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ขอเท็จจริงและคําชี้แจงตอรายงานการตรวจสอบประเมินผล 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

ตามรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน วันที่ ๒๗ 
กันยายน  ๒๕๕๔  

 
ความเปนมา 
 
           สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ไดตรวจสอบสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่งเปนหนวยงานจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ มีภารกิจบริหาร
จัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติตามนโยบายของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อใหประชาชนเขาถึงและ
ไดรับบริการสาธารณสุขอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และในระยะยาวการ
บริหารเงินกองทุนฯ ตองไมเปนภาระดานงบประมาณของประเทศดวย  
การบริหารจัดการของ สปสช. จึงตองมีการศึกษาวิเคราะหความจําเปน
พื้นฐานดานสุขภาพ ศักยภาพการใหบริการของหนวยบริการตั้งแตระดับ
สถานีอนามัยจนถึงระดับโรงพยาบาลของสถาบันแพทยศาสตรทั้งภาครัฐ
และเอกชน แบบแผนการใหบริการทางการแพทยและการสาธารณสุข 
ตนทุนบริการดานตางๆ  การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงการใชบริการและตนทุนบริการ  การรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการแพทย และการประเมินความคุมคาทาง
เศรษฐกิจและสังคมในการใชเทคโนโลยีทางการแพทยตางๆ โดยตองใช
องคความรูและบุคลากรระดับวิชาชีพที่ซับซอน เพื่อการวิเคราะห 
สังเคราะห การจําลองสถานการณ และการคาดการณ   โดยใชขอมูลจาก
การสํารวจและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นเพื่อเปนหลักประกันดาน
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขที่ประชาชนจะไดรับจากหนวย
บริการ  สปสช.ยังมีภารกิจในดานการสนับสนุนการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข  ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
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ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕     

สปสช.เปนหนวยงานของรัฐที่มี พรบ เฉพาะของตนเอง ถูกจัดเปน
เปนองคการมหาชน  มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ไดรับงบประมาณรายจายประจําปจาก
รัฐบาล   จากรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๔  มีขอสังเกตและขอเสนอแนะใหแกไขรวม ๗ ขอ โดยไมมีขอ
กลาวหาหรือเปนการชี้มูลความผิด หรือชี้มูลการทุจริตแตอยางไร 

   
ลักษณะเฉพาะของ สปสช.ที่แตกตางจากสวนราชการทั่วไป 
  
          สปสช.เปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลอยูภายใตการ
กํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา ๒๔ แหง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยมี
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนองคกรกําหนดนโยบายและ
ควบคุมกํากับการบริหารงานของ สปสช. และเนื่องจาก สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก .พ.ร.) ไดจัดให สปสช.เปนองคการ
มหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะแยกตางจากสวนราชการทั่วไป  ซึ่ง
การเปนองคการมหาชนมีหลักการสําคัญ ๓ ประการ คือ  
 

(๑) เม่ือรัฐบาลมีนโยบายดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อ
จัดทําบริการสาธารณะ  
(๒) แผนงานการจัดทําบริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสมที่

จะจัดตั้งหนวยงานบริหารขึ้นใหมที่แตกตางไปจากสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ  

(๓) การจัดตั้งหนวยบริหารขึ้นใหมนั้นมีความมุงหมายใหมี
การใชประโยชนทรัพยากรและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
สปสช.เปนองคการมหาชนที่มีระบบตรวจสอบอยางเขมงวด 
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ดวยเหตุที่ ตองรับผิดชอบบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติที่ไดรับงบประมาณจากรัฐบาลจํานวนนับแสนลานบาทตอป  จึง
ตองมีระบบและไดรับการตรวจสอบอยางเขมงวดตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และนโยบาย
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดังนี้ 

(๑) มีคณะอนุกรรมการตรวจสอบการบริหารเงินและการ
ดําเนินงาน ตามมาตรา ๒๑ และตองรายงานผลการตรวจสอบตอ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทุก ๓ เดือน 

(๒) ไดรับการตรวจสอบทางการเงินและบัญชีจาก สตง. โดย 
สตง.ไดจัดตั้งสํานักงานยอยป ฏิบัติงานประจําที่ สปสช. ผลการตรวจสอบ
ตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาทุกปตาม
มาตรา ๔๓ 

(๓) มีกระบวนการถูกตรวจสอบและรับขอเสนอแนะจาก
ผูรับบริการและผูใหบริการ ตามมาตรา ๑๘ ในประเด็นทั่วไปและในสวนที่
เปนหลักเกณฑการจายคาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข ตามมาตรา ๔๖ 

 
สรุป 

 ๑. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบนั้น 
สปสช.ไดใชเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานและการ
บริหารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผลให สปสช. ผาน
การประเมินตามตัวช้ีวัดของบริษัทไทยเรทติ้งแอนดอินฟอรเมช่ันเซอรวิส
จํากัด (TRIS) ที่กระทรวงการคลังมอบหมายใหเปนผูประเมินผลงาน
กองทุนตางๆของรัฐ  ผลการประเมินอยูในระดับดีมากมาตั้งแต
ปงบประมาณ ๒๕๔๘ – ๒๕๕๔ ทุกป  

๒. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ ที่เกิดจากความแตกตางของ
หนวยตรวจสอบภายนอก ที่ ใช แนวคิดและความชํานาญในการใช 
กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือกฎ ระเบียบของสวนราชการ  เปนพื้นฐาน
การตรวจสอบ ขณะที่ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 
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๒๕๔๕ บัญญัติใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีอํานาจ
หนาที่กําหนดหลักเกณฑการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และการบริหารจัดการภายในของ สปสช. รวมทั้งการที่ สปสช.เปน
องคการมหาชน ทําใหมีระบบงานและวัฒนธรรมการปฏิบัติที่แตกตางจาก
หนวยงานราชการทั่วไป  จึงเปนความจําเปนที่ สปสช.ตองสรุปขอเท็จจริง
และทําคําชี้แจงตอรายงานการตรวจสอบประเมินผลของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดิน ทั้ง ๗ ประเด็น 
 
 
 
 
 

สรุปขอตรวจพบ ขอเสนอแนะของ สตง. และคําชี้แจงของ 
สปสช. 

 
                ขอตรวจพบที ่๑ การใชจายงบบริหารไมถูกตอง และไม
ประหยัด 

ขอตรวจพบที่ ๑.๑ การปรับอัตราเงินเดือนใหเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตร ีกลาวคือ การ
ปรับอัตราเงินเดือนใหเลขาธิการหลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานปที ่
๑ นั้น คณะกรรมการมีมติเห็นชอบใหปรับอัตราเงินเดือนเปนเดือนละ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท และเงินประจําตําแหนงเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปน
กรอบอัตราสูงสุดของกรอบเงินเดือนเลขาธิการตามมติคณะรัฐมนตร ีทําให
การปรับอัตราเงินเดือนของเลขาธิการปรับได เฉพาะการปฏิบัติงานปที ่๒ 
ไมสามารถปรับอัตราเงินเดือนตามผลงานเปนระยะ ๆ ตลอดอายุสัญญา จึง
ไมเปนไปตามเงื่อนไขของการไดรับเงินเดือนของเลขาธิการตามมติ
คณะรัฐมนตร ี
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ขอเสนอแนะที่ ๑.๑  เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนไปอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และคุมคา สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหประธาน
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิและเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดําเนินการ  

๑.๑ แกไขการกําหนดอัตราเงินเดือนของเลขาธิการใหมีการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด 

 
คําชี้แจงที่ ๑.๑ ของ สปสช. 
๑. การพิจารณากําหนดเงินเดือน และการปรับขึ้นเงินเดือนของ

เลขาธิการเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ตามมาตรา ๓๑ ของ พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๕  และที่ผานมา คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ได
เจรจาและกําหนดเงินเดือนเลขาธิการโดยพิจารณาจากภารกิจหลักของ
เลขาธิการที่ตองรับผิดชอบบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติที่มีงบประมาณปละกวาหนึ่งแสนลานบาท เปรียบเทียบกับ
เงินเดือนหนวยงานที่เปนองคการมหาชนอ่ืน รวมทั้งการอางอิงแนวทาง
ตามมติของคณะรัฐมนตรี เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตรา
เงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่นของผูอํานวยการองคการมหาชนฯ  
เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ คือ พิจารณาทั้งมิติดานความรับผิดชอบที่
ตองบริหารงานอยางกวางขวางครอบคลุมทั้งประเทศ มิติดาน
ประสบการณที่ปฏิบัติหนาที่รองเลขาธิการ สปสช.มาตั้งแตเริ่มตน มิติดาน
สถานการณที่ตองผลักดันภารกิจใหมเรื่องหลักประกันสุขภาพของ
ประเทศ  

