
นำเสนอ 
เป็นรายปี 

มีการระบุช่องทาง
รับข้อร้องเรียน 

และเสนอ 
แนวทางแก้ไข 
พร้อมทั้งมกีาร

จัดทำรายงานสรุป
นำเสนอ 
เป็นรายปี 

มีการระบุช่องทางรับ
ข้อร้องเรียนและ 

มีการจัดทำรายงาน
สรุปนำเสนอเป็น     

รายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง   
รับข้อร้องเรียน
และเสนอแนว

ทางแกไ้ข พร้อมทัง้
มีการจัดทำรายงาน

สรุปนำเสนอ 
เป็นรายไตรมาส 

มีการระบุช่องทาง 
รับข้อร้องเรียนและ
เสนอแนวทางแก้ไข  
พร้อมทั้งมกีารจัดทำ
รายงานสรุปนำเสนอ

เป็นรายเดือน 

3 มีการรายงานการรับข้อรอ้งเรียนในองค์กร 
เดือน ตค-ธค 62 และ มค 63 จากสำนกัที่
เกี่ยวข้อง 
 

(2) บทบาทและหน้าที่ของ
ฝ่ายบรหิาร 
ที่เกี่ยวข้องกบั 
การควบคุมภายใน  

4  ไม่มีการประชุม
หารือเกี่ยวกบั
การควบคุม
ภายในของ 

ทุนหมุนเวียน 
ระหว่างผู้บริหาร

ระดับสูง  
ผู้ตรวจสอบ

ภายในของทุน
หมุนเวียน และ
ผู้ตรวจสอบ

ภายนอก (สตง.) 

- มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการควบคุม

ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหวา่ง
ผู้บริหารระดบัสูง  
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน 
และผู้ตรวจสอบ

ภายนอก (สตง.) อย่าง
ไม่เป็นทางการ  

- มีการประชุมหารือ
เกี่ยวกับการควบคมุ

ภายในของทุน
หมุนเวียน ระหว่าง
ผู้บริหารระดบัสูง  
ผู้ตรวจสอบภายใน
ของทุนหมุนเวียน  
และผู้ตรวจสอบ

ภายนอก อย่างเป็น
ทางการอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง 

3 สปสช. กำหนดดำเนินการหารอืการควบคุม
ภายในของกองทุนฯ ระหวา่งผูบ้รหิารระดับสงู 
ผู้ตรวจสอบภายในของกองทุนฯ และผู้ตรวจ
สอบภายนอก (สตง.) อย่างเป็นทางการ 
ประมาณ มิย 63 
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2. การกำหนดวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การจดัทำ/ทบทวน
คู่มือการบริหาร 
ความเสี่ยง 

8 ไม่ม ี
การจัดทำ/
ทบทวนคู่มือ
การบริหาร
ความเสี่ยง 

ทุนหมุนเวียน อยู่
ระหว่างจัดทำ/
ทบทวนคู่มือการ
บริหารความเสี่ยง 

คู่มือการบริหาร
ความเสี่ยงของทุน
หมุนเวียน แล้วเสร็จ 
โดยมีองค์ประกอบ

ที่ดี 
ของคู่มือครบถ้วน1 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และคู่มือการ

บริหาร 
ความเสี่ยงผา่นความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 และเผยแพร่

คู่มือ 
การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ให้กบัผู้บริหารและ
พนักงาน 

ในองค์กร 

๒ อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนคู่มือบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 63 

3. การระบุความเสี่ยงระดับองค์กร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การระบุความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

15 มีการระบุปัจจัย
เสี่ยงระดับ
องค์กร  

แต่ไมส่อดคล้อง
กับกระบวนการ
ควบคุมภายใน 

มีการระบุปัจจัย
เสี่ยงระดับองค์กร  
โดยมีเกณฑ์การ
พิจารณาระบบ
การควบคุม

ภายในที่เพียงพอ
ควบคู่ไปกับการ

ระบุ 
ความเสี่ยงระดับ

องค์กร 

ครบถ้วนตามระดับ 
2  

และการระบุปัจจยั
เสี่ยง 

ระดับองค์กร  
ได้พิจารณาถึงระดบั

ความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ (Residual 
Risk) หลงัจากการ
ควบคุมภายใน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 

และปัจจัยเสี่ยง
ระดับองค์กร  

มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายประจำปี
ของทุนหมุนเวียน

และสามารถอธิบาย
ความเชื่อมโยง

ระหว่างปัจจัยเสี่ยง
กับแตล่ะยุทธศาสตร์
ในทุกยุทธศาสตร์
ของทุนหมุนเวียน 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 

และสามารถแสดง
ถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัยเสี่ยง

ที่เหลืออยู่ 
ในปีก่อนหน้า 

กับปีที่ประเมินได้
ชัดเจน ในรปูแบบ
ของระดับความ

รุนแรงคงเหลือของ
ปัจจัยเสี่ยงในปกี่อน

หน้า 

๓ สปสช. ได้เชื่อมโยงระหว่างปจัจัยเสีย่ง/ความ
เสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหนา้กับปีที่ประเมิน
อย่างชัดเจน ในรปูแบบของระดับความรุนแรง
คงเหลือของปัจจัยเสี่ยงในปีก่อนหนา้ ดังปรากฏ 
ในตารางการประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate 
Risk) ในช่องระบุความเสี่ยงที่ระบุการยกมาจาก
ปี 2562 (ใน sheet 1ตารางประเมินความ
เสี่ยง) จะพบการประเมินความเสี่ยงปลายปี 
2562 ในคอลัมน์ ประเมินความเสีย่งคงเหลือ 
Residual risk (RR) ที่แสดงผลระดบั L 
(Likelihood)  , I (Impact) ที่อยู่ในระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ (RR) ระดับ M, H ซึ่งอยู่ในระดับ
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

ที่องค์กรรับไม่ได้ (ต้องจดัการต่อ) จำนวน 4 
ความเสี่ยง โดยยกมาจัดการต่อในปี 2562 
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4. การประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงระดับองค์กร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

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

15 ไม่มีการประเมิน
ระดับความรุนแรง
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน
เฉพาะโอกาส
หรือผลกระทบ
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและ
ผลกระทบ 

ครบทุกความเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการประเมิน 
ทั้งโอกาสและผลกระทบ 

ครบทุกความเสี่ยง 
ระดับองค์กร โดยใช้

ฐานข้อมูล 
ของทุนหมุนเวียน 
ในการพิจารณา 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 4 รวมถึง 

มีการจัดทำแผนภาพ  
ความเสี่ยงระดับองค์กร 

(Risk Profile) 

๔ ระบุและประเมินระดับความรุนแรงความเสี่ยง
ระดับองค์กร และความเสี่ยงโอกาสเกิดทุจริต 
และตัวชี้วดักิจกรรมการจดัการความเสี่ยงฯ 
(KRI) ปี 63 ผา่นมติเห็นชอบจากการประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/63 วันที่ 
28 มค 63 

5. การตอบสนองความเสี่ยง 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การกำหนดแผนงาน
การบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

10 ไม่ม ี
การกำหนด
แผนงาน 

การบริหาร
ความเสี่ยง 

มีการกำหนด
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

มากกว่าร้อยละ 50 
ของความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

มีการกำหนด 
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 
ครบทุก 

ปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

มีการกำหนด 
แผนงาน 

การบริหาร 
ความเสี่ยง 

ครบทุกปัจจัยเสี่ยง 
ระดับองค์กร 

โดยมีการวิเคราะห์ 
Cost-Benefit 

ในแตล่ะทางเลอืก 

ครบถ้วนตามระดบั 4 
รวมถึง 

แผนงานการบริหาร 
ความเสี่ยงผา่น 
ความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการ
บริหาร 

ทุนหมุนเวียน 

๔ สำนักที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนงานการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร ปี 63 
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(2) การวิเคราะห์การ
บริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการเพื่อ
นำมาจัดทำแผนการ
บริหารความเสี่ยง 

5 บางปัจจัยเสี่ยง
มีการระบุ
สาเหตุที่

เกี่ยวข้อง และ
สามารถ

วิเคราะห์ได้ว่า
สาเหตุหลักคือ
ประเด็นใด 

ทุกปัจจัยเสี่ยงมีการ
ระบุสาเหตุที่
เกี่ยวข้อง และ

สามารถวิเคราะห์ได้
ถึงสาเหตุหลกัของ
แต่ละปัจจัย เสี่ยง 

มีการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิง

ปริมาณจัดทำแผนการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 
ที่ครอบคลุมการ

วิเคราะห์สาเหตุของแต่
ละปัจจัยเสี่ยง 

จัดทำแผนการบริหาร
ความเสี่ยงที่

ครอบคลุมการ
วิเคราะหส์าเหตุของ
แต่ละปัจจัยเสี่ยง และ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิง

ปริมาณ 

แผนบรหิาร 
ความเสี่ยงที่มีการ
วิเคราะห์ครบถ้วน 

ทั้ง 4 ระดับ 
ผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวยีน 

๔ สปสช. ไดม้ีการพิจารณาความสัมพันธ์ระหวา่ง
ปัจจัยเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
จัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการ
วิเคราะหส์าเหตุของแต่ละปัจจัยเสี่ยง และ
สัมพันธร์ะหว่างปจัจัยเสี่ยงทั้งในเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ในตารางการประเมินความเสี่ยงและ
การควบคุมความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate 
Risk) ใน sheet 1) ตารางประเมินความเสี่ยง 

 

6. กิจกรรมการควบคุมภายใน 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน
และผู้บรหิารระดับ
รองมีการสอบทาน 

รายงานทางการเงนิ
และรายงานที่ไมใ่ช่
ทางการเงิน 

7 ไม่มีการสอบทาน
รายงาน 

 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

หรือ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงิน

และ 
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส 

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงินและ 

ที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
ครบทุกไตรมาส และมี
การสอบทานที่มีความถี่
มากกว่ารายไตรมาส  

มีการสอบทาน 
รายงานทางการเงินและ

ที่ไม่ใช่ 
ทางการเงิน 

ครบทุกไตรมาส 
และมีการสอบทาน 

เป็นรายเดือน 
ครบ 12 เดอืน 

๔ ผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมี
การสอบทานรายงานรายงานทางการเงินและที่
ไม่ใช่ทางการเงิน ทุกเดือน/ทุกไตรมาส 
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(2) การจดัทำทะเบียน
ทรัพย์สิน และการ
ตรวจนบัทรัพย์สิน
เทียบกับทะเบียน
ทรัพย์สิน/หลักฐาน
ทางบญัชี 

3 มีการจัดทำ
ทะเบียน

ทรัพย์สิน และมี
การตรวจนับ
ทรัพย์สิน  

แต่ดำเนินการ 
ไม่แลว้เสรจ็

ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันเริ่ม
ดำเนินการ
ตรวจสอบ 

 - มีการจัดทำ
ทะเบียนทรัพย์สนิ 
และมีการตรวจนบั

ทรัพย์สิน  
1 ครั้งต่อปี  

โดยดำเนินการ 
แล้วเสร็จและ
รายงานต่อ 
ผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการ
ตรวจนบัพัสดุ
ภายใน 30 วัน  
อย่างไรก็ตาม  

การกระทบยอด
ทรัพย์สินมีผลตา่ง  

-  มีการจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สิน และมกีาร
ตรวจนบัทรัพย์สิน  

