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 ปจจัยพื้นฐานที่สาํคัญ

1.นโยบายและการสนับสนนุของฝายบริหาร :

- จัดต้ังคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- จัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter)

- การสนับสนุนงบประมาณและทรพัยากรที่เพียงพอ

2. ระบบงานและสารสนเทศ : ชวยใหการตรวจสอบมีความรวดเร็ว ถูกตอง

แมนยํายิ่งขึ้น สามารถสรุปเพื่อใหความเหน็กับผูบริหารไดทันเวลา สราง

ความม่ันใจในการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ หรือเชื่อถือไดเพียงใด

3. ความสามารถและทักษะของผูตรวจสอบภายใน
    



ยุทธศาสตรตองสอดคลองกัน

ยุทธศาสตรระดับองคกร

ยุทธศาสตรระดับสํานัก

ยุทธศาสตรระดับหนาที่

ยุทธศาสตรจะทําใหรูวา เงิน 100 บาท จะนําไปใชมุงเนนท่ีสวนใด



Strategy Process

SWOT Analysis

Vision, Mission, Strategies

KPIs

Projects, Activities, Budgeting, Resources

Monitoring and Evaluating



SWOT Analysis

Strengths Weaknesses

Opportunities Threats
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)

S1 มีบุคลากรที่มีความรูและความสามารถทีต่รง

กับสายงานที่รับผดิชอบ (พืน้ฐานบญัชี) และ

ความรูดานอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับหนาที่ เชน 

นิติศาสตร, MBA เปนตน

S2 บุคลากรมีประสบการณทั้งในดานการปฏิบัติ

ดานการเงิน บัญชี พสัดุ และการตรวจสอบ

S3 มีแผนการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพ อยาง

ตอเนื่อง

S4 มีการกําหนด บทบาท และหนาที่ของ

บุคลากรของกลุมงานอยางชัดเจน

W1  ไมสามารถเขาตรวจสอบหนวยรับตรวจได

ครอบคลุมทุกหนวยงาน เนื่องจากจํานวน

บุคลากรไมเพยีงพอ

W2  บุคลากรไมมีความเชี่ยวชาญในการใช

เทคโนโลยี  เพื่อสนับสนุนดานการใช

เคร่ืองมือ IT ชวยตรวจสอบ (ACL)

W3  ยังตองปรับปรุง พฒันาทกัษะความ

เชี่ยวชาญในดานการเขียนรายงาน

W4  การกํากับ ตดิตาม ยังไมทั่วถึง ไมสามารถ

ลงลกึถึงประสิทธภิาพการใชจายเงนิ
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)

S5 บุคลากรในกลุมงานมีความมุงม่ัน

รับผิดชอบตองานและการทํางานเปนทีม

S6 มีการรายงานผลการปฏิบตัิงานทุกเดือน

S7 มีแผนงานและเปาหมายของงานที่ชัดเจน

S8 งบประมาณ อุปกรณ เคร่ืองใชในการ

ทํางานที่รองรับเพยีงพอ เหมาะสม

S9 บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงภายใน

กลุมและนอกกลุม

W5 การศึกษาทําความเขาใจ และการ

นํามาใช ดานกฏระเบียบ ไมครอบคลุม

เนื่องจาก คูมือการบริหารกองทุนฯ มีการ

ปรับเปลีย่นทกุป

W6 รายละเอียดการบริหารเงนิกองทนุมีมากและ

มีการเปลี่ยนแปลงเร็ว อาจทําใหเขาใจ

คลาดเคลื่อนและไมทันตอการเปลี่ยนแปลง

W7 บุคลากรตรวจสอบมี 6 คน ขณะที่หนวย

รับตรวจมี 39 (กองทุน/สาํนัก/เขต)

W8 กองทุนมีการปรับเปลีย่นรายละเอียดของ

การบริหารจดัการกองทุนเกือบทุกป
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)