๒. สําหรับการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนนั้น คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ มีวิธีดําเนินการอยางเปนระบบและเปนธรรม 
กลาวคือพิจารณาจากเงินเดือนเดิมที่เคยไดรับกอนไดรับการคัดเลือกให
ดํารงตําแหนงเลขาธิการ  ผลการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาที่ไดรับการ
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ประเมินอยูในเกณฑดีมาก โดยการประเมินของหนวยงานภายนอก และ
ไดรับโลหบริหารกองทุนดีเดนตอเนื่องสามปซอน ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๐ -
๒๕๕๒ ของกระทรวงการคลัง รวมทั้งการเทียบเคียงเงินเดือนกับ
หนวยงานของรัฐอ่ืนที่มีลักษณะและปริมาณงานใกลเคียง ตลอดจนการ
เทียบเคียงกับการปรับขึ้นเงินเดือนของเลขาธิการทานเดิม  ซึ่งเมื่อเทียบ
อัตราการปรับขึ้นของเงินเดือนของเลขาธิการจะพบวาไมตางจาก
หนวยงานที่เปนองคการมหาชนอ่ืน เชน โรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนตน  
       ๓. กลาวโดยสรุปคณะกรรกการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดใช
อํานาจหนาที่ที่บัญญัติในกฎหมาย โดยไดคํานึงถึง การใชจายเงิน
งบประมาณของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหเปนไปอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา และมติคณะรัฐมนตรี ในการ
กําหนดเงินเดือนและปรับเงินเดือนของเลขาธิการ สปสช. อยางเครงครัด
อยูแลว 
 

ขอตรวจพบที่ ๑ .๒ การจายเงินคาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบไมเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี 

สปสช. เปนองคการมหาชนในกลุมที่ ๓ อัตราเบ้ียประชุมกรรมการ
ขั้นต่ําและขั้นสูงเทากับ ๖,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท อนุกรรมการใหไดรับเบ้ีย
ประชุมเปนรายเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนดแต  ไมเกินครึ่งหนึ่งของ
อัตราเบ้ียประชุมกรรมการ  และประธานอนุกรรมการใหไดรับในอัตราสูง
กวาอนุกรรมการรอยละ  ๒๕ ดังนั้นอนุกรรมการตรวจสอบจะไดรับเบ้ีย
ประชุมขั้นต่ําและขั้นสูงเทากับ  ๓,๐๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท และประธาน
อนุกรรมการจะไดรับเบ้ียประชุมในอัตราไมเกินเดือนละ  ๗,๕๐๐ บาท จาก
การตรวจสอบพบวาอนุกรรมการตรวจสอบไดรับเบ้ียประชุมในอัตราคนละ  
๑๖,๐๐๐บาทตอเดือน และประธานอนุกรรมการตรวจสอบไดรับเบ้ียประชุม



 
 

๗ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

ในอัตราเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ทําใหตั้งแตมีมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ 
กันยายน ๒๕๔๗ ถึงปจจุบันเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ สปสช.จายคาเบ้ียประชุม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบสูงเกินกวาที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเปนเงิน
จํานวน ๓,๑๐๕,๐๐๐ บาท                 

 
ขอเสนอแนะที่ ๑.๒  เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนไปอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และคุมคา  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหประธาน
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดําเนินการ  

๑.๒ ใหตรวจสอบการจายคาเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี  โดยหารือกับสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ  หากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมี  
ความ  เห็นวาการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบไมไดเปนการ
มาประชุมเพียงอยางเดียว  แตเปนการจายผลตอบแทนให
คณะอนุกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 
คําชี้แจงที่ ๑.๒ ของ สปสช. 
๑. ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ ไดบัญญัติให

มีคณะอนุกรรมการแบงไดเปน ๒ ประเภทคือ คณะอนุกรรมการทั่วไปที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติแตงตั้งขึ้นตามความจําเปน  
และคณะอนุกรรมการตรจสอบ ที่กฎหมายกําหนดใหแตงตั้งตามมาตรา 
๒๑ ที่ผานมามีคณะอนุกรรมการทั่วไป เชน คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิ
ประโยชนและระบบบริการ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 
เปนตนคณะอนุกรรมการประเภทนี้ จะไดรับเบ้ียประชุมตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(คุณหญิงสุดารัตน  เกยุราพันธุ 
ในขณะนั้น) ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๓ ใหอนุกรรมการไดเบ้ียประชุม
ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 



 
 

๘ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

รายละเอียดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อัตราคาเบ้ียประชุมและ
คาใชจายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ ประธาน
อนุกรรมการ อนุกรรมการ  ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ และที่แกไข
เพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (เอกสารภาคผนวกที่ ๑.๒.๑) 

๒. คณะอนุกรรมการตรวจสอบ แตงตั้งตามมาตรา ๒๑ มีหนาที่
ตรวจสอบการบริหารเงินและการดําเนินงานของ  สปสช.ทั่วประเทศ และ
ตองรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ทุก ๓ เดือน ประกอบกับมีสํานักตรวจสอบเปนสํานักงาน
เลขานุการตามมาตรา ๓๗ ดังนั้นคณะอนุกรรมการตรวจสอบจึงปฏิบัติ
หนาที่เสมือนกึ่งเต็มเวลา  มิไดเพียงแตประชุมเปนรายเดือนเทานั้น  
หากแตยังไดออกติดตามตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนในพื้นที่และ
หนวยบริการตางๆดวยอยางนอยเดือนละ ๑-๓ ครั้ง   

เนื่องจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบมีลักษณะเฉพาะกวา
คณะอนุกรรมการทั่วไป อยางนอยสามประการคือ ๑) กฎหมายบัญญัติใหมี  
๒) ตองการคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามเฉพาะ ของอนุกรรมการ ๓) มี
ภารกิจหรืออํานาจหนาที่กวางขวางทั่วประเทศ และตองรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ทุก ๓ เดือน  
เพื่อใหเหมาะสมกับคุณสมบัติและภารกิจเฉพาะที่กฎหมายกําหนดไว 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(คุณหญิงสุดารัตน  เกยุราพันธุ 
ในขณะนั้น) จึงไดใชอํานาจตามมาตรา ๒๓ ที่กําหนดให “ใหอนุกรรมการ
ไดรับเบ้ียประชุม คาใชจายในการเดินทางและ คาใชจายอื่นในการปฏิบัติ
หนาที่ ...”กําหนดเปนคาตอบแทนเหมาจายรายเดือนซึ่งรวมคาเบี้ยประชุม
และคาใชจายในการปฏิบัติหนาที่ แตกตางจากอนุกรรมการทั่วไปที่ไดรับ
เฉพาะเบี้ยประชุมอยางเดียว รายละเอียดตามคําส่ังที่ ๑๕๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ 
๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ (เอกสารภาคผนวก ๑.๒.๒)  

๓. กรณีนี้ สปสช. จึงเห็นวาเปนการใชกฎหมายคนละฉบับ สตง.ใช 
กฎหมายวาดวยองคการมหาชนและมติคณะรัฐมนตรีที่ออกตามกฎหมาย
ดังกลาว สวน  สปสช.ใชกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
ดังนั้น การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหอนุกรรมการ
ตรวจสอบไดรับคาตอบแทนเหมาจายรายเดือนตามที่ตรวจพบนั้น จึงเปน



 
 

๙ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

การใชอํานาจกําหนดตามความเหมาะสม และคํานึงถึงมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวของ โดยมีกฎหมายรองรับอยางถูกตองแลว 

 
 
 

ขอตรวจพบที ่๑.๓ การจายเงินคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ใหแก
เจาหนาที่พนักงานและลูกจางไมเหมาะสม 

จากการตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลการจายเงินโบนัสใหแก  
เจาหนาที่ พนักงาน  และลูกจางของสปสช . พบวาไมไดนําเสนอขอมูลที่
ครบถวนตอคณะกรรมการ  โดยมีรายละเอียดคือ  ปงบประมาณ ๒๕๔๙ 
สปสช.จายเงินโบนัสจํานวนเงิน  ๑๘,๗๐๒,๘๓๖.๐๐ บาท โดยไมมีมติ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ในขณะที่ปอื่น ๆ ทุกปจะมีมติคณะกรรมการ
อนุมัติใหจาย และในปงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑ สปสช. จายเงินโบนัส
ใหพนักงานซึ่งไมเปนลูกจางของ  สปสช . โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการกําหนดนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  แตไมไดนําเสนอ
การจายโบนัสใหพนักงานเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  ทําให
คณะกรรมการยังไมไดพิจารณาวา  การจายโบนัสใหพนักงานถูกตองตาม
แนวทางหลักเกณฑการจายเงินโบนัสที่คณะกรรมการกําหนด  การจายเงิน
โบนัสใหพนักงานในปงบประมาณ  ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ เปนจํานวนเงิน  
๒,๗๕๑,๖๑๕.๐๐ บาท    

 
ขอเสนอแนะที่ ๑.๓  เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนไปอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และคุมคา  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหประธาน
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดําเนินการ 



 
 