1 ครั้งต่อปี  
โดยดำเนินการ 
แล้วเสร็จและ

รายงานต่อผูแ้ต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจ
นับพัสดุภายใน 30 

วัน ทั้งนี้ การ
กระทบยอด
ทรัพย์สิน 
ไม่มีผลตา่ง  

 กำหนดดำเนินการในเดือน กย - พย 63 
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7. สารสนเทศและการสื่อสาร 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การใช้สารสนเทศเพื่อ
สนับสนนุการติดตาม
การดำเนินกจิกรรมตาม
แผนการบรหิารความ
เสี่ยง 

25 ไม่สามารถ
ดำเนินงานตาม
แผนการบริหาร
ความเสี่ยงได้ 

สามารถ
ดำเนินงาน 
ตามแผนการ
บริหารความ

เสี่ยงได้มากกวา่ 
ร้อยละ 50  
ของแผน 

ดำเนินงาน 
ตามแผน 

การบริหารความ
เสี่ยงได้ครบถว้น 

ครบทุก 
ปัจจัยเสี่ยง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ความเสี่ยงระดับองค์กร 
ลดลงได้มากกว่า 

ร้อยละ 50 
ของเป้าหมายรวม 

ตามแผนการบริหารความ
เสี่ยง 

ครบถ้วนตาม 
ระดับ 3 และ 

ระดับความรุนแรงของ
ปัจจัยเสี่ยง 

ทุกปัจจัยเสี่ยง 
สามารถลดลงได้ 
ตามเปา้หมาย 

ที่กำหนด 

 สปสช. ได้นำ KRI มากำหนดการตอบสนองความ
เสี่ยงระดับองค์กร ทั้ง 7 ความเสี่ยง ในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 
3/63 วันที่ 28 มค 63 

8. การติดตามผลและการประเมินผล 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
หน่วยงานตาม
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลงัฯ 

2 ไม่มีการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 

- มีการประเมนิผล
การควบคุมภายใน
ของหนว่ยงาน  

แต่ไม่ครบถ้วนตาม
ภารกจิ 

ของทุนหมุนเวียน 

- มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน  

ครบถ้วน 
ตามภารกจิ 

ของทุนหมุนเวียน 

๓ อยู่ระหว่างรวบรวมแบบประเมิน CSA จาก
สำนัก/เขต 

(2) การส่งรายงาน 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลงัฯ 

2 ไม่สง่ผลการ
ประเมิน/ส่งผล
การประเมิน
ล่าช้ากว่า

กำหนดเวลา 

- - - ทันตามกำหนดเวลา 
(ภายใน 90 วัน 

นับตั้งแตส่ิ้นปีบัญชี) 

 กำหนดดำเนินการในเดือน พย-ธค 63 
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ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(3) การสอบทานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

1 ไม่มีการสอบ
ทานการ

ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

ของ 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 

- มีการสอบทาน
การประเมินผล
การควบคุม
ภายในของ 
ผู้ตรวจสอบ

ภายใน 
 

- มีการสอบทาน 
การประเมินผลการ
ควบคุมภายในของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
และมีแนวทางใน
การปรับปรงุเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

๓ กำหนดดำเนินการในเดือน พย-ธค 63 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 : การตรวจสอบภายใน 
กรณีที่ 1 ทุนหมุนเวียนที่ใช้หน่วยงานตรวจสอบภายในของทุนหมุนเวียนเอง 

1. บทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) บทบาท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5 ไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ

จัดทำกฎบัตรของ
คณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ
ประชุมไม่ครบทุก

ไตรมาส เพือ่
พิจารณาประเด็นที่
สำคัญเกี่ยวกบัการ
ดำเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการ

ประชุมไตรมาสละ  
1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
ประเด็นที่สำคัญ
เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 

 ๑. มีการแต่งตั ้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ตามคำสั่ง  

๑) คณะกรรมการหล ั กประก ันส ุ ขภาพ
แห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื ่อง แต่งตั ้งคณะอนุ 
กรรมการภายใต้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (เพ ิ ่มเต ิม) สั ่ง ณ ว ันที ่ ๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

๒) คำส ั ่ ง ท ี ่  ๓ /๒๕๖๒  เ ร ื ่ อ ง  แต ่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปรับปรุงคำสั่ง
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ (สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 
๒. คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทุก
เดือน ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ.
๒๕๕๔ ข้อ ๖ (๖)  
๓. มีการทบทวนกฎบัตรของคณะ กรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะอนุ กรรมการตรวจสอบ เมื่อ
ว ั น ท ี ่  ๒๖  พฤ ศ จ ิ ก า ย น  ๒๕๖๒  เ ส น อ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อ
ทราบ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑๒/
๒๕๖๒ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

๔. พิจารณาประเด็นสำคัญของการดำเนินงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทาน
แผนการปฏิบ ัต ิงานประจำปี การสอบทาน
งบประมาณ  สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ 
และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ  

(2) การจัดทำกฎบัตร
ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 

5 มีการจัดทำ 
กฎบัตรที่มี

ประเด็นสำคัญ
ไม่ครบถ้วน 

- มีการจัดทำ 
กฎบัตรที่มีประเดน็
สำคัญครบถ้วน 

และกฎบัตรได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ผูบ้ริหาร
สูงสดุ 

ของทุนหมุนเวียน 

- มีการจัดทำ 
กฎบัตรที่ม ี

ประเด็นสำคัญ
ครบถ้วน 

และกฎบัตรได้รับความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ผูบ้ริหาร
สูงสดุของทุนหมุนเวียน

และ 
มีการแจ้งเวียนกฎบัตร
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ๑. กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ มีประเด็นสำคัญ
ครบถ้วน ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ อำนาจ และ
ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒. กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะ 
อนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๒  
มีการแจง้เวียนกฎบัตรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยการ
สื่อสารทาง Mail ถึงผู้บรหิารและเจา้หนา้ที่ทุกท่าน 
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

(3) บทบาทของหน่วย
ตรวจสอบภายในที่
ครบถ้วน 

5 หนว่ยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท
ในการตรวจสอบ
เฉพาะดา้นข้อมูล

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial) 

- หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาทใน

การตรวจสอบ
เฉพาะดา้นข้อมูล

และรายงาน
ทางการเงิน 
(Financial)  

- หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีบทบาท 
ในการตรวจสอบ

เฉพาะดา้นข้อมลูและ
รายงานทางการเงนิ 

(Financial) 
การตรวจสอบการ

ดำเนินงาน 

 สำนักตรวจสอบภายใน มบีทบาทหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ  
๑. รายงานทางการเงนิ บัญชี (Financial) 
๒. การปฏบิัติตามกฎระเบียบ (Compliance) 
๓. การดำเนินงานของสำนักงาน (Operation) 
๔. การควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

โดยกำหนดในแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓  
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

และการตรวจสอบ
การดำเนินงาน 
(Performance) 

การตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 

(Performance) 
การปฏบิัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ 
(Compliance) 

และการดำเนินงาน
ในทุกกจิกรรมของ

องค์กร 
(Operation) 

(Performance)  
การปฏบิัติตาม
กฎระเบียบต่างๆ 
(Compliance)  

และการดำเนินงาน
ในทุกกจิกรรมของ
องค์กร (Operation)  
และระบบสารสนเทศ 

(Information 
System) 

  

(4) บทบาทในการให้
คำปรึกษา 

5 ไม่มีการให้
คำปรึกษาแก่
ฝ่ายบรหิาร 

มีการให้
คำปรึกษา 

ตามแนวทาง
การตรวจสอบ

บางเรือ่ง 

มีการให้คำปรกึษา
ตามแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ครบทุกเรื่อง 

มีการให้คำปรกึษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ
บางส่วน 

มีการให้คำปรึกษา
นอกเหนือจาก 

แนวทางการตรวจสอบ
ครบถ้วน 

 การให้คำปรึกษา ดำเนินการใน เรื่อง 
๑. ให้คำปรึกษาตามแนวทางการตรวจสอบ อ้างอิง
รายงานผลการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบ 
ประจำป ี๒๕๖๓ 
๒. การให้ข้อเสนอแนะนอกเหนือจากแนวทางการ
ตรวจสอบ เช่น ในการประชุม การเป็นวิทยากร การ
แสดงความเห็นทางกฎหมาย 
๓. การให้คำปรึกษาอย่างเป็นทางการ โดยมีการทำ
หนังสือถาม-ตอบอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษร  
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2. ความเป็นอสิระ 
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) โครงสร้างองค์กร 
มีความเป็นอิสระ 

 

10 โครงสร้างองค์กร 
ไม่ส่งเสริมใหผู้้ตรวจ
สอบภายในมีความ
เป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

- - - โครงสร้างองค์กร
ส่งเสรมิให้ผูต้รวจ
สอบภายในมีความ
เป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

 สำนักตรวจสอบ เป็นหน่วยงานขึ ้นตรงกับเลขาธิการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งเสริมให้ผู้ตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยกำหนด
ตามโครงสร้างการบร ิหารงานสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
อ้างอิง 
๑. ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เร ื ่อง การแบ่งส ่วนงาน การกำหนดตำแหน่ง การจัด
ระบบงานและการมอบอำนาจภาย ในสำน ั ก ง าน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที ่ ๒๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๒. พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา 
๒๑ และ มาตรา ๓๗ 

(2) ความเป็นอิสระ 
เที่ยงธรรมของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน 

10 ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานอื่นที่ไมใ่ช่
งานที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 

- - - ผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏบิัติงานอื่นที่
ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกบั

การตรวจสอบ
ภายใน 

 ๑. ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอสิระจากสภาวะที่เป็น
อุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในให้
บรรลผุลโดยปราศจากอคติ  
[อ้างอิง กฎบัตรการตรวจสอบภายในสำนักตรวจสอบ ตาม
สายการบังคับบัญชาในข้อ ๔ และข้อ ๙ จริยธรรมผู้
ตรวจสอบภายใน] 
ผู้บริหารสำนักตรวจสอบสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูง 
และคณะกรรมการได้โดยตรง 
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3. การวางแผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบประจำปี  
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การวางแผนตรวจสอบ
ระยะยาว ตามฐาน
ความเสี่ยง 

 

5 ไม่มีการ
ประเมินความ
เสี่ยงเพื่อการ

วางแผน
ตรวจสอบ 
ระยะยาว 

- การประเมินความเสี่ยง 
ที่ค่อนข้างเป็นระบบ 
เพื่อการวางแผน

ตรวจสอบระยะยาว 

- การประเมินความเสี่ยง
เป็นระบบสำหรบัการ
วางแผนตรวจสอบ 

ระยะยาว 

 การวางแผนการตรวจสอบระยะยาว ตามฐานความเสี่ยง 
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ และผ่านการสอบทานจาก
คณะทำงานในคณะอนุกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ และเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดอนุมัติ 

 
(2) การวางแผน

ตรวจสอบประจำปี 
พ.ศ. 2563 

5 ไม่มีการ
ประเมินความ

เสี่ยงเพื่อ
วางแผน
ตรวจสอบ
ประจำปี 

- มีการประเมินความเสี่ยง
ค่อนข้างเป็นระบบ 

เพื่อวางแผนตรวจสอบ
ประจำปี 

- มีการประเมินความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบเพื่อ
วางแผนตรวจสอบ
ประจำป ีและแผน
ตรวจสอบประจำปีมี
ความสอดคลอ้งกบั
แผนการตรวจสอบ 

