
รายงานการจัดการความเสี่ยง Sheet 2
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประจําปี 2562

การตอบสนองความเสี่ยง

 risks response

กิจกรรม / ผล

activities / results

หมายเหตุ

(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)

1. ทบทวนแผนแม่บทการป้องกัน 

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สปสช. ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 2564)

ดําเนินการแล้วเสร็จ

2. จัดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 และ

ดําเนินกิจกรรมตามแผน

มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2562 ดังนี้

2.1 จัดทําและเผยแพร่คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ระหว่างธันวาคม 2561-มกราคม 2562

2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "บริหารเงินดี หมดหนี้ มีสุข" และศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 

ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก วันที่ 17-18 มกราคม 2562 และวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 

2.3 จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 

2.4 จัดสัปดาห์ธรรมาภิบาล สปสช. ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562  

2.5 ให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต

 ในการอบรมการพัฒนาแกนนํา (Coach & Auditor) ระบบบริหารคุณภาพ สปสช. วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 

2562 

2.6 มีรายการเสียงตามสายรณรงค์ การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การทํางานด้วยความซื่อสัตย์ ระหว่าง 

ธันวาคม 2561-พฤษภาคม 2562

2.7 สื่อสารผ่าน intranet ให้ บุคลากร สปสช. ตอบแบบคํารับรองการไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ของผู้

ปฎิบัติงาน สปสช. ในระบบอิเล็กทรอนิคส์ วันที่ 14 มีนาคม 2562  

2.8 มีการทบทวนมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปี 2562 ณ วันที่ 31 

พฤษภาคม 2562

F1-62 การใช้อํานาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง (ยกมาจากปี 2561) : 1. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 2. สํานักกฎหมาย 3. สํานักบริหารทั่วไป

FM-463 00-026 10
ฉบับที่ : 00

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561



การตอบสนองความเสี่ยง

 risks response

กิจกรรม / ผล

activities / results

หมายเหตุ

(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)

 3. มีสํานัก /หน่วยงาน รับผิดชอบ ประกาศ 

สื่อสาร นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 

กิจกรรมป้องกัน  และเรื่องจริยธรรม  

4. การสร้าง awareness เรื่องการแสวงหา

ประโยชน์เพื่อตนเอง ด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น

่ ้5..กําหนดมาตรการลงโทษ /คาดโทษที่ชัดเจน

 ดําเนินการอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง

6. มีฐานข้อมูล(สนับสนุน) ที่สืบค้นง่าย 

(Smaet Office)

7. มีระบบเฝ้าระวัง /กํากับ ติดตาม

F2-62 การใช้เอกสารเท็จในการเบิกจ่ายเงิน (ยกมาจากปี 2561) : สํานักการเงินและบัญชีบริหาร

การตอบสนองความเสี่ยง

 risks response

กิจกรรม / ผล

activities / results

หมายเหตุ

(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)

1. ใช้ระบบ IT Smart Office (cashless)

2. สร้างจิตสํานึกให้ตระหนัก เช่น การคืน

ข้อมูล  / การจัดเวทีให้ความรู้โดย  สกม. สตส.

3. มีระบบทวนสอบและให้ความสําคัญกับ

การควบคุมภายใน เช่น มีการแยกบทบาท

หน้าที่ให้ชัดเจน แยกการเงินกับบัญชี  แยก 

PM กับงานสนับสนุน เป็นต้น

FM-463 00-026 10
ฉบับที่ : 00

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561



การตอบสนองความเสี่ยง

 risks response

กิจกรรม / ผล

activities / results

หมายเหตุ

(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)

4. กําหนด เรื่องจริยธรรม ในหลักสูตร

ปฐมนิเทศ จนท.ใหม่

F3-62 บุคลากรเจตนาไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน (ยกมาจากปี 2561) : สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

การตอบสนองความเสี่ยง

 risks response

กิจกรรม / ผล

activities / results

หมายเหตุ

(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)

1. เก็บข้อมูลการมาปฏิบัติงานและนําเสนอให้

สํานักดําเนินการแก้ไข

1. เสนอ fraud risk ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

2. ให้สํานักดําเนินการตรวจสอบและทักเตือน

บุคลากรที่มาทํางานสายเป็นประจําและไม่มี

ผลงาน

2. ให้ สทอ. ส่งข้อมูลการมาปฏิบัติงานของบุคลากรไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทุกสํานัก และให้สํานัก/เขต 

รายงานกลับมายัง สทอ.

3. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการทํางาน

อย่างตรงต่อเวลา

3. สื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงการทํางานอย่างตรงต่อเวลา

4. ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย 

กฏระเบียบ การปฏิบัติงาน

5. หน่วยงานสนับสนุนให้มีการบันทึกเวลา

ทํางาน

6. หัวหน้ากลุ่มงาน /หัวหน้างานมีการกํากับ

เวลาปฏิบัติงาน

7. สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานตรงเวลา

 ให้รางวัล ประกาศบุคคลตัวอย่าง หรือ เป็น

ข้อหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ฉบับที่ : 00
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การตอบสนองความเสี่ยง

 risks response

กิจกรรม / ผล

activities / results

หมายเหตุ

(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)

การตอบสนองความเสี่ยง

 risks response

กิจกรรม / ผล

activities / results

หมายเหตุ

(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)

1. บรรจุเรื่องนี้ ในเอกสาร /แนวทาง กรอบ

จริยธรรม

2. มีการระบุบทลงโทษที่ชัดเจน ในระเบียบ 

แนวทางปฏิบัติ

3. ผู้บริหารทุกระดับ สื่อสารและกํากับ

บุคลากรในสังกัด

4. จัดทําประกาศ /แนวทางการรับของขวัญ

ของสํานักงาน ให้หน่วยงานภายนอกรับทราบ

5. แนนประกาศ /แนวทางการรับของขวัญ 

ในคําสั่งแต่งตั้ง คกก/คทง. ต่างๆ ของ สนง. 

เช่น คกก.จัดหาพัสดุ

F4-62 การรับของขวัญ/เงิน/เงินบริจาคในโอกาสต่าง ๆ เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด (ยกมาจากปี 2561) ผู้รับผิดชอบหลัก : สํานักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ สํานักบริหารทั่วไป

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร สํานักการเงินและบัญชีบริหาร  ผู้สนับสนุน : ทุกสํานัก/เขต

FM-463 00-026 10
ฉบับที่ : 00

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561



การตอบสนองความเสี่ยง

 risks response

กิจกรรม / ผล

activities / results

หมายเหตุ

(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)

6. ประกาศผ่านช่องทางสื่อสารของ สนง. 1. เลขาธิการ เชิญชวนผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างในเรื่องคุณธรรมและการหลีกเลี่ยงจากผลประโยชน์ทับ

ซ้อน (ตาม code of conducts) ผ่าน CEO MOVE, Mail, การประชุม คกก.บริหาร

2. สํานักบริหารทั่วไป จัดทําและติดตั้งป้าย No GIFT Policy ที่บริเวณทางเข้า สปสช. ทุกชั้น และส่งมอบไปยัง

 สปสช. เขต / ส.IT ส่งข้อความให้ขึ้นเว็บหลัก สปสช. 

3. ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรลงนามจนครบ 100% ช่วง กค. - กย. 61 และต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 6 

ธค. 61 

4. ให้ความรู้/ตัวอย่างการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยง COI 

5. จัดนิทรรศการหน้าห้องประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เดือน ธ.ค. 61 และประธาน

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศนโยบาย No GIFT Policy  อีกครั้ง  เนื่องในวันต่อต้าน

คอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ 9 ธ.ค.  ตามประกาศของ UN

7. ลดความเสี่ยงของ การจัดหา ที่มีวงเงินสูง

มากโดยการกระจายอํานาจให้ เขต/สํานัก

จัดหาเอง (ภายใต้ระเบียบ)

ผู้สรุปและรวบรวม           นางสาวยศวดี โกสุมภ์ศิริ     เจ้าหน้าที่อาวุโส

ผู้สอบทานและรายงาน      นายพรรคพงศ์ วุฒิวงศ์       หัวหน้ากลุ่มงาน

                                                     สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 

                                                     กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร (QMS)

                                                     วันที่ 30 เมษายน 2562 
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ฉบับที่ : 00

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561