๑๐ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

๑.๓ ทบทวนการจายเงินคาตอบแทนพิเศษ  (โบนัส) ใหแก
ผูปฏิบัติงานของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดยประสานงาน
กับสํานักงบประมาณและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามแนวทางที่ถูกตอง  และควบคุมกํากับให
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการในการ
จายคาตอบแทนพิเศษ  (เงินโบนัส) และนําเสนอจํานวนเงินที่ตองจาย
คาตอบแทนพิเศษ  (โบนัส) ใหบุคลากรทุกประเภทของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพในแตละปตอคณะกรรมการ  

 
คําชี้แจงที่ ๑.๓ ของ สปสช.     
๑. การจายเงินคาตอบแทนพิเศษ (โบนัส) เจาหนาที่พนักงานและ

ลูกจาง ตามนโยบายรัฐบาลในขณะนั้นเชนเดียวกับสวนราชการอื่น ๆ และ
เปนไปตามขอบังคับ สปสช.วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๖  ที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (คุณหญิงสุดารัตน  เกยุราพันธุ 
ในขณะนั้น)ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ได
ประกาศกําหนดไว ในขอ ๒๔  “ผูปฏิบัติงานอาจไดรับเงินประจําตําแหนง  
เงินเพิ่มพิเศษ คาตอบแทนอ่ืน สวัสดิการ การสงเคราะหและประโยชน
เกื้อกูลตามที่คณะกรรมการกําหนด”  โดยมีการเริ่มใหในป ๒๕๔๘  เปนป
แรก ในการจายโบนัสใหแกบุคคลากรของ สปสช. เปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒ /๒๕๔๘ เม่ือวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๔๘ ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได ๓ ประการคือ (เอกสารภาคผนวก
ที่ ๑.๓.๑) 

(๑.๑) เห็นชอบใหบุคคลากรของ สปสช.ไดรับคาตอบแทนพิเศษ 
(โบนัส) ตามการประเมินผลงานแตละป เหมือนสวนราชการ
อื่น 

(๑.๒) การจายโบนัสใหแบงเปนระดับลดหลั่นไป เปนเกรด A, 
B, C  



 
 

๑๑ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

(๑.๓) ระดับอัตราการจายโบนัสใหเปนไปตามคะแนนที่ไดจาก
การประเมินของ TRIS ที่ไดรับมอบหมายจากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดย หากไดเกรด A (คะแนนมากกวารอยละ ๘๐ ) ใหได
โบนัส รอยละ ๑๒ ของเงินเดือนรวม หากไดเกรด B (คะแนนระหวางรอย
ละ ๗๐-๘๐) ใหไดโบนัส รอยละ ๘ ของเงินเดือนรวม และ หากไดเกรด C 
(คะแนนระหวาง รอยละ ๖๐-๗๐) ใหไดโบนัส รอยละ ๖ ของเงินเดือนรวม 

๒. ในการจายโบนัสของ สปสช ในป ๒๕๔๙  ไดใชมติของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ไดกําหนดหลักเกณฑไวในป 
๒๕๔๘รวมกับผลการประเมินตามรายงานของ TRIS ในการประชุม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๓ /๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๙ 
ตุลาคม ๒๕๔๙ ในการเสนอไดอางถึงหลักเกณฑการจายโบนัสของป 
๒๕๔๘ ประกอบกับคะแนนผลการปฏิบัติงานจาก TRIS ซึ่งในป ๒๕๔๙ 
นั้น สปสช ไดคะแนนผลการปฏิบัติงานจากการประเมินของ TRIS ที่รอย
ละ ๙๐.๒ ซึ่งไดระดับ A จึงมีการจายโบนัสที่รอยละ ๑๒  ของเงินเดือนรวม 
รายละเอียดในประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 
๑๓/๒๕๔๙ เม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ (เอกสารภาคผนวกที่ ๑.๓.๒) 

๓. กรณีการจายเงินเพิ่มพิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานที่ สปสช.จาง 
ในชวงป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๑  นั้น เนื่องจากพนักงานที่ สปสช.จางตามขอ ๑๕ 
ของขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๖  เปนลูกจางตาม
สัญญาจาง (เอกสารภาคผนวกที่ ๑.๓.๓)  จึงถือเปนบุคคลากรของ สปสช.
ประเภทหนึ่ง ดังนั้นมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เม่ือวันที่ 
๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ รวมทั้งมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ที่เกี่ยวของกับการประเมินผลงานของ TRIS และการจายโบนัสในปตอๆมา 
จึงมีผลตอพนักงาน เชนเดียวกันกับเจาหนาที่อ่ืนๆของ สปสช.ดวย 
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 ขอตรวจพบที่ ๑.๔ การใชจายเงินบางรายการเปนไปโดยไมประหยัด  
โดยมีรายละเอียดคือ  การเดินทางโดยเครื่องบินไม  เปนไปตาม

ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง คาใชจายในการ
บริหารและการจัดการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
จากการตรวจสอบพบ วาการเดินทางโดยเครื่องบินของผูเขารวมประชุมที่
เปนผูปฏิบัติงานหรือพนักงานตําแหนงอื่น  ๆ ที่มิใชผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ 
หรือรองผูอํานวยการสํานัก  ทุกรายการไมไดระบุถึงเหตุผลความจําเปนที่
ตองเดินทางโดยเครื่องบิน และการจายเงินคาเบ้ียเลี้ยงการเดินทางในการ
จัดประชุม อบรมสัมมนาของ  สปสช. ซึ่งถือปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติดังกลาวขางตนนั้น ทําใหการเขารวมประชุม
อบรมสัมมนาเม่ือมีการจัดอาหารเลี้ยงยังคงเบิกคาเบ้ียเลี้ยงไดเต็มสิทธิ  แต
จากระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหวางประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๒๐ ไดกําหนดกรณีที่มี 
การจัดอาหารใหแกผูเขาประชุมอบรมสัมมนาที่ได  รับคาเบ้ียเลี้ยงดวยนั้น  
ใหหักคาเบ้ียเลี้ยงไดในอัตรามื้อละ  ๑ ใน ๓ ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย
ตอวัน แตประกาศของ สปสช. ดังกลาวไมไดวางหลักเกณฑขอนี้ไวทําให
หนวยงานมีการเบิกคาใชจายซ้ําซอน   

 
 

ขอเสนอแนะที่ ๑.๔  เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนไปอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และคุมคา  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหเลขาธิการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดําเนินการ  แกไขประกาศ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องคาใชจายในการบริหารและ
การจัดการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ
กําหนดเปนแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณากําหนดอัตราคาเบ้ีย
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เลี้ยงใหเหมาะสมกรณี  มีการจัดบริการอาหารใหในระหวางการประชุม  
อบรมสัมมนา  เพื่อใหการใชจายงบประมาณของแผนดินเกิดประโยชน   
สูงสุด และไมเกิดความซ้ําซอนกับรายจายอื่นที่หนวยงานไดจายใหแก
ผูเขารวมประชุมไปแลว  และส่ังการให      เจาหนาที่  ปฏิบัติตามประกาศ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่องคาใชจายในการบริหารและ
การจัดการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๐ เกี่ยวกับ
หลักฐานที่ใชประกอบการเบิกจาย  เชน กรณีเดินทางโดยเครื่องบินตอง
กําหนดให มีบัตรที่นั่งโดยสารเครื่องบินแนบรายการขอเบิกทุกครั้ง  และ
หากมีการอนุมัติให  ผูปฏิบัติงานที่ตําแหนงต่ํากวารองผูอํานวยการสํานัก
เดินทางโดยเครื่องบิน  ตองระบุถึงเหตุผลความจําเปนที่ตองเดินทางโดย
เครื่องบินใหชัดเจน  โดยเหตุผลความจําเปนดังกลาวตองคํานึงถึงความ
ประหยัดและคุมคาเปนสําคัญ 

 
คําชี้แจงที่ ๑.๔ ของ สปสช.  