ระยะยาว 

 การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ ประเมิน
ความเส ี ่ยงอย ่างเป ็นระบบ พิจารณาถ ึงโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น สอดคล้องกับแผนระยะยาว  

 

(3) การนำความเห็นของ
ฝ่ายบรหิารมาเป็นส่วน
หนึ่งของ 
การจัดทำแผน 

5 ไม่มีการนำ
ความเห็นของ
ฝ่ายบรหิาร 

มาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการ 

จัดทำแผน 

- มีการจัดทำหนังสอืเพื่อให้
ฝ่ายบรหิารแสดง

ความเห็นในการจดัทำ
แผนการตรวจสอบและ
ฝ่ายบรหิารได้แสดง

ความเห็นตอบกลับมา 

- มีการสัมภาษณฝ์่าย
บริหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในกระบวนการวาง
แผนการตรวจสอบ 

 ๑. กระบวนการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๓ 
มีการสัมภาษณ์และนำความเห็นของฝ่ายบริหารมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการวางแผนการตรวจสอบ โดย 

- สัมภาษณ์และรบันโยบายจากเลขาธิการ สปสช.
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

- สัมภาษณ์ประธานกลุ่มภารกจิ ที่ ๑-๕ วันที่ ๒๔ 
และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นและมีมติ
เห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบ ประจำปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ วันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๒ 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

๒. คณะอนุกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นและมีมติ
เห็นชอบต่อแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ในการประชุมคร ั ้งท ี ่ ๑๐/๒๕๖๒ ว ันที ่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๖๒ 
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1. 4. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การจัดทำแนวทาง 
การตรวจสอบ 
ที่มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

5 ไม่มีการจดัทำ
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทำ
แนวการ

ตรวจสอบมี
องค์ประกอบ
ไม่ครบถ้วน 
และจัดทำไม่
ครบทุกเรื่อง 

มีการจัดทำแนว
การตรวจสอบมี
องค์ประกอบไม่

ครบถ้วน 

แต่จัดทำได้ครบ
ทุกเรื่องที่ทำการ

ตรวจสอบ 

มีการจัดทำ
แนวทางการ
ตรวจสอบที่มี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

แต่ไม่ครบทุก
เรื่องที่

ตรวจสอบ 

มีการจัดทำแนว
ทางการ

ตรวจสอบที่มี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน  

และจัดทำได้ครบ
ทุกเรื่อง 

 การจัดทำแนวทางการตรวจสอบ ครบทุกเรื่องที่ตรวจสอบ 
และมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน  
การตรวจสอบการเงิน และตามกฎ ระเบียบ  
ประกอบดว้ย 
๑. การสอบทานรายงานการเง ินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ   
๒. การสอบทานรายงานการเงินบริหารจัดการสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 
๓. สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ 
๔. สปสช.เขต ๒ พิษณุโลก 
๕. สปสช.เขต ๕ ราชบุรี 
๖. สปสช.เขต ๖ ระยอง 
๗. สปสช.เขต ๑๒ สงขลา 
๘. สำนักการเงินบัญชีบริหาร 
๙. สำนักบริหารทั่วไป 
การตรวจสอบการดำเนินงาน 
ประกอบข้อมูล  
๑. สำนักการเงินบัญชีกองทุน 
๒. บริการสำหรบัผูสู้งอายุที่มีภาวะพึ่งพงิ (LTC) 
๓. บริการการแพทย์แผนไทย 
๔. บริการผู้ตดิเชื้อเอชไอวีและผูป้่วยเอดส ์
๕. การควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. การรายงานผล การรับ-จา่ยยา ของเครือข่ายหน่วย

บริการโรงพยาบาลราชวิถี 
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

๑. การสอบทานการควบคุมภายในกิจกรรมงานพัฒนา
บุคลากร (HRD) 

๒. การสอบทานการควบคุมภายใน กิจกรรมงานนิติกรรม
สัญญา 

 
(2) การจัดทำแนวทางการ

ตรวจสอบตามความ
เสี่ยง 

10 ไม่มีการจดัทำ
แนวทางการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทำแนว
ทางการ

ตรวจสอบไม่ตาม
ฐานความเสี่ยง  
และไม่ครบทุก
เรื่องที่ทำการ
ตรวจสอบ 

มีการจัดทำแนว
ทางการตรวจสอบ

ไม่ตามฐาน 
ความเสี่ยง 

แต่ครบทุกเรือ่งทีม่ี
การตรวจสอบ 

มีการจัดทำ
แนวทางการ
ตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง  

แต่ไม่ครบทุก
เรื่องที่

ตรวจสอบ 

มีการจัดทำแนว
ทางการ

ตรวจสอบตาม
ความเสี่ยง  

และครบทุกเรื่อง
ที่ตรวจสอบ 

 การจัดทำแนวทางการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนการ
ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ บนฐานความเสี่ยงที่ได้ประเมนิใน
ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
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5. การปิดการตรวจสอบ การรายงานผล และการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 

(ร้อยละ) 
ระดับคะแนน ผลการ

ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) การเปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ 

5 ไม่มีการเปดิการ
ตรวจสอบอย่างเป็น

ทางการ 

- - - มีการเปิดการ
ตรวจสอบอย่างเป็น

ทางการ 

 มีการเปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ดำเนินการ
ครบถ้วนแล้วตามแผนการตรวจสอบ โดยการทำ
หนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ หรือการประชุมเปิด
การตรวจสอบ ประกอบด้วย 
การตรวจสอบการเงิน และตามกฎ ระเบียบ  
ประกอบดว้ย 
๑. การสอบทานรายงานการเงินกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ 
๒. การสอบทานรายงานการเงินบริหารจัดการ  
๓. สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่ 
๔. สปสช.เขต ๑๒ สงขลา 
๕. สำนักการเงินและบัญชีกองทุน 
๖. สปสช.เขต ๖ ระยอง 
๗. สปสช.เขต ๕ ราชบุรี 
๘. สปสช.เขต ๒ พิษณุโลก 
๙. สำนักบริหารทั่วไป 
๑๐. สำนักการเงินและบัญชีบริหาร 
การตรวจสอบการดำเนินงาน 
ประกอบดว้ย 
๑) บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) 
๒) บริการการแพทย์แผนไทย 
๓) บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ 
๔) สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน (General 

Control) 
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
๑) สำนักบริหารงานทะเบียน : งานนิตกิรรมสัญญา 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร : 
งาน HRD 

(2) การปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ 

5 ไม่มีการปิดการ
ตรวจสอบอย่างเป็น

ทางการ 

- - - มีการปิดการตรวจสอบ
อย่างเป็นทางการ 

 การตรวจสอบ การเงิน ตามกฎ ระเบียบ  ดังนี ้
๑. สปสช.เขต ๑ เชียงใหม ่
๒. สปสช.เขต ๑๒ สงขลา 
๓. สปสช.เขต ๖ ระยอง 
๔. สปสช.เขต ๕ ราชบุร ี
๕. สปสช.เขต ๒ พิษณุโลก 
การตรวจสอบการดำเนินงาน 
๑.สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน : 

บริการสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)  
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
๑. สำนักบริหารงานทะเบียน : งานนิติกรรมสัญญk 
๒. สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร : 

งาน HRD  

(3) รายงานผลการ
ตรวจสอบมีความ 
ทันกาล 

2 มีการจัดส่งรายงาน
ผลการตรวจสอบให้
หัวหนา้หนว่ยรับ

ตรวจ เฉลี่ยเกินกวา่ 
15 วันหลังจากปดิ

การตรวจสอบ 

- มีการจัดส่ง
รายงานผลการ
ตรวจสอบให้

หัวหน้าหนว่ยรับ
ตรวจ เฉลี่ย

ภายใน 15 วัน
หลังจากการปิด
การตรวจสอบ 

- มีการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบให้

หัวหนา้หนว่ยรับตรวจ 
เฉลี่ยภายใน 7 วนั
หลังจากการปิดการ

ตรวจสอบ 

 มีการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ ให้หัวหน้าหนว่ย
ร ับตรวจ เฉล ี ่ย ภายใน ๗ ว ัน หลังจากปิดการ
ตรวจสอบ 

 

(4) รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

8 จัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอ
หัวหนา้หนว่ยรับ

- จัดทำรายงานผล
การตรวจสอบ
เสนอหวัหนา้

- จัดทำรายงานผลการ
ตรวจสอบเสนอหัวหน้า
หน่วยรับตรวจครบทุก

 รายงานผลการตรวจสอบ ครบถ้วนตามแผนปฏิบตัิ
งาน สำหรับไตรมาส ๑ และ ไตรมาส ๒ 
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ประเด็นย่อยพิจารณา น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 

ตรวจไม่ครบทุกเรือ่ง
ตามแผนปฏิบัติงาน
ตรวจสอบประจำปี 

หน่วยรับตรวจ
ครบทุกเรื่องตาม
แผนปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ
ประจำปแีต่

องค์ประกอบไม่
ครบถ้วน 

เรื่องตามแผนปฏิบัติ
งานตรวจสอบประจำปี  

และรายงานฯ  
มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานมอีงค์ประกอบ
ครบถ้วน 

(5) มีระบบในการติดตาม
ข้อเสนอแนะและ
สามารถติดตาม 
การปฏิบัติงาน 
ตามข้อเสนอแนะ 
ได้อย่างครบถ้วน 

10 ไม่มีการตดิตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

มีการ
ติดตามการ
ปฏิบัติงาน

ตาม
ข้อเสนอแนะ

เพียง
บางส่วน 

มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ
ครบถ้วน 

มีการติดตาม
การปฏิบัติงาน

ตาม
ข้อเสนอแนะ
อย่างครบถว้น
และมีการ
รายงานผล

การตดิตามต่อ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือ
ผู้บริหารสูง
สุดแต่ไม่ครบ
ทุกไตรมาส 

มีการติดตามการ
ปฏิบัติงานตาม

ข้อเสนอแนะอย่าง
ครบถ้วนและมีการ

รายงานผลการติดตาม
ต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผู้บริหาร
สูงสุดครบทุกไตรมาส 

 มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามที่ได้
เ ส น อ ร า ย ง า น  แ ล ะ ไ ด ้ เ ส น อ ร า ย ง า น ต่ อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและผู ้บร ิหารส ูงสุด  
ประกอบด้วย 
การตรวจสอบการเงิน และตามกฎ ระเบียบ ได้แก่  
๑. สปสช.เขต ๑ เชียงใหม ่
๒. สปสช.เขต ๑๒ สงขลา 
๓. สปสช.เขต ๖ ระยอง 
๔. สปสช.เขต ๕ ราชบุร ี
ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
๑. สำนักบริหารงานทะเบียน : งานนิติกรรมสัญญา  
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ตัวชี้วัดที่ 4.3 : การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจทิัล 
1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี  

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1.1 มีการจัดทำ/ทบทวน
แผนปฏิบัติการดิจทิัล 
(ระยะยาว) ที่มีความ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การระยะยาว ทั้งวสิัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์
ที่สำคัญ 

5 ไม่มีการ
จัดทำ/
ทบทวน

แผนปฏิบตัิ
การดจิิทัล 
(ระยะยาว) 