๑. จากประกาศ สปสช. เรื่องคาใชจายในการบริหารจัดการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ขอ ๑๑ (๒) (ค) 
กําหนดให “ผูปฏิบัติงานหรือพนักงานตําแหนงอ่ืนๆ ที่มิใชผูบริหาร 
ผูเช่ียวชาญ รองผูอํานวยการสํานัก ถามีความจําเปนตองเดินทางโดย
เครื่องบิน ใหเบิกจายในช้ันประหยัด” ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงาน
ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และหลายกรณีชวยประหยัดคาที่พักไดดวย สวน
ขอเสนอแนะของ สตง.ที่ใหระบุเหตุผลความจําเปนในการเดินทางโดย
เครื่องบินไวดวยนั้น สปสช.ไดส่ังการใหผูมีอํานาจอนุมัติถือปฏิบัติโดย
เครงครัด ตามหนังสือส่ังการที่ สปสช ๑๒/๐๐๑๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๔ แลว (เอกสารภาคผนวกที่ ๑.๔.๑) 

๒. ดวยเหตุที่การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติของ 
สปสช. ตองมีการชี้แจง เตรียมความพรอม รับฟงความคิดเห็นจากหนวย
บริการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจากตัวแทนภาคประชาชนและผูปวย 
และเพื่อใหการประชุม สัมมนา ตางๆ ที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพ ไดรับผลลัพธ
ตามวัตถุประสงค จึงจําเปนตองจัดใหมีคาเบี้ยเลี้ยงเพื่อชดเชยคาใชจาย
อื่นๆ และคาเสียโอกาส ไมใหเปนภาระกับผูเขารวมประชุมโดยเฉพาะกับ
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ภาคเอกชน ประชาชนหรือผูปวย โดย สปสช.แยกคาเบี้ยเลี้องออกจาก
คาอาหาร ทําใหการเขารวมประชุมอบรมสัมมนา  เมื่อมีการจัดอาหารเลี้ยง 
ยังคงเบิกคาเบี้ยเลี้ยงไดเต็มสิทธิ ซึ่งแตกตางจากระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ อยางไรก็ตาม สปสช.จะรับขอเสนอแนะของ สตง.
ไปสูการทบทวนระเบียบดังกลาว 

 
 
 

ขอตรวจพบที่๑.๕ การจางที่ปรึกษาไมเหมาะสม  
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  จางที่ปรึกษาในลักษณะ

ตอเนื่องและอัตราคาจางคอนขางสูง  การจัดทําสัญญาจางที่ปรึกษาไม
ครบถวน การจางที่ ปรึกษาทําหนาที่ผูบริหารระดับสูง  และเอกสารการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาสําหรับปงบประมาณ  ๒๕๕๑ และ 
๒๕๕๒ ไมสมบูรณ  

 
ขอเสนอแนะที่ ๑.๕  เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนไปอยางถูกตอง  มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และคุมคา  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหประธาน
กรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  และเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาดําเนินการ  

๑.๕ ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาใหมีความ
ชัดเจน และควรใหความสําคัญกับความจําเปนที่ตองมีที่ปรึกษาและกําหนด
อัตราผลตอบแทนที่ไมสูงมากเกินไป 

 
คําชี้แจง 
๑. การจางที่ปรึกษาของ สปสช เปนการจางบุคคลผูเช่ียวชาญที่เปน

ผูทรงคุณวุฒิทางดานการแพทยและระบบหลักประกันสุขภาพ จํานวนนอย
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ที่เกษียณจากการเปนผูเช่ียวชาญพิเศษของ สปสช. เพื่อทําหนาที่ในการ
ใหคําปรึกษาแกผูบริหาระดับสูง หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ประจํา และเปนงานที่ตองอาศัยความเช่ียวชาญ และการมีเครือขาย
เฉพาะตัว จึงจําเปนตองจางดวยอัตราคาจางตอเนื่องหรือไมสูงเกินกวาที่
เคยไดรับกอนเกษียณ 
           ๒. ผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ถูกประเมินโดยเลขาธิการและ
รองเลขาธิการ กอนการจางทุกป อยางไรก็ตามขอเสนอแนะของ สตง.ที่ให 
สปสช. พิจารณาออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาใหมี
ความชัดเจน โดยคํานึงถึงความจําเปนและอัตราการจางที่เหมาะสม สปสช.
จะรับไปดําเนินการ 
 
 
 

 
ขอตรวจพบที่ ๒ การบริหารพัสดุไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 
๒.๑ การบริหารพัสดุของ  สปสช. ไมเปนไปตามประกาศ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและขอบังคับที่  กําหนดไว คือ สปสช. 
ไมไดสงแผนปฏิบัติ  การจัดซื้อจัดจางใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายในกําหนดเวลาอยางชาภายในวันที่  ๓๑ ตุลาคม ของทุกป และ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางมีรายการไมครบถวน  นอกจากนั้น สปสช. ไม
ปฏิบัต ิตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ และคูมือการจัดหาพัสดุ รวมถึงการใหเลขที่ใบส่ังซื้อส่ังจางใน
ทะเบียนคุมใบส่ังซื้อส่ังจางไมครบทุกรายการ   

 
ขอเสนอแนะที่ ๒.๑ เพื่อใหการบริหารพัสดุของสํานักงานหลักประกัน

สุ ขภาพแหงชาติมี ความถูกตองเหมาะสม สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน



 
 

๑๖ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

มีขอเสนอแนะใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 

(๒.๑) ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  เรื่องการ
จัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยเครงครัดโดยเฉพาะ
การจัดทําแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางสงให  สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภายในระยะเวลาที่กําหนด  และแผนการจัดซื้อจัดจางตองจัดทํา
รายละเอียดรายการใหครบถวน ทั้งกรณีทําเปนสัญญาและใบส่ังซื้อส่ังจาง 

(๒.๒) ส่ังการใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ตามขอบังคับสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๘ และคูมือการจัดหา
พัสดุขอ (๑) (ค) อยางเครงครัด 

(๒.๓) ส่ังการใหเจาหนาที่ใหเลขที่ใบส่ังซื้อหรือจางที่  ทําดวยมือให
ครบถวนโดยจัดเรียงไปตามลําดับกอนหลัง โดยไมวางหมายเลขไว 

 
คําชี้แจงที่ ๒.๑ ของ สปสช. 
๑. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง  การดําเนินงานดานพัสดุของ สปสช. 

มีระบบควบคุมกํากับภายในอยางเปนระบบ ตั้งแตการจัดทําแผนการใช
จายเงินประจําป ซึ่งไดถูกกําหนดรายการเกี่ยวกับพัสดุไวในแผนการใช
จายเงิน ซึ่งผานการอนุมัติแผนการใชจายเงินจากคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกอบกับการจัดหามีระบบการติดตาม
กํากับจากสํานักตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ อีกช้ันหนึ่ง แต
อยางใดก็ตามการปฏิบัติงานดานเอกสารของเจาหนาที่ในเรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางเพื่อจัดสงใหกับ สตง. และรายละเอียดตาม
ขอสังเกตของ สตง. ในชวงแรกมีขอบกพรองบาง โดยเฉพาะจัดสงใหกับ 
สตง.ตามระเบียบในบางปลาชาบาง ซึ่งเรื่องนี้ สปสช. มีการปรับปรุงใหดี
ขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดกําชับส่ังการใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบถือปฏิบัติ
โดยเครงครัดตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ๒๕๔๖  



 
 

๑๗ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

 ๒. ในสวนที่พบวาจัดหาพัสดุ ไมระบุราคากลางในหนังสือขออนุมัติ 
เนื่องจาก พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๙ “ให
คณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจายประจําปตอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการสํานักงาน”  ทําให สปสช.ตองทํา
แผนงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการบริหารจัดการ สปสช.ลวงหนา 
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  ซึ่งในขั้นตอนการทําแผนงบประมาณนี้จะคํานวณ
วงเงินงบประมาณที่จะจัดหาพัสดุจากราคากลางหรือราคาอางอิงหรือราคา
ที่เคยจัดหาได  เปนวงเงินในการจัดหาตามแผนงบประมาณ ดังนั้นเมื่อถึง
ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ  จึงไมไดระบุราคากลางไวอีก แตไดกําหนดขอ
อนุมัติวงเงินงบประมาณที่ปราก ฏในแผนงบประมาณ ซึ่งก็คือราคากลาง 
หรือราคาอางอิงนั้นเอง  อยางไรก็ตาม กรณีในสวนที่เลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจาง
ในทะเบียนคุมใบสั่งซื้อสั่งจางไมครบทุกรายการ  สปสช.ไดสั่งการให
เจาหนาที่ ปฏิบัติตามขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๘ และคูมือการจัดหาพัสดุขอ (๑) (ค) อยาง
เครงครัดแลว ตามหนังสือที่ สปสช.๑๒/๒๓๓ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔   
 

ขอตรวจพบที่ ๒.๒ การคัดเลือกผูขาย /ผูรับจางในการจัดหาโดยวิธี
เปรียบเทียบราคาดวยการเปดประมูลทั่วไปไมเปนไปตามระเบียบที่กําหนด  
จากการตรวจสอบพบวา สปสช. ไมไดพิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจาง
ของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวมีคุณภาพและคุณสมบัติถูกตองตาม
เงื่อนไขในขั้นตอนการยื่นซองเสนอราคาแตพิจารณาคัดเลือกตามเงื่อนไข
เพิ่มเติมที่ปรากฏในประกาศการจัดหาพัสดุโดยวิธีเปรียบเทียบราคา  ซึ่ง
ขั้นตอนการตอรองราคาที่  สปสช. กําหนดขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใชเปนเงื่อนไข
ในการพิจารณาคัดเลือกคูสัญญาดําเนินการจัดหาพัสดุนี้ไมได  ปรากฏอยู
ในขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.
๒๕๔๖และประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๗ แตอยางใด   ทําให
บางกรณีผูยื่นซองเสนอราคาต่ําสุดในช้ันตนไมไดรับเลือกใหเปนคูสัญญา  



 
 

๑๘ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

ซึ่งขัดกับหลักการตอรองราคาตามระเบียบพัสดุที่มุงเนนใหเกิดการแขงขัน
ที่โปรงใสและเปนธรรมกับผูเสนอราคาตลอดจนไมสามารถยืนยันไดวาการ
ปฏิบัติหนาที่ ของกรรมการพิจารณาผลในกระบวนการตอรองราคานั้นมี
ความโปรงใสและเปนธรรมหรือไมอยางไร  

 
ขอเสนอแนะที่ ๒.๒  เพื่อใหการบริหารพัสดุของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติมี ความถูกตองเหมาะสม สํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติพิจารณาดําเนินการ    แกไขระเบียบการจัดหาพัสดุ  ของสปสช. 
ใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แกไขเพิ่มเติม  โดยเฉพาะหลักการและวิธีการจัดหาพัสดุ  และหาก
เนื้อความในประกาศการจัดหาพัสดุใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการ
แตกตางไปจากที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) กําหนดหรือแบบที่
ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลวโดยขอความ
ดังกลาวมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบของ  กวพ. และ
ไมทําใหทางราชการเสียเปรียบใหสามารถกระทําได  เวนแตพิจารณาแลว
เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอใหสงรางประกาศการ
จัดหาพัสดุไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 

 
คําชี้แจงที่ ๒.๒ ของ สปสช.  
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(คุณหญิงสุดารัตน  เกยุรา

พันธุ ในขณะนั้น) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
ไดออกขอบังคับ สปสช.วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖  ตามมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๕(๒)/
๒๕๔๖  เม่ือวันที่ ๒๒  มกราคม ๒๕๔๖ สาระสําคัญของขอบังคับดังกลาว
เกิดจากคณะทํางานยกรางประกอบดวยผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิดาน
การพัสดุ จากสํานักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ  
ผูปฏิบัติงานดานการพัสดุ โดยใชหลักการสําคัญและปญหาของการจัดหา



 
 

๑๙ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

พัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุมาเปนฐานกําหนด 
ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึงแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดหาพัสดุ เกิดความคลองตัว มีความยืดหยุน แต
ตองโปรงใส เปดใหมีการแขงขันอยางเปนธรรมกับทุกฝาย เพื่อให
ระบบงานของ สปสช. เปนระบบงานขององคกรประสิทธิภาพ มีธรรมาภิ
บาล จึงไดกําหนดใหขั้นตอนและวิธีการจัดหาพัสดุของ สปสช.มีความ
แตกตางจากระบบราชการทั่วไปในบางประเด็น 

 ๒. ในขั้นตอนของการจัดหาพัสดุดวยวิธีเปรียบเทียบราคา (ประกวด
ราคา) สปสช.มีประกาศแจงในการจัดหาลวงหนาวา คณะกรรมการจัดหา
พัสดุจะตอรองราคา  แมจะเสนอราคาต่ํากวาวงเงินจัดหาหรือราคากลาง 
และในการจัดหาแตละครั้งผูเสนอราคาจะทราบโดยทั่วกันวา สปสช.มี
ขั้นตอนการตอรองราคาจากผูเสนอราคาต่ําในสองหรือสามลําดับดวย  

 ๓. ในขั้นตอนการตอรองราคาของคณะกรรมการจัดหาพัสดุ จาก
ประกาศ สปสช.เรื่องแนวทางการจัดหาพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด
หลักเกณฑ วาการจัดหาพัสดุที่มีมูลคาตั้งแต ๑ ลานบาท คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุตองมีผูแทนสํานักตนเรื่อง ผูแทนสํานักบริหารทั่วไป ผูแทน
สํานักอื่นที่เกี่ยวของ และผูแทนสํานักกฎหมาย อยางนอยรวมส่ีคนเปน
กรรมการจัดหาพัสดุและตอรองราคา  เพื่อเปนหลักประกันวาการตอรอง
ราคาโดยคณะกรรมการที่มาจากหลายหนวยงานจะมีความโปรงใส  
ในทางปฏิบัติเมื่อมีการตอรองราคาแตละรายแลวจะใหโอกาสผูที่ยื่นราคา
ต่ําสุดในครั้งแรกไดมีโอกาสในการพิจารณาอีกครั้งวาจะลดราคาลงได
มากกวาราคาที่กรรมการตอรองจากผูเสนอราคารายอ่ืนหรือไม หากผูยื่น
ราคาต่ําสุดในครั้งแรกไมสามารถลดราคาใหต่ํากวาผูขายที่ยื่นเสนอราคา
ต่ําสุดในครั้งสุดทาย ทางสํานักงานจึงจะจัดซื้อจากผูเสนอราคาต่ําสุดใน
ครั้งนั้นแทน   

๔. ผลของการปฏิบัติตามขอบังคับพัสดุ และประกาศการจัดหาพัสดุ
ดังกลาวของ สปสช.ทําใหภาพรวมของการจัดซื้อจัดจางตามสัญญาที่ สตง 
ยกตัวอยาง ๘ รายการ ซึ่งราคากลางหรืองบประมาณที่ตั้งของการจัดซื้อ
ทั้งหมดเปน  ๔๗,๗๘๒,๘๐๐   บาท ซึ่งหากใชระเบียบพัสดุของสํานัก
นายกรัฐมนตรี จะตองจัดซื้อจากผูเสนอราคาต่ําสุดที่ไมเกินราคากลางหรือ
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งบประมาณที่ตั้ง ซึ่งจะใชงบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๗๔๑ ,๘๓๕.๖๖  บาท 
ในขณะที่ตามขอบังคับพัสดุของ สปสช . สามารถตอรองเพิ่มได โดย
สามารถจัดหาไดโดยใชงบประมาณเพียง ๓๘,๒๑๓,๘๖๘ บาท  จึง
สามารถประหยัดงบประมาณของทางราชการได อีก๒,๕๒๗,๙๖๗.๖๖  
บาท รายละเอียดในตารางเปรียบเทียบราคา (เอกสารภาคผนวกที่ ๒.๒.๔) 

 
 
 
ขอตรวจพบที ่๓ การนําเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐจากการซื้อยา

จากองคการเภสัชกรรมโดยใชงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติไป
ใช เปนเงินสวัสดิการเปนการปฏิบั ติที่ไมเหมาะสม 

ในปงบประมาณ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ สปสช. ไดจัดทําโครงการเพื่อ
ขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐจากองคการเภสัชกรรมเปนจํานวนเงิน  
๑๖๕,๕๖๔,๗๔๐.๐๐ บาท เงินจํานวนดังกลาว  สปสช.ไดรับเปนเงิน     
บริจาคเขากองทุนสวัสดิการตามระเบียบ  สปสช. วาดวยการจัดสวัสดิการ
ของสํานักงาน  พ.ศ.๒๕๕๐ และ สปสช. ไดเบิกจายเงินจากกองทุน
สวัสดิการ ไปจัดสวัสดิการในหลาย ๆ ดาน เชน การจัดทําโครงการศึกษาดู 
งานตางประเทศ  การจายเพื่อชวยเหลือแกผูทําคุณประโยชนแก  สปสช. 
และการจายเพื่อประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติงาน  เพียงวันที่  ๓๑ 
ธั นวาคม ๒๕๕๒ มีการเบิกจายเปนเงิน ๙๐,๔๓๕,๑๕๑.๘๒ บาท ทําให 
สปสช. มีเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐคงเหลือในกองทุนสวัสดิการ  จํานวน 
๗๕,๑๒๙,๕๘๘.๑๘ บาท การใชจายเงินดังกลาวเพื่อสวัสดิการ  ไม
เหมาะสมเนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อยาจากองคการเภสัชกรรมเปน
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  เพื่อใหบริการประชาชนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
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ขอเสนอแนะที่ ๓ เพื่อใหการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาต ิมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินมีขอเสนอแนะใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พิจารณาดําเนินการ กําหนดหลักเกณฑการใชจายเงินสนับสนุนกิจกรรม
ภาครัฐที่ไดรับจากองคการเภสัชกรรมใหเปนการนําไปใชเพื่อประโยชน
โดยตรงตอหนวยบริการ และกรณีเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐที่ไดจาก
องคการเภสัชกรรมมาแลว แตปจจุบันยังไมไดดําเนินการใหสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิปรับเปนการดําเนินการโครงการที่ให
ประโยชนกับหนวยบริการโดยตรง 

 
คําชี้แจงที่ ๓ ของ สปสช. 
๑. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายใน

สวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดใหสวนราชการ จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
ได  และ สปสช.โดยความเห็บจากการหารือรวมกับผูแทน สตง.ในขณะนั้น 
ไดออกระเบียบ สปสช.วาดวยเงินสวัสดิการของสํานักงาน  พ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อ
บริหารกองทุนสวัสดิการดังกลาวอยางถูกตองตามระเบียบที่สํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนด  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนภารกิจของ
สํานักงานและจัดสวัสดิการใหแกผูปฏิบัติงานและครอบครัวหรือผูทํา
คุณประโยชนแกสํานักงาน และรวมถึงการทําสาธารณกุศลหรือ
สาธารณประโยชน  และกําหนดใหกองทุนสวัสดิการ สปสช.จะไมรับเงิน
บริจาคจากภาคเอกชน แตจะรับเงินบริจาคไดเฉพาะจากรัฐวิสาหกิจ 
หนวยงานของรัฐ หรือสวนราชการ เทานั้น  