มีการจัดทำ/
ทบทวนแผนฯ 

แต ่
ไม่สอดคล้อง 
ตามแผนดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย

และไม่
ตอบสนองและ
สนับสนุนต่อ
แผนปฏิบตัิการ
ระยะยาว ทั้ง
วิสัยทัศน์ 

ภารกจิ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน

หมุนเวียน 

มีการจัดทำ/
ทบทวนแผนฯ 
ที่สอดคล้อง

ตามแผนดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย  

และตอบสนอง
และสนบัสนุน
ต่อแผนปฏบิัติ
การระยะยาว 
ทั้งวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน

หมุนเวียน 

มีการจัดทำ/
ทบทวนแผนฯ 
ที่สอดคล้อง

ตามแผนดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย  

และตอบสนอง
และสนบัสนุน
ต่อแผนปฏิบัติ
การระยะยาว 
ทั้งวิสัยทัศน์ 

ภารกจิ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน และ

มีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวข้อง  
2 ประเด็น 

มีการจัดทำ/
ทบทวนแผนฯ 
ที่สอดคล้อง

ตามแผนดจิิทัล
เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมของ
ประเทศไทย  

และตอบสนอง
และสนับสนนุ
ต่อแผนปฏิบัติ
การระยะยาว 
ทั้งวิสัยทัศน์ 

ภารกจิ รวมทั้ง
กลยุทธ์ของทุน
หมุนเวียน และ

มีการระบุ
โครงการที่
เกี่ยวข้อง  
4 ประเด็น 

 มีการจัดทำ/ทบทวนแผนฯ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตาม
แผนดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  และ
ตอบสนองและสนบัสนุนต่อแผนยุทธศาสตร์ทั้งวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ของทุนหมุนเวียน และแต่โครงการที่
เกี่ยวข้อง   4 ประเด็น อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1.2 แผนปฏิบัติการดจิิทัล
ประจำปีบัญชี 2564  
มีองค์ประกอบหลกัที่ดี
ครบถ้วน 

5 ไม่ม ี
การจัดทำ

แผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัลประจำป ี

มีการจัดทำ
แผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัลประจำปีที่
มีองค์ประกอบ
หลัก2ที่ดี แต่ไม่
ครบถ้วนตามที่

กำหนด  

มีการจัดทำ
แผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัลประจำปี

ที่มี
องค์ประกอบ

หลักที่ดี
ครบถ้วนตามที่

กำหนด  

มีการจัดทำ
แผนปฏิบัตกิาร
ดิจิทัลประจำปีที่
มีองค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วน 
ตามที่กำหนด 

และมี
องค์ประกอบ

เพิ่มเติม 
1 ประเด็น 

มีการจัดทำ
แผนปฏิบตัิการ
ดิจิทัลประจำปี 
ที่มีองค์ประกอบ
หลักที่ดีครบถ้วน 
ตามที่กำหนด 

และมี
องค์ประกอบ

เพิ่มเติม 
2 ประเด็น 

 อยู่รหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 
2564 ตามกรอบปฏิทินการจัดทำแผนฯของทุนหมุนเวียน 
คาดวา่จะเสรจ็สมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2564 
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2. การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทลั  
2.1 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

(กรณีที่ 1 – ทนุมีระบบแล้ว) 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

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

 

35 มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน   

แต่ข้อมลูไม่มี
ความทันกาล 
และไม่มกีาร
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน ซึ่ง
ข้อมูลมีความทัน
กาล แต่ไม่มีการ

เทียบกับ
เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่มี
การรายงาน

ผลการ
ดำเนินงาน  
ซึ่งข้อมูลมี

ความทันกาล 
และมีการ
เทียบกับ

เป้าหมายใน
ระดับทุน
หมุนเวียน  

มีระบบที่มีการ
รายงานผลการ
ดำเนินงานข้อมลู
มีความทันกาล 
และมีการเทียบ
กับเป้าหมายใน

ระดับทุน
หมุนเวียน  

และระดับอื่นที่
ถ่ายทอดจาก

เป้าหมายของทุน
หมุนเวียน  

(ฝ่าย/บุคคล) 

ระบบดังกล่าวมี
การประเมินผล
ลัพธ์ และผลลัพธ์
แสดงว่าผู้บริหาร
มีการใช้งานผา่น
ระบบอย่างเต็ม

ศักยภาพ 

 กำหนดรอบระยะเวลาการวัดผลเพื่อประเมินผลลัพธ ์ช่วง
สิ้นปีงบประมาณ 
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2.2 ระบบสารสนเทศสนับสนนุผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน 
 (กรณีที่ 1 – ทนุมีระบบแล้ว) 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุน
ผู้ใช้บรกิารภายใน 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อำนวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บรกิารแต่
ระบบดังกล่าวไม่

มีการใช้งาน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อำนวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บรกิารแต่
ไม่ใช่การ

สนับสนุนภารกจิ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

การ
ปฏิบัติงาน
และ/หรือ

สนับสนุนการ
อำนวยความ
สะดวกตอ่
ผู้ใช้บรกิาร 
และเป็นการ
สนับสนุน
ภารกจิหลัก
ของทุน

หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนบัสนุนการ

อำนวยความ
สะดวกต่อ

ผู้ใช้บรกิาร และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกจิหลักของ
ทุนหมุนเวียนมี
การประเมินผล
ลัพธ์ และผลลัพธ์
แสดงว่ามีผลการ
ดำเนินงานที่ดีกว่า

เป้าหมาย 

มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ

อำนวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บรกิาร และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกจิหลักของ
ทุนหมุนเวียนมี
การประเมินผล
ลัพธ์ และผลลัพธ์
แสดงว่ามีผลการ
ดำเนินงานใน
ระดับดีอย่าง

ต่อเนื่อง 

 มีระบบที่สนับสนุนการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนการอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บรกิาร 
รวมถึงสนับสนุนภารกจิหลักของทุนหมุนเวียน อยู่
ระหว่างประเมินผลลัพธ์ และเทียบกบัผลการประเมิน
เดิมเพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์แสดงว่ามีผลการดำเนินงาน
ในระดับดีอย่างตอ่เนื่องหรือไม ่
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2.3 ระบบสารสนเทศสนับสนนุผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน และตอบสนองต่อนโยบายด้านดิจิทัล รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่สำคญัของภาครัฐ 
 (กรณีที่ 1 – ทนุมีระบบแล้ว) 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1) ระบบสารสนเทศ 
ที่สนับสนุน
ผู้ใช้บรกิารภายนอก 
ทุนหมุนเวียน 

25 มีระบบที่
สนับสนุนการ

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน

และ/หรือ
สนับสนุนการ
อำนวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บรกิารแต่
ระบบดังกล่าวไม่

มีการใช้งาน 

มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนบัสนุนการ

อำนวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บรกิารแต่
ไม่ใช่การ

สนับสนุนภารกจิ
หลักของทุน
หมุนเวียน 

มีระบบที่
สนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ

อำนวยความ
สะดวกตอ่

ผู้ใช้บรกิาร และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกจิหลักของ
ทุนหมุนเวียน 

มีระบบที่สนับสนนุ
การเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏบิัติงานและ/
หรือสนบัสนุนการ
อำนวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกจิหลักของทุน
หมุนเวียนมกีาร

ประเมินผลลัพธ ์และ
ผลลพัธ์แสดงว่ามผีล
การดำเนินงานที่
ดีกวา่เป้าหมาย 

มีระบบที่สนับสนนุ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ/
หรือสนับสนุนการ
อำนวยความสะดวก
ต่อผู้ใช้บริการ และ
เป็นการสนับสนุน
ภารกิจหลักของทุน
หมุนเวียนมกีาร

ประเมินผลลัพธ ์และ
ผลลพัธ์แสดงว่ามผีล
การดำเนินงานใน

ระดับดีอย่างต่อเนือ่ง 

 มีการพัฒนาระบบที่สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานที่และอำนวยความสะดวกต่อผูใ้ช้บริการ 
รวมถึงการสนับสนุนภารกจิหลักของทุนหมุนเวียน อยู่
ระหว่างประเมินผลลัพธ ์เพื่อเทียบผลลัพธก์ับปีที่ผ่านมา
ว่ามผีลการดำเนินงานในระดับดีอยา่งต่อเนื่องหรือไม่ 
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ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บรหิารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 : บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

1. การจัดให้มีหรือทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาว (3 - 5 ปี) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2564 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1) การกำหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง 
และพันธกจิของ 
ทุนหมุนเวียน 

10 คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียน 

ไม่มีการกำหนด
ทิศทาง

ยุทธศาสตรแ์ละ
เป้าประสงค์ของ
ทุนหมุนเวียน 

 

- คณะกรรมการ 
บริหารทุน
หมุนเวียน

รับทราบและ
เห็นชอบทิศทาง    
ยุทธศาสตรแ์ละ
เป้าประสงค์ 
ที่ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน
นำเสนอ 

- คณะกรรมการบรหิาร  
ทุนหมุนเวียนพจิารณา 

ให้ความเห็นชอบ 
ทิศทางยุทธศาสตร์ 
และเป้าประสงค ์

ที่ผู้บริหาร 
ทุนหมุนเวียนนำเสนอ 
โดยมีข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะ 

๕ 
(ระดับคะแนน ณ 

ไตรมาส ๒) 

มีการวิเคราะห์ ผลกระทบและปัจจัยภายในภายนอก 
รวมทั้งความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื ่อวาง
กรอบการจ ัดทำแผนปฏิบ ัติราชการของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

2) การจัดให้มหีรือ
ทบทวนแผน 
ปฏิบัติการระยะยาว 
(3 – 5 ปี) และ
แผนปฏบิัติการ 
ประจำปบีัญชี 
2564 ที่มีคุณภาพ
และระบุ
องค์ประกอบสำคัญ
ครบถ้วน 

10 แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว 

และ 
แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 
มีองค์ประกอบ 
ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ ์

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว 

หรือแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว 

และ 
แผนปฏิบตัิการ

ประจำปี 
มีองค์ประกอบ

ครบถ้วน 

แผนปฏิบัติการ
ระยะยาว 

หรือ 
แผนปฏิบัติการ

ประจำปี 
มีคุณภาพและ

สามารถนำไปใช้ได้
จริง 

ในทางปฏิบัต ิ

แผนปฏิบัติการระยะ
ยาว 
และ 

แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

มีคุณภาพและ
สามารถนำไปใช้ 

ได้จริง 
ในทางปฏิบัต ิ

๕ 
(ระดับคะแนน ณ 

ไตรมาส ๒ 

มีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๖๑ -๒๕๖๕   (โ ดยทบทวนกา รประ เ มิน
สภาพแวดล้อม SWOT Analysis) เพื่อเตรียมเสนอ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓     

 

3) ระยะเวลาการ
พิจารณาให้ความ

10 เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ

เห็นชอบแผนปฏิบตัิ
การระยะยาว  

เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การระยะยาว  

ทุนหมุนเวียนจดัสง่
แผนปฏิบัติการระยะ

๕ เสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางและปรับจุดเน้นการ
ดำเนินงานที ่สำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อม
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

เห็นชอบแผนปฏิบัติ
การระยะยาว (3 - 5 
ปี) และแผนปฏิบตัิ
การ ประจำปีบญัชี 
2564 

ระยะยาว  
(3 - 5 ปี)  

และ 
แผนปฏิบตัิการ 
ประจำปบีัญชี 
2564 ภายใน
เดือนที่ 2 ของปี

บัญชีถัดไป   

ระยะยาว  
(3 - 5 ปี)  

และ 
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีบัญชี 
2564 ภายใน
เดือนแรกของปี

บัญชีถัดไป   

(3 - 5 ปี)  
และ 

แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีบัญชี 

2564 1 เดือน 
ก่อนเริ่มปีบัญชี

ถัดไป   

(3 - 5 ปี)  
และ 

แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีบัญชี 

2564 2 เดือน 
ก่อนเริ่มปบีัญชี

ถัดไป   

ยาว  
(3 - 5 ปี)  

และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปบีัญชี 

2564  
ให้กระทรวงการคลัง  
1 เดือน ก่อนเริ่มปี

บัญชีถัดไป 

(ระดับคะแนน ณ 
ไตรมาส ๒) 

มอบหมายผู้รับผิดชอบ รวมถึงชี้แจงแนวทางให้กับ
สำนักเจ้าภาพจุดเน้น ในการจัดทำรายละเอียด  
เป้าหมาย ตัวชี้วัด สิ่งส่งมอบ กิจกรรมการดำเนินงาน 
และกำหนดวงเง ินสำหรับการดำเนินงานจุดเน้น 
เตร ียมความพร้อมในการจัดทำแผน  เพื ่อเสนอ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณา
ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

2. การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สำคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1) คณะกรรมการ 
มีการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานที่สำคัญ
ของทุนหมุนเวียน
อย่างครบถว้นและ
เพียงพอ 

25 มีการติดตาม 
ผลการปฏบิัติงาน
ที่สำคัญทั้งสิ้น     

1 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สำคัญทั้งสิ้น     

2 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สำคัญทั้งสิ้น     

3 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สำคัญทั้งสิ้น     

4 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

มีการติดตาม 
ผลการปฏิบัติงาน
ที่สำคัญทั้งสิ้น     

5 ด้าน 
เป็นรายไตรมาส 

 

๕ 
(ระดับคะแนน ณ 

ไตรมาส ๒) 

ในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการ
รายงานผลงานการปฏิบัติงานที ่สำคัญของทุน
หมุนเวียน ๕ ด้าน อย่างครบถ้วนเพียงพอและ
สม่ำเสมอ  ประกอบด้วย 1) ด้านการเงิน 2) การ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุน
หมุนเวียน 3) ระบบบริหารความเสี่ยง 4) ระบบ
บริหารจัดการสารสนเทศ และ 5) ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของทุนหมุนเวียน โดยเสนอผล
การดำเน ินงานไตรมาส  ๑  ในการประชุม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 
๖ มกราคม ๒๕๖๓� และสรุปผลการปฏิบัติงาน
ไตรมาส ๒ เตรียมเสนอคณะกรรมการฯในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 

3. การจัดให้มีระบบประเมินผลผู้บริหารทุนหมุนเวียน 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1)  การจัดให้มรีะบบ
ประเมินผลภายใน     
ทุนหมุนเวียน 

25 มีการประเมินผล 
ระดับองค์กร 

ที่เป็นระบบ และมี
หลักเกณฑ์ชัดเจน  

- มีการประเมินผล 
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  

ที่เป็นระบบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์
ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับหลักเกณฑ์และเป้าหมาย

ระดับองค์กร 

- มีการประเมินผลผู้บริหารทุน
หมุนเวียน ที่เป็นระบบ  
โดยมีหลักเกณฑ์ชดัเจน

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
หลักเกณฑ์และเปา้หมาย

ระดับองค์กร  

 ม ีการประเม ินผลเลขาธ ิการ  ท ี ่ เป ็นระบบ  
โดยมีหลักเกณฑ์ชัดเจนสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
หล ักเกณฑ์และเป้าหมายระด ับองค ์กร โดย
คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เลขาธ ิการ สปสช . ภายใต ้คกก.หลักฯ เป ็นผู้
ประเมิน และเสนอเข้า การประชุมคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

4. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
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 

๕ 
(ระดับคะแนน 
ณ ไตรมาส ๒) 

สำนักงานอยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันกาล จำนวน ๑๑ ประเด็น 
ได้แก่ 
1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และการบริหาร

งบประมาณ  
2) ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน  
3) โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน  
4) ข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับคณะกรรมการและ

ผู้บริหารทุนหมุนเวียน  
5) วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์  
6) ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติ

การประจำปี  
7) การจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศประกวดราคา  
8) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  
9) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล หรือนโยบาย

ของกระทรวงต้นสังกัด  
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ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

10) กฎ มติ ค.ร.ม. ข้อบังคับ คำสั ่ง หนังสือเวียน 
ระเบียบ แบบแผน นโยบาย เพ ื ่อให ้เอกชนที่
เกี่ยวข้องได้ทราบ  

11) สถานที ่ต ิดต ่อเพ ื ่อขอรับข ้อม ูลข ่าวสาร และ
คำแนะนำในการติดต่อกับทุนหมุนเวียน 

  
 

5. ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

1) ผลสำเรจ็จากการกำกบัดูแล 
ทุนหมุนเวียนของคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

10 ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน
ประเมินผล

โดยรวมตำ่กวา่ 
ปีที่ผ่านมา     

0.5 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน
ประเมินผล

โดยรวมตำ่กวา่ 
ปีที่ผ่านมา      

0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผลโดยรวม
เท่ากับ 

ปีที่ผ่านมา 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน

ประเมินผลโดยรวม
มากกวา่       
ปีที่ผ่านมา      

0.25 คะแนน 

ทุนหมุนเวียน 
มีคะแนน
ประเมินผล

โดยรวมเท่ากบั 5 
คะแนน 

หรือมากกว่า 
ปีที่ผ่านมา      

0.5 คะแนน  

 เป็นการประเมินเมื่อสิ้นปงีบประมาณ 

 

  



 

48 
�

ตัวชี้วัดที่ 5.2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล (เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานสำหรับทุนหมุนเวียนที่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ) 

1. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (HR Master Plan) (ร้อยละ 35) 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(1.1) แผนการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการ
ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจำป ี

30 อยู่ระหว่าง
การจัดทำหรือ

ทบทวน
แผนการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล (ระยะ
ยาว)และ
แผนปฏิบัติ
การการ
ทรัพยากร
บุคคล

ประจำปี 
 

ร่างแผนการ
บริหาร

ทรัพยากร
บุคคล (ระยะ
ยาว)และ

แผนปฏิบตัิการ
การทรัพยากร
บุคคลประจำปี

แล้วเสร็จ 

 แผนการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)และ
แผนปฏิบตัิการ
ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปไีด้รบัความ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมบริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรม การ
ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน
ก่อนเริ่มปบีัญช ี

 แผนการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว)และ
แผนปฏิบัติการด้าน
การบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปีถูก
สื่อสารให้แก่
ผู้บริหารและ
พนักงานภายในทนุ
หมุนเวียนผา่น
ช่องทางอย่างน้อย 
ดังนี้ 1. ระบบ
สารสนเทศภายใน
ทุนหมุนเวียน 
2. การจดัประชุม
ชี้แจง 

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 แผนการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) 
มีคุณภาพและมี
องค์ประกอบเป็น
ส่วนใหญ ่ 
(อย่างน้อย 4 
องค์ประกอบ 
จากทั้งหมด 6 
องค์ประกอบ) 

 
 

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 แผนการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) 
มีคุณภาพและมี
องค์ประกอบ
ครบถ้วน 

1 ณ.สิ ้นไตรมาส 2 ระดับคะแนนเรื ่อง แผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติ
การด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี อยู่ที่ 1 
คะแนน โดยมีรายละเอียดเพิ่เติม ดังนี้  
       แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) 
อย ู ่ ระหว ่างการทบทวน โดยรวมรวมประเด็น
ความเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน ในเวทีต่าง ๆ เช่น  เวที
เลขาธิการ สปสช.ลงเยี่ยมเขต การประชุม คกก. HR   
และการประชุมอนุสรรหาและค่าตอบแทน เสียง
สะท้อนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ สำนักบริหารทรัพยากร
บุคคลและพัฒนาอค์กร(สทอ.) ดำเนินการ  รวมทั้ง
ศึกษาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) 
ขององค์กรมหาชนกลุ่ม 1  เพื ่อเทียบเคียงกับการ
ดำเนินงานของ สปสช. ที ่ได้ร ับการยกระดับเป็น
องค์กรมหาชนกลุ่ม 1 เมื่อ 18 ก.พ.2563 
       ส่วน แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปีนั ้นอยู ่ระหว่างการทบทวนผลการ
ดำเนินงานปี 2562 พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินการ เพื ่อวางแผนในปี 2563   โดยมีกรอบ
ระยะเวลากการดำเนินการ ดังนี้  
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

 

 
 

(1.2) การดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติ
การดา้นการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลประจำปี 

5 ดำเนินการได ้ 
ร้อยละ 80 

ดำเนินการได้   
ร้อยละ 90 

ดำเนินการได ้   
ร้อยละ 100 

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 สรุปปัญหา/แนว
ทางแกไ้ขให้
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน
หรือผูบ้ริหารทุน
หมุนเวียน ได้รับ
ทราบเพื่อให้ความ
คิดเห็นหรอื
ข้อเสนอแนะ 
ภายในปีบญัชี 

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 สรุปปญัหา/แนว
ทางแกไ้ขให้
คณะกรรมการ
บริหารทุน
หมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ
ด้านการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคล
ของทุนหมุนเวียน
หรือผูบ้ริหารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบเพื่อให้
ความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ 
ภายในปีบัญช ี

 มีผลงานดกีว่า
เป้าหมายที่
กำหนดไว้ทุก
แผนงาน 

 อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดา้น
บริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี (HR Master Plan)  
3 กลยุทธ์ 7 โครงการ ดังนี้ 
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมวัฒนธรรม (Good Governance) 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กร และระบบ
บริหาร ดว้ยระบบคุณภาพ และหลกัธรรมาภิบาล 
(QMS) โดยบูรณาการเขา้กับงานประจำ 

2. โครงการส่งเสริม ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร 
(ACCEPT) สร้างวฒันธรรมที่เป็นมอือาชีพ สูก่าร
สร้างนวตกรรม 

กลยุทธ์ 2 พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (High 
Performance) 

3. โครงการพัฒนาระบบการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
(ระบบ HRD) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ขององค์กรและทิศทางยุทธศาสตรช์าติ 20 ป ี

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน 
เพื่อรองรบัยุคดิจิตลั 

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างมีธรรมาภิบาล 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ 3 เสริมสร้างโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐาน 
(HWP & Engagement) 

6. โครงการเสริมสร้างโครงสร้าง และปจัจัยพื้นฐาน 
ที่สนับสนุนให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข  
(Happy Work Place) 

7. โครงการพัฒนาระบบ HRIS สู่ Smart Office 
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2. การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) (ร้อย
ละ 50) 

ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

(2.1) การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
(Human 
Resource 
Management: 
HRM) 

        

2.1.1 การจัดการ 
อัตรากำลัง 
(Workforce 
Manageme
nt) 

10  คำบรรยาย
ลักษณะงาน3 ที่
ครอบคลุมทุก
ตำแหน่งงานและ
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
หรือ 

 โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์
 

 คำบรรยาย
ลักษณะงานที่
ครอบคลุมทุก
ตำแหน่งงานและ
มีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
และ 