๒. ในป ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ สปสช. ไดจัดทําโครงการเพื่อขอรับเงิน
สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐจากองคการเภสัชกรรม ซึ่งรายละเอียดโครงการ
สวนใหญเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของหนวยบริการ และการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ  และตามขอบังคับองคการเภสัชกรรม
วาดวยเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐฯขอ ๖(๑) กําหนดวัตถุประสงค “เพื่อ
สนับสนุนสงเสริมการบริหาร วิชาการ การวิจัย การพัฒนา การอบรมและดู
งานของเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐ ” และองคการเภสัชกรรมไดเคย
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ช้ีแจงแนวทางการบริหารเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐตอสํานักงาน
ประกันสังคม 0

1 วา งบสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐมีวัตถุประสงคเฉพาะตาม
ขอบังคับฯ “ซึ่งเปนการสนับสนุนในลักษณะสวัสดิการ นอกเหนือจาก
สวนลดที่ไดใหไวแลวแกหนวยงานภาครัฐที่ซื้อผลิตภัณฑขององคการ
เภสัชกรรม ซึ่งเงินสนับสนุนดังกลาวไมถือเปนคานายหนาหรือคาคอมมิช
ชันและไมใชเปนเงินสงเสริมการขาย ทั้งนี้ หนวยงานที่มีความประสงคจะ
ขอรับการสนับสนุนดังกลาว จะตองทําโครงการเสนอใหองคการเภสัช
กรรมพิจารณาเปนรายๆไป สวนจะใหการสนับสนุนหรือไม หรือจะให
จํานวนเทาไร องคการเภสัชกรรมจะพิจารณาเปนรายๆไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดไวในขอบังคับองคการเภสัชกรรมวาดวยเงินสนับสนุนกิจกรรม
ภาครัฐ” 

๓. ดังนั้น เงินที่ไดรับจากองคการเภสัชกรรมตามโครงการที่ สปสช.
ขอรับการสนับสนุนไป จึงไมใชสวนลดที่องคการเภสัชกรรมไดใหกับ
หนวยบริการไวแลว อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชเงินดังกลาวมีความ
ชัดเจนและขยายครอบคลุมการนําไปใชเพื่อประโยชนของหนวยบริการ
มากขึ้น ตามขอเสนอแนะของ สตง. สปสช. จึงไดดําเนินการปรับปรุง
ระเบียบ สปสช.วาดวยการจัดสวัสดิการของสํานักงาน พ .ศ.๒๕๕๔ และ
ประกาศใช ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แลว (เอกสารภาคผนวกที่ ๓) 

 
 
 

ขอตรวจพบที ่๔ การจัดสวนงานและการกําหนดตําแหนงงานไม 
เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ 

จากการตรวจสอบการออกประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เรื่องการจัดสวนงานและการกําหนดตําแหนงงาน  พบวาบาง
ประกาศไมถูกตอง  กลาวคือ การออกประกาศแบงสวนงานฉบับแรกซึ่ง

                                            
1 หนังสือที่ สธ.๕๑๐๐/๑๕๙๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
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ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ เปนฉบับเดียวที่ผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  แตการออกประกาศแบง
สวนงานและการปรับปรุงการแบงสวนงาน ภายหลังการออกประกาศฉบับ
แรก นั้นไมไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ 

 
ขอเสนอแนะที่ ๔ เพื่อใหการดําเนินการของสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติเปนไปโดยถูกตองสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมี
ขอเสนอแนะใหประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาส่ัง
การใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาตินําเสนอการ
จัดแบงสวนงานและการกําหนดตําแหนงงานของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงตอคณะกรรมการกอนการประกาศใช 

 
คําชี้แจงที่ ๔ ของ สปสช. 
๑. การออกประกาศ สปสช. เรื่องการแบงสวนงานของสํานักงานฯ ลง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๖ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในการประชุมครั้ง ๓/๒๕๔๕ เม่ือวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๔๕ ตอมาคณะกรรมการฯ ไดมีมติในการประชุมครั้ง ๓/๒๕๕๐ 
เม่ือวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่องการปรับปรุงโครงสรางองคกรและ
โครงสรางเงินเดือนเจาหนาที่ สปสช. ตามขอเสนอของ คณะทํางาน ปรับ
โครงสราง สปสช. (ซึ่งประกอบดวย ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ  เปนประธาน  
นายเชิดชัย มีคํา (ผูแทนกรมบัญชีกลาง) ดร.ศิริชัยย ชัยชนะวงศ 
ผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะทํางาน)  และเห็นชอบให สปสช.ออกประกาศ 
การปรับโครงสรางของ สปสช. โดยเนนใหมีการบริหารแบบบูรณาการ มี
ความคลองตัว ประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ ตามมติที่
ประชุมในครั้งนั้น ดังนี ้

“๑.๑   ไมเพิ่มภาระดานการบริหารงานบุคคล และงบประมาณ
บริหารจัดการของสํานักงาน   โดยไมจําเปน  



 
 

๒๔ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

  ๑.๒   มอบ สปสช. พิจารณาปรับโครงสรางองคกร ตามแนวทาง
ดังนี้ 

           ๑) มี ๓ กลุมหนวยงาน หรือเรียกช่ืออ่ืน ประกอบดวย 
 กลุมที่ ๑ กลุมหนวยงานบริหารกองทุน   
 กลุมที่ ๒ กลุมหนวยงานพัฒนาและปฏิบัติการ  (โดยอาจ

พิจารณารวมกลุมที่ ๒ และกลุมที่ ๔ ตาม ขอเสนอเดิม
เขาดวยกัน)  

 กลุมที่ ๓ กลุมหนวยงานหนวยงานบริหารหลักประกันสุขภาพ
ในพื้นที่   

   ๒) การจัดหนวยงานภายในของแตละกลุม ใหพิจารณาจัด
ตามความเหมาะสม และยืดหยุนโดยใหรวมกลุมหนวยงานที่
มีภารกิจสอดคลองกัน เชน ยายหนวยงานลําดับที่ ๒.๘ ไป
รวมอยูในกลุมที่ ๓ เปนตน 

๓)   เนนการพัฒนาความเขมแข็งของสํานักงานสาขา  
๔)  ภารกิจที่ไมไดเปนงานประจํา ใหพิจารณาบริหารจัดการ

แบบโครงการ” 
จากมติคณะกรรมการฯ นี้ จึงทําให สปสช.สามารถจัดแบงสวนงาน

ภายในได (เอกสารภาคผนวกที่ ๔.๑)  
๒. ตอมาในการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่  ๑๒(๗) /๒๕๕๐ วันที่ 

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ เห็นชอบให ปรับเปลี่ยนระบบการกํากับดูแลงาน
บริหารงานบุคคลของ สปสช.จาก การควบคุมกรอบอัตรากําลังของคณะ
กรรมการฯ  เปน การควบคุมตามแผนงานและวงเงินงบประมาณบริหาร
บุคคลที่ไดรับในแตละป   และจากมติดังกลาวนําไปสูการปรับปรุงแกไข 
ขอบังคับฯวาดวยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ในขอ ๑๐ 
เปนดังนี้ “สํานักงานจะมีผูปฏิบัติงานในตําแหนงใด ประเภทใด ระดับใด 
อยูในสวนงานใด จํานวนเทาไร ใหเลขาธิการเปนผูกําหนด โดยคํานึงถึง
ความจําเปน ลักษณะหนาที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน 
ภายใตกรอบนโยบาย เปาหมาย แผนงานและวงเงินงบประมาณรวมทุก
ดานเกี่ยวกับบุคคล ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ” (เอกสารภาคผนวก
ที่ ๔.๒) 



 
 

๒๕ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

๓. จากมติคณะกรรมการฯ และขอบังคับฯ ดังกลาวขางตน ทําใหการ
ออกประกาศฯ เรื่องแบงสวนงานและกําหนดตําแหนงงาน ลงวันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๑ และฉบับแกไขเพิ่มเติมหลังจากนั้น (ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ 
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ
ฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓) เลขาธิการสามารถดําเนินการได
เพราะไดรับมอบจากมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติแลว 

 
 

ขอตรวจพบที ่๕ คาใชจายดานบุคลากรไมเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด และการบรรจุแตงตั้งเจาหนาที่ไมเปนไปตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง (Job Specification) 

จากการตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ  สปสช. พบวา
คาใชจายดานบุคลากรตั้งแตปงบประมาณ  ๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๒ สูงกวา
เกณฑ ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไมไดเสนอไปยัง ก.พ.ร. เพื่อพิจารณา
แตอยางใด  และจากการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงงานดาน
คุณวุฒิการศึกษาของเจาหนาที่ในสํานักนโยบายและแผน  สํานักบริหาร
สารสนเทศการประกัน และสํานักงานสาขาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  รวม
ทั้งส้ินจํานวน ๑๑๑ อัตรา พบวาการบรรจุแตงตั้งเจาหนาที่ไมตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ทั้งหมด ๙ คนคิดเปนรอยละ ๘.๑๑ ของจํานวน
เจาหนาที่ทั้งหมด   

 
 
ขอเสนอแนะที่ ๕  เพื่อใหการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  สํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติพิจารณาดําเนินการ  ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๗ กันยายน๒๕๔๗ และวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 



 
 

๒๖ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

เกี่ยวกับการกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับคาใชจายดานบุคลากรและให
มีการบรรจุ แตงตั้งเจาหนาที่ ใหตรงตามที่กําหนดไว ในคุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงงาน 
(Job Specification) อยางเครงครัด 

 
 
 
 
คําชี้แจงที่ ๕ ของ สปสช.    
๑. ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๗ ที่กําหนด

กรอบวงเงินรวมสําหรับคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชน ตองไม
เกินรอยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนประจําป และหากองคการใดไมสามารถ
ดําเนินการใหอยูในกรอบไดใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปนราย
กรณี  

๒. เนื่องจากภารกิจการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
และการคุมครองสิทธิเพื่อใหประชาชนเขาถึงการบริการสาธารณสุขที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐาน ของ สปสช. ตองมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
และความเช่ียวชาญเฉพาะ ประกอบกับ สปสช.ไดรับงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการเพียงรอยละ ๑ -๑.๕ ของงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ในแตละป ซึ่งอัตราสวนที่คอนขางต่ําเม่ือเทียบกองทุน
ประกันสังคม หรือกองทุนอื่นๆในตางประเทศ เปนผลให สปสช.ตองมี
คาใชจายดานบุคลากรเกินกวารอยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนที่เปนงบบริหาร
จัดการประจําป อยางไรก็ตาม สปสช.  ไดเสนอวงเงินงบประมาณและ
รายละเอียดดานบุคลากรควบคูกับงบบริหารจัดการสํานักงาน เพื่อให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเปนกรณีเฉพาะทุกป เปนการดําเนินการ
ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙ ของ พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี ดังกลาว 



 
 

๒๗ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

 ๓. เรื่องการบรรจุบุคลากรใหตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 
โดยเฉพาะดานคุณวุฒิการศึกษา ปกติ สปสช. ยึดถือเกณฑดังกลาวเปน
พื้นฐานอยูแลว แตมีบางกรณีที่จําเปนเพื่อประโยชนของสํานักงานฯ เชน 
งานที่ตองการความเชี่ยวชาญดานเทคนิคไอที ก็อาจตองเนนที่
ประสบการณและความสามารถของบุคลากรเปนสําคัญในการพิจารณา
บรรจุ อยางไรก็ตาม สปสช.จะยึดตามขอเสนอแนะของ สตง.ในการ
ดําเนินการดังกลาวตอไป 

 
 
 
ขอตรวจพบที ่๖ การใชจายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

ไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ 

จากการตรวจสอบการจายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ปงบประมาณ  ๒๕๕๒ พบวาเลขาธิการไดอนุมัติใหนําเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติในสวนของงบเหมาจายรายหัวสําหรับบริการ
ผูปวยในและผูปวยนอกจํานวน  ๙๕,๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ไปจายให
หนวยงานอ่ืนที่ไมใชหนวยบริการ เพื่อการดําเนินงานที่นอกเหนือจาก
บริการสาธารณสุข  ซึ่งการนําเงินกองทุนไปใชจายไมเปนไปตาม
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕ มีผลกระทบทํา
ใหหนวยบริการไมไดรับงบประมาณเพื่อการดําเนินงานตามที่ควรจะเปน 

 
 
ขอเสนอแนะที่ ๖ เพื่อใหการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติเปนไปตามพระราชบัญญัต ิ
หลักประกันสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
มีขอเสนอแนะ ดังนี ้



 
 

๒๘ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

๑. ใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาการใช
จายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของเงินกองทุน 

๒. ใหเลขาธิการกํากับดูแลสํานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขต
พื้นที ่ปฏิบัติตามคูมือบริหารงบ      กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ของแตละปงบประมาณอยางเครงครัด 

 
คําชี้แจงที่ ๖ ของ สปสช. 

 ๑. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (งบ
กองทุน) ถูกกําหนดภายใตขอบเขตตาม พ .ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ ที่กําหนดวัตถุประสงคของกองทุนฯ วา 
เพื่อเปนคาใชจาย สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ
หนวยบริการ โดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่
ไมมีหนวยบริการเพียงพอ หรือมีการกระจายหนวยบริการอยางไม
เหมาะสม และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชอํานาจตาม
มาตราที่ ๑๘  ออกระเบียบ และประกาศตางๆที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน 
โดยมี สปสช.เปนผูบริหารกองทุนตามมาตราที่ ๒๖  โดยการออกประกาศ 
เรื่องการบริหารจัดการงบกองทุนในแตละปและจัดทําคูมือการบริหารงบ
กองทุนประจําป ซึ่งจะแสดงรายละเอียดที่สําคัญของการบริหารจัดการ
กองทุน และเผยแพรอยางกวางขวางใหกับทุกหนวยบริการ หนวยงาน
ตางๆ รวมทั้งผูสนใจ ไดทราบแนวทางปฏิบัติ  
 ๒.รายละเอียดในระเบียบ สปสช.วาดวยการรับเงิน การจายเงิน และ
การเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ.๒๕๔๖ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ออกตามมาตรา ๔๐ ขอ ๑๐ ที่กําหนดวา "การจายเงินกองทุนให
จายไดตามวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจาย สนับสนุน และสงเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคคล
สามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการฯ กําหนด  



 
 

๒๙ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

 สําหรับโครงการที่มีการตั้งขอสังเกตทั้ง ๔ รายการนั้น จะเปนการ
จายเงินกองทุนภายใตเงื่อนไขและวัตถุประสงคที่สนับสนุน สงเสริมการ
จัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ ดังนี้ 
 

(๑) โครงการสนับสนุนคุณภาพบริการสาธารณสุขดวยกระบวนการ
คุณภาพระดับโรงพยาบาล ป ๒๕๕๒  

    เปนการใชจายตามประกาศเรื่อง การบริหารงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน 
๒๕๕๑ ออกตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติในการ
ประชุมวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งกําหนดใหมีงบจัดสรรตามเกณฑ
คุณภาพบริการ เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ พรบ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ที่บุคคลตองไดรับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานบริการ 
และตามประกาศดังกลาวขอ ๔.๓ ระบุเปนงบจายเพิ่มเติมสําหรับสนับสนุน
หนวยบริการตามเกณฑคุณภาพบริการ และในทางป ฏิบัติตามคูมือการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ หนา 
๑๒๕-๑๒๙ ระบุแนวทางในการบริหารงบจัดสรรตามเกณฑคุณภาพบริการ 
ที่ระบุเกณฑในการวัดหนวยบริการรับสงตอ ขอหนึ่งวาวัดดัวยผลการ
พัฒนาคุณภาพหนวยบริการรับสงตอ   ซึ่งในขณะนั้นสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เปนองคกรหลักที่ทําหนาที่สนับสนุน
และตรวจการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ซึ่งแนวทางการพัฒนาและ
การตรวจรับรองโรงพยาบาลเปนที่ยอมรับของหนวยบริการทั้งภาครัฐและ
เอกชน  กิจกรรมตามโครงการที่ตั้งขอสังเกต ซึ่งเปนการสนับสนุนให 
พรพ. ดําเนินการ จึงเปนการสงเสริมและสนับสนุนการจัดระบบบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น     

 

(๒)  โครงการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ป ๒๕๕๒  (ในสวนที่
จายใหกรมควบคุมโรค)  

   ตามประกาศเรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติในการประชุมวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ กําหนดวารายการงบวัคซีนไขหวัดใหญสําหรับผูปวยโรค



 
 

๓๐ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

เรื้อรังทุกกลุมอายุโดยใหใชงบบริการผูปวยใน เนื่องจากมีผลการศึกษา
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระบุวาเม่ือใหวัคซีนไขหวัด
ใหญ จะทําใหอัตราการมาใชบริการผูปวยในลดลง และเนื่องจากเปนป
แรกๆ ของการเพิ่มสิทธิประโยชน ซึ่งในระบบบริการสาธารณสุขยังไมเคย
มีการดําเนินการใหวัคซีนไขหวัดใหญอยางทั่วถึงทั้งประเทศมากอน จึง
จําเปนตองสนับสนุนการพัฒนาระบบการใหบริการวัคซีนไขหวัดใหญ ทั้ง
ดานความรูดานวัคซีน การคัดเลือกกลุมเปาหมาย และระบบการสงและจาย
วัคซีนไปยังหนวยบริการ จึงไดมอบหมายใหกรมควบคุมโรค ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีองคความรูและความชํานาญในการควบคุมโรค เปน
ผูดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการใหวัคซีนไขหวัดใหญ 
เพื่อใหประชากรกลุมเส่ียงสามารถเขาถึงบริการและไดรับบริการที่
ครบถวนและถูกตอง  