 โครงสร้างทุน
หมุนเวียนที่
เหมาะสมและ
รองรับการ
ดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ์
 

 ผ่านระดับ
คะแนน 2 

 การวิเคราะห์
กระบวนการ
ทำงานที่
สำคัญ  
(Workflow 
Analysis) 
หรือการศึกษา
เวลาทำงาน 
(Time and 
Motion  
study) รวมถึง
การวิเคราะห์
การทดแทน
อัตรากำลังที่
เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 การวิเคราะห์
ผลผลิต
ประสิทธิภาพของ
พนักงาน 
(Employee 
productivity)    
เพื่อใช้ประโยชน์
ในการจดัการ
อัตรากำลัง 

มีแนวทางที่ชัดเจน 
ในการจัดการ

อัตรากำลังประจำปี
และอัตรากำลังใน  
ระยะยาว ได้แก ่ 

 กรอบอัตรากำลัง 
 วิเคราะหผ์ลผลิต
ประสิทธิภาพ 

 วิเคราะห์
กระบวนการ
ทำงานทีส่ำคัญ 

 โครงสร้างทุน
หมุนเวียน 

 คำบรรยาย
ลักษณะงาน 

 ก) โครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง 
1) มีโครงสร้างการบริหารงานทุนหมุนเวียน ตาม

ประกาศการแบ่งส่วนงาน การกำหนดตำแหน่งงาน 
การจ ัดระบบงานและการมอบอำนาจภายใน
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 
และมีการทบทวนปรับปรุงการแบ่งส่วนงาน การจัด
ระบบงาน รวมถึงกรอบอัตรากำลังเป็นระยะ ตาม
ภารกิจที่มีการปรับเปลี่ยนไป จนถึงปัจจุบันมีทบทวน
และออกประกาศการแบ่งส่วนงานฯ พ.ศ. 2561 มี
ผลตั้งแต่ 20 ก.ค. 61 

2) ดำเน ินการจ ัดจ ้างท ี ่ปร ึกษาเพ ื ่อศ ึกษา
ว ิ เคราะห ์โครงสร ้างองค ์กร และอ ัตรากำล ังที่
เหมาะสมกับภารกิจ โดยที่ปรึกษาเสนอผลการศึกษา
และข้อเสนอเบื ้องต้นต่อ คกก. HR อนุกรรมการ
จัดทำข้อเสนอการสรรหาและค่าตอบแทน และ คนย. 
แล้ว 

3) อยู ่ระหว่างจ ัดทำร ่างข้อเสนอการนำผล
การศึกษามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ สปสช.  
ข) คำบรรยายลักษณะงาน 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

มีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียดคำบรรยาย
ล ั ก ษณะ ง า น  ( Job Description - JD) แ ล ะ มี
คุณสมบัติเฉพาะตามตำแหน่งตาม JD ที่เป็นปัจจุบัน
ตามโครงสร้างองค์กรที่ปรับเปลี่ยนไป และใช้ในการ
ประกาศรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ อยู่ในปัจจุบัน 
 

2.1.2 การ
ประเมินผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ของทุน
หมุนเวียน 
(Performan
ce 
Manageme
nt) 

15 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด4 แต่ยังอยู่
ในช่วงทดลองและ
ยังไม่ได้นำมาใช้จริง 

กำหนดตัวชี้วดัใน
ระดับผู้บรหิาร
ระดับสูงของทุน

หมุนเวียน5 และใช้
ในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

กำหนดตัวชี้วัด
ในระดับ
ผู้บริหาร

ระดับสูงของทุน
หมุนเวียนและ
ผู้บริหารสาย
งานและใช้ใน
การประเมินผล
การปฏบิัติงาน 

การกำหนดตวัชี้วดั
ในบุคลากรทุก
ระดับของทุน

หมุนเวียนและใช้ใน
การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 ผ่านระดับคะแนน 
3 หรือ 4 

 ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินในการ
พิจารณา
ผลตอบแทน/
เลื่อนขั้น/เลื่อน
ตำแหน่ง 

 ใช้ประโยชน์จาก
ผลประเมินในการ
พัฒนาบุคลากร 

 1) มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงานระดับ
หน่วยงาน และหลักเกณฑ์ประเมินผลงานบุคลากร
ระดับต่าง ๆ สำหรับปีงบประมาณ 2563 ประกาศ
เมื่อ 3 ก.ย. 62 
2) มีการกำหนด KPI รายบุคคลระดับรองเลขาธิการ 
ผู้ช่วยเลขาธิการ ประธานกลุ่มภารกิจ เพื่อใช้ในการ
พิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีในระดับ
บริหาร   

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

        

2.2.1 การพัฒนา
บุคลากร
ราย
ตำแหน่ง

15 อยู่ระหว่างการ
จัดทำเส้นทางการ
พัฒนาบุคลากร
รายตำแหน่ง 

การจัดทำเส้นทาง
การพัฒนา
บุคลากรราย
ตำแหน่ง 

 ผ่านระดับ
คะแนน 2 

 การจัดทำ
แผนพัฒนา

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 ดำเนินการได้ตาม
แผนพัฒนา

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 ดำเนินการไดต้าม
แผนพัฒนา

 1. บร ิษ ั ทท ี ่ ป ร ึ กษาดำ เน ินพ ัฒนาระบบ
สมรรถนะ และ จัดทำเส้นทางการพัฒนาบุคลากรราย
ต ำ แหน ่ ง  ( Development Roadmap)  ร วม ถึ ง
สมรรถนะ รายกลุ่มงาน (Job Family)  
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

ระยะยาว 
(Develop
ment 
roadmap) 
การพัฒนา
บุคลากร
ประจำปี 
(Individual 
developm
ent plan : 
IDP) 

(Development 
roadmap)  

(Development 
roadmap)     
ทุกตำแหน่ง    

แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน 

บุคลากร
ประจำปี 
(Individual 
developme
nt plan : 
IDP) ที่
ครอบคลุม
บุคลากรทุก
ตำแหน่ง     
แล้วเสร็จ 

บุคลากรประจำปี 
(Individual 
development 
plan : IDP)        
ได้ร้อยละ 80 

 จัดทำรายงานสรุป
การดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี 
และรายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บรหิารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ            

บุคลากรประจำปี 
(Individual 
development 
plan : IDP)        
ได้ร้อยละ 100 

 จัดทำรายงานสรุป
การดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี 
และรายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บรหิารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ            

2. ประชุมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่อง
สมรรถนะ และการประเมินสมรถนะ แก่ ผู้ปฏิบัติงาน 
เมื่อ 17 ธ.ค. 62  

3. ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ซึ่งอยู่ระหว่าง
การวิเคราะห์และประมวลผล การประเมิน และจัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
เมษายน 2563 

 

2.2.2 การพัฒนา
กลุ่มบุคลากร
ที่มีศักยภาพ 
(Talent 
manageme
nt) การ
คัดเลือกและ
พัฒนา
บุคลากรกลุ่ม
ผู้สืบทอด
ตำแหน่ง 
(Succession 
Plan) 

10 แนวทางการ
คัดเลือกกลุ่ม
บุคลากรที่มี

ศักยภาพ (Talent 
Pool) หรือ กลุม่ผู้
สืบทอดตำแหน่ง 

(Successor Pool)  
แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนหรือ
คณะอนุกรรมการ

 ผ่านระดับ 
คะแนน 1 

 การจัดทำ
แผนงานระยะสั้น
และระยะยาวใน
การพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ 
(Talent Pool) 
หรือ กลุ่มผู้สืบ
ทอดตำแหน่ง 
(Successor 
Pool)              

 ผ่านระดับ
คะแนน 2 

 การคัดเลือก
กลุ่มบุคลากร
ที่มีศักยภาพ 
(Talent 
Pool) หรือ 
กลุ่มผู้สืบทอด
ตำแหน่ง 
(Successor 
Pool)           
แล้วเสร็จ และ
ผ่านความ

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent 
Pool) หรือ กลุม่ผู้
สืบทอดตำแหน่ง 
(Successor 
Pool)               
ได้ร้อยละ 100 

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 
ดำเนินการตาม
แผนงานประจำปี
ในการพัฒนากลุ่ม
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ (Talent 
Pool) และ กลุ่มผู้
สืบทอดตำแหน่ง 
(Successor 
Pool)               
ได้ร้อยละ 100 

 ๑. ดำเนินการ กำหนด และประเมินสมรรถนะ 
จัดทำ IDP ของกลุม่ Successors    

๒. จัดประชุมรับฟังผลและติดตามการฝึกอบรม 
และรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนากลุม่Successor 
หลักสูตรเสริมสรา้งศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลง เมือ่ 
29 ม.ค 63  

๓. มีแผนพัฒนา Successors ปี 63-64 ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุม คนย. เมื่อ 10 มี.ค. 63 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 
1 2 3 4 5 

ด้านทรัพยากร
บุคคลของทุน
หมุนเวียน 

แล้วเสร็จ และ
ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน 

เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน    
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3. สภาพแวดลอ้มที่สนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Enabler) (ร้อยละ 15) 
ประเด็นย่อยที่ใช้

พิจารณา 
น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 

3.1 การสร้างความ
ผูกพันและความพึง
พอใจของบุคลากร 
(Employee 
Engagement & 
Satisfaction)  

5 อยู่ระหว่างการ
สำรวจความผูกพัน
และความพึงพอใจ

ของบุคลากร 
(Employee 

Engagement & 
Satisfaction) 

สรุปผลการ
สำรวจความผูกพัน
และความพึงพอใจ

ของบุคลากร 
(Employee 

Engagement & 
Satisfaction)     

แล้วเสร็จ 

จัดทำแผนงาน
ประจำปีทีม่า

จากการ
วิเคราะหผ์ลการ
สำรวจฯ เพื่อ
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากรแล้ว

เสร็จ 

 ดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้รอ้ยละ 
80 

 จัดทำรายงานสรุป
การดำเนินงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บรหิารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ 

 ดำเนินงานตาม
แผนงานยกระดับ
ความผูกพันและ
ความพึงพอใจของ
บุคลากรได้รอ้ยละ 
100 
จัดทำรายงานสรุป
การดำเนินงาน
ตามแผนงาน
ยกระดับความ
ผูกพันและความ
พึงพอใจของ
บุคลากร และ
รายงานให้
ผู้บริหารสายงาน
และผู้บรหิารทุน
หมุนเวียนได้
รับทราบ 

 การสร้างความผกูพันและความพึงพอใจของบุคลากร 
ผ่านกระบวนการสร้างสุขของ สปสช. 
1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ความผกูพัน

องค์กร และสมดุลชีวิต ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งความสขุ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 

2. นำเสนอแผนการปฏิบัติงานขับเคลือ่นโครงการ 
"สปสช. องค์กรแห่งความสขุ ปี 2563" 
คณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแหง่ความสุข  ใน
วันที่ 9 กันยายน 2563 

3. ดำเนินการแผนปฏิบัติงานขันเคลื่อนโครงการ 
"สปสช. องค์กรแห่งความสขุ ปี 2563"  ได้จำนวน 
7 กิจกรรม จากจำนวน 9 กจิกรรม 

4. การพัฒนาปรับปรงุสวัสดิการของบุคลการ สปสช. 
รับทราบข้อเสนอจากการประชุม คณะกรรมการ 
HR  ครั้งที่ 17/2562 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2562  อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อดำเนินการจดัทำข้อเสนอในครั้งถัดไป 