กรณีนี้ จึงเปนการใชจายเงินกองทุนตามประกาศและมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งการจายเงินกองทุนนี้อยูใน
กรอบวัตถุประสงคเปนคาใชจาย สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการตามมาตรา ๓๘  

 

(๓) โครงการพัฒนาคุณภาพระบบขอมูลการเงินการบัญชีเพื่อ
ประเมินผลและเฝาระวังสถาการณการเงินการคลัง  (สวนที่จาย
ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

                 ตามประกาศเรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติในการประชุมวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๑ สวนเพื่อบริการผูปวยนอก  ขอ ๒.๒.๒ ใหจายเงินกองทุน
ใหหนวยบริการตามจํานวนขอมูลที่กําหนดสําหรับบริการผูปวยนอก
รายบุคคลและขอมูลดานการเงินการคลังของหนวยบริการ  

กรณีนี้ เปนความจําเปนของหนวยบริการแตละแหง จะตองมีและใช
ระบบขอมูลการบริการและขอมูลการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สปสช.
จึงไดสนับสนุนงบประมาณตามประกาศดังกลาวให สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนสวนราชการที่รับผิดชอบหนวยบริการ
ดังกลาวใหเปนผูดําเนินการสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการของหนวย



 
 

๓๑ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

บริการในสังกัด  การจายเงินกองทุนตามโครงการนี้จึงอยูในกรอบ
วัตถุประสงคเปนคาใชจายสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
ของหนวยบริการตามมาตรา ๓๘   

 
(๔) โครงการนํารองระบบรับสงขอมูลการรักษาและการใชยาของ

ผูปวยนอกรายบุคคล (สวนที่จายใหสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษา
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
การดําเนินการโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของแนวทางการจาย

คาบริการผูปวยนอกตามผลการบริการ จากเดิมการจายคาใชจายบริการ
ผูปวยนอกเปนการจายตามจํานวนประชากรที่ปรับดวยโครงสรางอายุ 
ตอมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   เห็นวาควรมีการจาย
ตามจํานวนการเขารับบริการจริง (จํานวนครั้งการใชบริการ) เปนเกณฑ
หนึ่งในการจาย (ขอ ๒.๒.๒  ตามประกาศตามประกาศสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การบริหารงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑)  จึง
จําเปนตองมีการสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยบริการสามารถจัดทําขอมูล
บริการและขอมูลบริการดานยาที่ใชในการใหบริการใหถูกตองครบถวน 
เพื่อเปนการสนับสนุน และสงเสริมจัดระบบบริการสาธารณสุขของหนวย
บริการใหมีคุณภาพมากขึ้น 

 

๓. ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ มี
งบประมาณสําหรับจายตามเกณฑคุณภาพบริการ วัคซีนไขหวัดใหญ และ
คาบริการผูปวยนอกไวจํานวน ๗๑๔.๕๗ บาทตอหัวประชากร คิดเปน 
๓๓,๖๐๓,๑๔๘,๐๐๐บาท ซึ่งโครงการที่ตั้งขอสังเกตทั้ง ๔ โครงการเปน
มูลคา ๙๕,๓๒๕,๐๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๐.๒๘ ของงบทั้งหมด  
 
 

ขอตรวจพบที่ ๗ การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
รายการงบบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคไมเปนไปตามที่คูมือ
กําหนด 



 
 

๓๒ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

จากการตรวจสอบการจัดสรรงบบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคสําหรับบริการที่มีความตองการใช  บริการเดนชัด (P&P Expressed 
demand services) พบวา สปสช. จัดสรรงบดังกลาวแกหนวยงานอื่นที่
ไมใชหนวยบริการ ซึ่งคูมือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
กําหนดใหเปนการจัดสรรในลักษณะเหมาจายรายหัวใหแกหนวยบริการ  
ทําใหหนวยบริการไดรับงบประมาณนอยกวาที่ควรไดรับ 

 
 
ขอเสนอแนะที่ ๗ เพื่อใหการบริหารงบบริการสรางเสริมสุขภาพและ

ปองกันโรคของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนไปอยางถูกตอง  
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีขอเสนอแนะใหเลขาธิการสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ  กํากับดูแลสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติสาขาพื้นที่พิจารณาอนุมัติโครงการ /กิจกรรมดวยความรอบคอบ
และเปนไปตามแนวทางที่คูมือบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติกําหนด 

 
คําชี้แจงที่ ๗ ของ สปสช. 
๑. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (งบ

กองทุน) ถูกกําหนดภายใตขอบเขตตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓๘ ที่กําหนดวัตถุประสงคของกองทุนฯ วา เพื่อเปน
คาใชจาย สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวย
บริการ โดยคํานึงถึงการพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไมมี
หนวยบริการเพียงพอ หรือมีการกระจายหนวยบริการอยางไมเหมาะสม 
และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชอํานาจตามมาตราที่ 
๑๘  ออกระเบียบ และประกาศตางๆที่เกี่ยวกับการบริหารกองทุน และ
มาตรา ๒๐ แตงตั้งและมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการชุดตาง เพื่อใหมี
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหสอดคลองกับ
ปญหาและลักษณะเฉพาะของแตละพื้นที่ 



 
 

๓๓ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

๒. ตามแนวคิดในขอ ๕) หนา ๒ ของเอกสารแนบทายประกาศเรื่อง 
การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งออกตามมติคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติในการประชุมวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีกรอบแนวคิด
ในการเพิ่มประสิทธิผลการจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
โดยใหจายเงินใหสํานักงานสาขาจังหวัด สาขาเขตพื้นที่ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อจัดบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคตาม
ปญหาความตองการเรงดวนของแตละพื้นทีได  และตามคูมือการบริหาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ ๒๕๕๒ ระบุแนวทาง
การบริหารสําหรับงบบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคสําหรับ
บริการที่มีความตองการใชบริการเดนชัด ( P&P Expressed demand 
services) สําหรับกลุมประชากรสิทธิอ่ืน (Non UC) รายการบริการตรวจ
คัดกรองความเส่ียงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วา สปสช.จะโอน
งบประมาณแกหนวยบริการ/สถานพยาบาล (ผานสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติสาขาจังหวัด) ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานฯ 
สาขาเขตพื้นที่ 

๓. จากการที่เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเฉพาะของระบบ
บริการสาธารณสุขที่มีหนวยบริการหลากหลายสังกัด ประชากรมีรูปแบบ
การดําเนินชีวิตที่แตกตางจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ และไมมีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่จะทําหนาที่ สปสช.สาขาจังหวัด  ทําใหการ
ดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงมี
รูปแบบที่แตกตางไปจากพื้นที่อื่นๆ โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผูแทนหนวยบริการทุกระดับ ทุกสังกัด และภาค
ประชาชน เปนคณะอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ขอหนึ่งที่ระบุใหกําหนด
วิธีการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเขตพื้นที่ 
เชน งบลงทุน งบบริการการแพทยฉุกเฉิน งบสงเสริมสุขภาพปองกันโรค 
ฯลฯ ใหเปนไปตามนโยบานและมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (ขอ ๔ ของอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ) และการ
ดําเนินการของ สปสช.เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครก็เปนไปตามมติ



 
 

๓๔ | P a g e ข้อเทจ็จริงและคําชีแ้จงตอ่รายงานผลการตรวจสอบของสตง.  
 

คณะอนุกรรมการดังกลาว คือ ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ คณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดมีมติเห็นชอบแผน
บริหารงบประมาณ P&P Expressed demand services ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครตามขอเสนอของคณะทํางานพัฒนาการสรางเสริม
สุขภาพและปองกันโรคในเขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๖/
๒๕๕๑ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีโครงการทั้ง ๔ โครงการที่ไดรับ
ขอสังเกตอยูในแผนดังกลาว ทั้งมีการระบุชัดเจนวาใชงบในสวน Non Uc 
และใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒเปนผูดําเนินการ จึงเปนการดําเนินการตามมติของคณะอนุกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งและมอบอํานาจจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (เอกสารภาคผนวกที่ ๗.๓) 

๔.ทั้งนี้ในปงบประมาณ ๒๕๕๒ งบกองทุนสําหรับ P&P Expressed 
demand services มีจํานวน ๑๐๙.๘๖ บาทตอหัวประชากรไทยทั้ง
ประเทศ หรือจํานวน ๕,๑๖๖,๒๗๖,๓๖๐ บาท เปนงบสําหรับเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๑๕,๔๕๗,๙๙๕ บาท สําหรับโครงการทั้ง ๔ 
โครงการที่ตั้งขอสังเกตมีมูลคารวม ๓๙,๗๖๓,๕๓๔ บาท คิดเปนรอยละ 
๐.๗๗ ของงบ P&P Expressed demand ทั้งหมด   
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