3.2 ความปลอดภัย/
สุขอนามัย/
สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 
(Safety/ 
Health/Environm
ent : SHE)  

5 การกำหนด
ผู้รับผดิชอบในด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน

การทำงาน 

การกำหนด
มาตรฐานด้าน

สุขอนามัย ความ
ปลอดภัย และ

สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 

การจัดทำ
แผนงานระยะ
สั้นและระยะ
ยาวดา้นความ

ปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน 
แล้วเสร็จ และ

ดำเนินงานตาม
แผนงานด้านความ

ปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน

การทำงาน 
ประจำป ีได้ร้อยละ 

100 

 ผ่านระดับ 
คะแนน 4 

 ผลการประเมิน
ตามตวัชี้วัดด้าน
ความปลอดภัย 
สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมใน
การทำงานดีกวา่
หรือเป็นไปตาม

 มีการทบทวนผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย  
สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยใช้
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
ในการทำงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 
483 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีผู้แทนที่มาจาก 
สปสช.ส่วนกลางและสาขาเขต  

อยู ่ในขั ้นตอนการปรับมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดย
จะมีการประชุมหารือกลุ่มย่อยและจัดทำแผนระยะสั้น 
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 

ได้รับความ
เห็นชอบจาก
ผู้บริหารทุน

หมุนเวียนหรือ
ผู้บริหารที่

รับผิดชอบ โดย
มีการกำหนด
ตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่
ชัดเจน 

เป้าหมายที่
กำหนดไว ้

และระยะยาวด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื ่อเสนอเข้าที ่ประชุม
ผู้บริหารระดับสูง ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  
การดำเนินงานที่ช่วยทำให้เกิดมาตรฐานด้าน

สุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการ
จัดทำโครงการ 3 ด้าน ดงันี ้

๑. ด้านความปลอดภัย (Safety) 
๒. ด้านสุขอนามัย (Health)  
๓. ด้านสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 

(Environment) 
โดยการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

3.3 ระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนงานดา้น
ทรัพยากรบุคคล 
(HR Information 
System : HRIS) 

5 มีฐานข้อมลูที่
สำคัญด้าน

ทรัพยากรบุคคล 
แต่ไม่ครบถ้วน 

มีฐานข้อมลูที่สำคัญ
ด้านทรัพยากร

บุคคลที่ครบถ้วน 

 ผ่านระดับ
คะแนน 2 

 มีการจัดทำ
หรือมีระบบ
การรายงาน
ข้อมูลดา้น
ทรัพยากร
บุคคลเพื่อ
นำมาใช้
ประโยชน์ใน
การตดัสินใจ
ด้านงาน
ธุรการบุคคล 

 ผ่านระดับ 
คะแนน 3 

 มีการจัดทำหรอืมี
ระบบการรายงาน
ข้อมูลดา้น
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจในระดับ
สายงาน 

 ผ่านระดับ 
คะแนน 4 

 มีการจัดทำหรอืมี
ระบบการรายงาน
ข้อมูลดา้น
ทรัพยากรบุคคล
เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ 

 1. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านบุคลากรให้มีประสทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
1.1 จัดซื้อโปรแกรม My HR ทำสัญญา 13 พ.ย. 

62 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลด้านบุคลากรให้มี
ประสทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2 เริ่มสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบแผนการ
ดำเนินงาน และสิง่ที่จะเกิดขึ้นเมือ่แล้วเสร็จใน
การประชุม กก.บริหาร 15 พ.ย. 62  

1.3 เก็บข้อมลูความต้องการของระบบเพื่อกำหนด
เงื่อนไขการทำงานในระบบ แล้วเสร็จ 2 ธ.ค. 
62 

1.4 อบรมการใช้งาน User ทั่วไป จำนวน 6 รุ่น มีผู้
เข้ารับการอบรม รวม 276 คน 

1.5 เปิดใช้งานโปรแกรม sabuy.nhso ระบบ 
Employee Self Service 4 เรื่อง  
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ประเด็นย่อยที่ใช้
พิจารณา 

น้ำหนัก 
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 

1.6 จัดทำคู่มอืย่อแบบ Infographic ประชาสัมพันธ์
การใช้งาน โปรแกรม sabuy.nhso ผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

1.7 อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูล และทดสอบการใช้งาน
ระบบการจา่ยเงินเดือน ตามแผนดำเนินงาน 

2. การนำข้อมลูรายงานข้อมูลดา้นบริหารทรัพยากร
บุคคลในดา้นตา่ง ๆ มาใช้ประกอบการพัฒนา
ระบบงานด้านบรหิารบุคคลด้านต่าง ๆ  และใช้
ประกอบการพจิารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ในที่ประชุม
คณะกรรมการตา่ง ๆ 
2.1   การรายงานข้อมูลสถานการณ์อัตรากำลัง 

(ข้อมูลจำนวนบุคลากรเทียบกับกรอบอัตรา
กกำลัง)  

2.2  การรายงานข้อมูลการประเมินผลการปฏบิัติงาน
เพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำป ีครั้งที่ 2/2562 

2.3 การรายงานขอ้มูลอัตราการลาออก (ภาพรวม 
ตามสายงาน และตามระดบัชั้นงาน) 
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ส่วนที่ 2 
สำหรับกรอกขอ้มูลผลการดำเนินงานตัวชี้วดัรว่มด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง (ตัวชี้วดัด้านที่ 6) 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ (ร้อยละ 5) 

ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา 
น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 

ไตรมาสที่...๒.. 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 

(1) ร้อยละการใช้จา่ย 
งบลงทุนเทียบกบัแผนการใช้
จ่ายงบลงทุน ประจำปีบญัชี 
2563 

50 ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 8 

(ร้อยละ 92) 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 6 

(ร้อยละ 94) 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 4 

(ร้อยละ 96) 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 2 

(ร้อยละ 98) 

ใช้จ่ายได ้
ตามมติ ครม. 
ร้อยละ 100 

๙๘.๐๙  

(2) ร้อยละการใช้จา่ย 
ภาพรวม เทียบกบัแผนการใช้
จ่ายภาพรวม ประจำปีบญัชี 
2563 

50 ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 8 

(ร้อยละ 92) 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 6 

(ร้อยละ 94) 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 4 

(ร้อยละ 96) 

ใช้จ่ายได ้
น้อยกว่า      
มติ ครม.    
ร้อยละ 2 

(ร้อยละ 98) 

ใช้จ่ายได ้
ตามมติ ครม. 

ร้อยละ 100 

๖๓.๗๒  

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) 
1. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้  
    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร 
     ๑) มีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางและกำกับติดตามการเบิกจ่ายเงินงบกองทุน ปี 2563 (Fund Branch) ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.63 โดยผู้บริหารกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน ได้
แจ้ง แผนการเบิกจ่ายเงินกองทุนปี 2563 ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของ สปสช.ส่วนกลางและเขต ได้ทราบ 
    2) มีการแจ้งในที่ประชุมผู้บริหาร สปสช.เขต ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 14 พ.ย.62 ถึงแผนการเบิกจ่ายเงนิกองทุนปี 2563 

2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 
2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง สปสช.ส่วนกลาง และ สปสช.เขต ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
สถานการณ์โรคติดต่อ COVID-19 ทำให้ต้องมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในสำนักงาน เพื่อปรับแผนการดำเนินงานของการเบิกจ่ายเงินกองทุนบางรายการ 



 

59 
�

 
 

สูตรการคำนวณ   (1)   =                            การใช้จ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ในปีบัญช ี2563 x 100 
                                 แผนการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปีบญัชี 2563 
 
 (2)    =                          การใช้จ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจรงิ ในปีบัญชี 2563 x 100 
           แผนการใช้จ่ายภาพรวม ประจำปีบัญชี 2563 

 

ตารางสรุปการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

(1)  อัตราการใช้จ่ายงบลงทุนเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบลงทนุ หน่วย : บาท 

แผน ผล ร้อยละ 

๖,๒๑๑,๐๙๔,๒๐๐.๐๐ ๖,๐๙๒,๓๘๘,๘๑๙.๔๔ ๙๘.๐๙ 
 

  

(2) อัตราการใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวมเทียบกับแผนการใช้จ่ายภาพรวม หน่วย : บาท 

แผน ผล ร้อยละ 

๑๖๐,๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๒,๔๕๗,๙๐๒,๓๖๒.๓๒ ๖๓.๗๒ 
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 : การดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (ร้อยละ 5) 

ประเด็นย่อย 
ที่ใช้พจิารณา 

น้ำหนัก
(%) 

ระดับคะแนน ผลการ
ดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน 

1 2 3 4 5 

- ความสำเร็จในการ
ดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล/
กระทรวงการคลัง 

100 ทุนหมุนเวียน
ดำเนินการ

จ่ายเงินและรับ
เงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
ไม่ครบถ้วน 
ทุกกิจกรรม 

- - - ทุนหมุนเวียน
สามารถดำเนินการ
จ่ายเงินและรับเงิน

ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ได้
ร้อยละ 100 ของ
กิจกรรมการรบั-
จ่าย ทั้งหมด 
(ครบถ้วนทุก
กิจกรรม) 

๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายเงินและรบัเงินผา่นระบบ
อิเล็กทรอนกิส ์

รายละเอียด/คำอธิบายผลการดำเนินงาน (เพิ่มเติม) 
1. การดำเนินงานสำคัญ ที่ช่วยสนับสนุนผลลัพธ์ของการดำเนินงานของตัวชี้วัดนี้  

    - กรุณาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมนั้นพอสังเขปเช่น ดำเนินการอะไร เมื่อใด มีผลต่อตัวชี้วัดอย่างไร 
       ๑) สำนักงานอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงรายการกับระบบการนำส่งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของกรมสรรพากร และพัฒนาระบบการโอนเงินให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๒) มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมในการยื่นแบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์กับกรมสรรพากร 
       ๓) มีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสำนักที่เกี่ยวข้อง 
2. ในปีที่ดำเนินการประเมิน นอกเหนือจากการดำเนินงานตามแผนงาน/กิจกรรมดังกล่าวแล้วมีปัจจัย/เหตุการณ์สำคัญ ทั้งภายนอก และภายใน ต่อผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด คือ 

2.1 ปัจจัยที่สนับสนุน 
  ๑)  นโยบายผู้บริหาร ในการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็น Smart office ลดปริมาณการใช้กระดาษ เพราะการนำส่งแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการใช้กระดาษจำนวนมาก 
  ๒)  ระบบสารสนเทศของสำนักงาน ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้าน IT ของสำนักงาน ในการพัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากรได้ 
2.2 ปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรค (ระบุเฉพาะประเด็นสำคัญ และการแก้ไข ถ้ามี) 
  ระบบฐานข้อมูลภาษีของหน่วยบริการในระบบบางรายการไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าระบบ ให้ต้องเสียเวลาในการดำเนินงานหลายครั้ง 
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ข้อสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียนต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรเน้นขยายการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึง
บริการ ให้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างคุณภาพ เช่น กลุ่มคนชายแดนคนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง 
ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ เป็นต้น โดยกองทุนฯ ควรเน้นกลุ่มเป้าหมาย และโรคที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

2. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการกับโรงพยาบาลเอกชน 
เพื่อทำให้การบริการสาธารณสุขของไทยเป็นไปตามเป้าหมาย 

การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ 

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติควรเน้นขยายการให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึง
บริการ ให้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างคุณภาพ เช่น กลุ่มคนชายแดนคนไร้สัญชาติ ผู้ต้องขัง 
ผู้สูงอายุที ่ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการ เป็นต้น โดยกองทุนฯ ควรเน้นกลุ่มเป้าหมาย และโรคที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 

ตอบ 

  กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สร้างระบบหลักประกันสุขภาพ มีแนวคิดพ้ืนฐานที่สำคัญคือ การให้สิทธิใน
การใช้บริการสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน ในปี 
2562 ประชากรไทยผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพทั้งประเทศ จำนวน 66.564 ล้านคน ลงทะเบียนสิทธิในระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า จำนวน 66.508 ล้านคน โดยเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 47.523 ล้านคน 
ประกันสังคม 12.584 ล้านคน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5.149 ล้านคน และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ 
1.252 ล้านคน ซึ่งพบว่ายังมีประชากรที่ยังไม่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ (มาตรา 6 ของพรบ. หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ) จำนวน 55,922 คน คิดเป็นความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal 
Health Coverage: UHC) ร้อยละ 99.92 ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage 
Scheme: UCS) ร้อยละ 99.88  

ถึงแม้ว่าความครอบคลุมสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่จำเป็นของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะสูงถึง
ร้อยละ 99.88 หรือครอบคลุมประชากรถึง 47.523 ล้านคน หรือร้อยละ 72 ของประชากรไทย แต่พบว่ายังมีประชากร
บางกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ อาทิ ผู้ต้องขังในเรือนจำ พระภิกษุ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้พิการ และกลุ่มชนเผ่าซึ่ง
เป็นประชากรในพื้นท่ีห่างไกล  

ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2563-2565) (ปรับปรงุจาก “ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 
2560-2564” (ฉบับทบทวน พ.ศ.2562) เพ่ือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ที่ให้
หน่วยงานรัฐปรบัปรุงแผนระดบั 3 (แผนปฏิบัติราชการ) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์
ชาติ ) จึงมุ่งเน้นประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิเช่น 

 การลงทะเบียนอัตโนมัติสำหรับผู้ต้องขังให้ขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลในเรือนจำเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการฯ และจับคู่ระหว่าง
เรือนจำกับหน่วยบริการเพื่อดูแลรักษาผู้ต้องขัง ดำเนินการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลเรือนจำ 142 แห่ง 
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มผู้ต้องขัง ซึ่งพบว่ามีผู้ต้องขังในเรือนจำ ตรงกับจังหวัดที่มีสิทธิ 
ร้อยละ 85.18 
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 การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในการดูแลสุขภาวะพระภิกษุสงฆ์ในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดย
สำรวจเลขทะเบียนประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงทะเบียนสิทธิให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่จำวัดในพื้นท่ี 
มีการขับเคลื่อนงานในระดับเขตอย่างต่อเนื่อง เน้นหนักกิจกรรมการถวายความรู้/อบรมแกนนำพระสงฆ์ใน
พื้นที่ให้รับรู้สิทธิ นำไปสู่การจัดลงทะเบียนสิทธิเลือกหน่วยบริการประจำ ให้พระสงฆ์เข้าใช้สิทธิได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมตามจำเป็น ดำเนินการเพิ่มการเข้าถึงบริการของพระสงฆ์ร่วมกับเครือข่ายด้านพระสงค์ 6 
เครือข่าย ซ่ึงพบว่ามีพระสงฆ์ที่สังกดัวัด ตรงกับจังหวัดท่ีมีสิทธิ ร้อยละ 81.62  

 การประสานเพ่ือดำเนินการค้นหาผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ครอบคลุมผู้มี
ปัญหาสถานะทางทะเบียนให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างครอบคลุมสำหรับกลุ่มคนไทยไร้สิทธิ หรือไร้
สถานะ เช่น ชนเผ่า ชาวเล ที่อยู่ในประเทศไทยมานานแต่ไม่มีเลข 13 หลักให้ได้รับสิทธิบัตรทอง  

การพัฒนาการชุดสิทธิประโยชน์และเพิ ่มการเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545-2562 
(Development Benefit Package of UCS in Fiscal Year 2002-2019) 

ปี สิทธิประโยชน์ 
2545  คนไทยทุกคนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค, วินิจฉัย, รักษา, 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ 
2546  ลดคิวผ่าตัดตาต้อกระจก 
2547  เพ่ิมงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  

 จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน 
2548  ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ (ยาต้านไวรัส, ตรวจ LAB, ให้คำปรึกษา ตรวจเลือดแบบ

สมัครใจ, บริการถุงยางอนามัย ) 
2549  จัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับตำบลหรือพ้ืนที่ ร่วมกับอปท. 

 จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 
 บริการยาจำเป็นราคาแพง (ยา CL) 

2550  ลดคิวผ่าตัดหัวใจ (จาก 2 ปี เป็น 6 เดือน) 
 บริการแพทย์แผนไทย 
 เพ่ิมการเข้าถึงโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง   

2551  บำบัดทดแทนไตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (ล้างไตผ่านช่องท้อง, ฟอกไต, ปลูกถ่ายไต) 
 บริการสารทดแทนยาเสพติด (เมทาโดน)  

2552  เพ่ิมการเข้าถึงยาราคาแพงบัญชียา จ (2) 
 ลดรอคิวผ่าตัดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ 
 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
 จัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน  ม.50(5) 

2553  ขยายสิทธิ UC ในคนท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ 
 เพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้า / ยาแพทย์แผนไทย 
 ต่ออายุยา CL  
 ขยายการบำบัดโรคทางจิตเวช โดยไม่จำกัดเวลารับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน 

2554  คัดกรองภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
2555  ปลูกถ่ายตับในเด็ก<18ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีอุดตันตั้งแต่กำเนิด 

 ผ่าตัดเปล่ียนหัวใจ 
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ปี สิทธิประโยชน์ 
 เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน  
 เปล่ียนหน่วยบริการได้ 4 ครั้ง/ปี 

2556  ขยายความครอบคลุมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 
 ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

2557  ระบบเบิกจ่ายกลางของประเทศ (NCH) 
 บูรณาการบริการรักษามะเร็งมาตรฐานเดียว 
 งบเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยบริการพื้นท่ีกันดาร เส่ียงภัย 

2558  เพ่ิมการเข้าถึงบัญชียา จ(2) 4 รายการ ได้แก่ ยา Trastuzumab ในมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น  
ยา Peginterferon ในผู้ป่วยติดเช้ือตับอกัเสบซี สายพันธุ์ 2, 3 สายพันธุ์ 1, 6 และที่ติด

เช้ือเอชไอว ียา Nilotinib และยา Dasatinib ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและตอ่มน้ำเหลือง  
 ผู้ติดเช้ือเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงยาต้านไวรัส (ARV) โดยไม่จำกัดระดับภูมิคุ้มกัน (CD4) 
 คลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง 

2559  บูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (3 กองทุน) เพื่อลดความเหล่ือมล้ำ 
 ป้องกันการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มเส่ียง ได้แก่ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM), สาวประเภท

สอง (TG), พนักงานบริการชาย (MSW), พนักงานบริการหญิง (FSW), ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด 
(PWID) 

 ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพ้ืนท่ี (LTC) 
 ดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 

2560 1) ขยายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
2) ประกาศนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เริ่ม 1 เม.ย. 2560 ต่อยอดจาก

นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน  
2561 1)   บริการระดบัปฐมภูมิที่มีคลินิกหมอครอบครัว (PCC)  

2)   เพ่ิมวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก สำหรับนักเรียนหญิงช้ัน ป. 5 
3) ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ 
4) ตรวจคัดกรองและเพิ่มยารักษาไวรัสตับอักเสบซ ี
5) ผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ 

2562  เพ่ิมสิทธิประโยชน์ด้านวัคซีนและยา จ(2)  
1) วัคซีนรวม 5 ชนิด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (DTP-

HB-Hib) 
2) วัคซีนพิษสุนัขบ้า 
3) เพิ่มยาต้านไวรัสเอชไอว:ี Raltegravir ป้องกันถ่ายทอดเช้ือเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก 
4) เพิ่มยา Bevacizumab สำหรับโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตัน 

 เพ่ิมสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 8 รายการ ในหญิงตั้งครรภ์และทารก  
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การพัฒนาสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545-2562 (Benefit Package of UCS in Fiscal Year 2002-2019) 
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2. กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อทำให้การบริการสาธารณสุขของไทยเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ตอบ  

สำนักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ ไม่มีอำนาจโดยตรงในการบังคับให้สถานบริการอื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้พรบ.ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเข้ามาเป็นหน่วยบริการใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ แต่ก็มีความพยายามให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันมีหน่วยบริการเอกชนขึ้นทะเบียนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งหมด 917 โดยแยกเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 320 แห่ง หน่วยบริการประจำ 290 แห่ง หน่วยบริการรักบส่งต่อ แบบ 
Capitation 31 แห่ง แบบ Non Capitation 276 แห่ง 

รายงานสรุปจำนวนหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 
ประจำเดือนตุลาคม 2562 

     

ลำดับ สังกัด 

ประเภทหน่วยบริการ (แห่ง) จำนวน 
หน่วยบริการ  
(กรณีไม่นับซ้ำ 
ตามประเภท 

การขึ้นทะเบียน) 

หน่วย
บริการ 
ปฐมภูมิ 

ร้อยละ 
หน่วยบริการ 

ประจำ 
ร้อยละ 

หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 
ร้อยละ 

หน่วยบริการ 
ที่ไม่ได้จัด
เครือข่าย 

ร้อยละ รวมทั้งหมด 
Capitation 

Non 
Capitation 

1. 
รัฐใน สธ.  
(สังกัด สป.)      10,931  92.77 908 66.23 872 0 62.87 62 32.63 12,773           10,996  

2. 

รัฐใน สธ.  
(นอกสังกัด 
สป.)             7  0.06 5 0.37 6 84 6.49 2 1.05 104                 91  

3. รัฐนอก สธ.          302  2.56 153 11.16 78 24 7.35 17 8.95 574               343  
4. เอกชน          320  2.72 290 21.15 31 276 22.13 0 0.00 917               600  
5. รัฐพิเศษ            10  0.08 3 0.22 3 7 0.72 7 3.68 30                 24  
6. รัฐ อปท.          213  1.81 12 0.88 3 3 0.43 102 53.68 333               318  

รวม 11,783 100.00        1,371  100.00 993 394 100.00 190 100.00 14,731 12,372 

    ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 

หมายเหตุ : หน่วยบริการที่ไม่ได้จัดเครือข่ายหมายถึงหน่วยบริการภาครัฐที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ไม่ได้มีการจัดเครือข่ายหน่วยบริการ  
              หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ Non Capitation คือ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปและหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรวมกัน  
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รวมถึงการร่วมพัฒนาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการกับโรงพยาบาลเอกชน ให้มามีส่วนร่วมในการให้บริการผู้รับบริการตามนโยบายดังนี้  

- ปี 2555 มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ เจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน (EMCO)  
- ปี 2560  ประกาศนโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่” (UCEP) เริ่ม 1 เม.ย. 2560 ต่อยอดจากนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน 

 

 