S10 โครงสรางสายการบังคับบัญชามีความชัดเจน

S11  มีกฎบัตรที่ใหอํานาจการตรวจสอบอยางชัดเจน

S12  อนุกรรมการตรวจสอบใหความสนใจในการ

ติดตามประเมินผลการตรวจสอบ 

S13 มีการกําหนดกระบวนการทํางานอยางเปนรูปธรรม       

(WI ,QP)
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

O1  ผูบริหารจดัสรรงบประมาณในการ

ตรวจสอบไดรับอยางเพยีงพอและ

เหมาะสม

O2  ผูบริหารระดบัสูงมอบหมายใหเปน

คณะทํางานในการจัดทําคูมือที่เกี่ยวของ

ในดานการเงินและบัญชี

O3  มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยทาํ

ใหชวยในการปฏิบัติงาน เชน E-form ฯลฯ

O4  หนวยรับตรวจมีความเชื่อม่ันในการ

ใหบริการทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

(จากผลประเมินความเชื่อม่ัน)

T1 กฎ ระเบียบ ของ สปสช. ยังไม

ครอบคลุมบางเรื่อง ตองใชระเบียบฯ 

ของราชการโดยอนุโลม

T2 นโยบายเรงดวน เรงรัดดําเนินการ สงผล

กระทบตอแผนการปฏิบัติงาน ทําใหไม

สามารถเขาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได

T3 ปญหาภัยพิบัติ ทําใหไมสามารถเขา

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

O5  สปสช.เขต และหนวยรบัตรวจใหความ

รวมมือในการเขาปฏิบัติงาน   ในเขตพ้ืนที่

O6  กระแส good governance ไดรับความ

สนใจจากสังคม

O7  เครื่องมือในการจัดการดานคุณภาพ และการ

พัฒนามีหลากหลาย

T4 ความขัดแยงทางการเมืองระหวาง

กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.   

ทําใหไมสามารถตรวจสอบ สปสช. 

สาขาจังหวัดได

T5  มีการพัฒนาระบบโปรแกรมใหม ๆ 

เชน E-form ฯลฯ

T6 คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการ

ปรับเปลี่ยนแผนการเขาปฏิบัติงานใน

พ้ืนที่บอยครั้ง



Strength Weakness

Opportunity SO  :  กลยุทธเชิงรุก

ใชประโยชนจากโอกาส โดยอาศัย

จุดแข็ง

WO  : กลยุทธการพลิกตัว

พัฒนาจุดออน เพ่ือใชประโยชนจาก

โอกาส

Threat ST : กลยุทธการแตกตัว / 

ขยายขอบขาย

อาศัยจุดแข็ง เพ่ือหลีกเล่ียง

อุปสรรค

WT : การต้ังรับหรือปองกันตัว

ลบจุดออน และหลีกเล่ียงอุปสรรค

TOWS Matrix



จุดแข็งและโอกาส

จุดแข็ง โอกาส

แนวทางการใชประโยชนจากสิ่งที่เปนจุดแข็งและโอกาส

วิสัยทัศน (Vision)



 จุดแข็งและโอกาส

 จุดแข็งและอุปสรรค

 จุดออนและโอกาส

 จุดออนและอุปสรรค

ยุทธศาสตร

พันธกิจ
(core purpose, identity, 

values and principle aims 

for reminding employees)
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    
แนวทางการใชประโยชนจากสิง่ที่เปนจุดแข็งและโอกาส (SO) : กลยุทธเชิงรุก

   (มีโอกาสอะไรที่สนับสนุนจุดแข็ง)

 กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรตรวจสอบใหไดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

 สรางความเขมแข็งในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพ่ือทําใหเกิดธรรมาภิบาล

ทั่วทั้งองคกร

Vision : มุงม่ันพัฒนาใหเปนหนวยงานที่ใหคําปรึกษา และสรางความเชื่อม่ันที่ได

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลใหทั่วทั้งองคกร
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    
แนวทางการใชประโยชนจากสิง่ที่เปนจุดแข็งมาแกไขอุปสรรค (ST) : 

    กลยุทธการแตกตัวหรือขยายขอบขาย

 บุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในเขาไปมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลง

หรือปรับปรุง หรือรับรูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองคกร เชน คูมือ ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ

 จัดสรรเวลาใหผูตรวจสอบภายในใชในการศึกษาเรียนรูการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในองคกร

 สรางระบบการจัดเก็บคูมือ/ขอกําหนด เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในใชใน

การศึกษาหรืออางอิงในการปฏิบัติงาน
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    
 แนวทางการใชประโยชนจากสิ่งที่เปนจุดออนและโอกาส(WO): กลยุทธการ

พลิกตัว (สภาพแวดลอมภายนอกอะไรบางที่เอื้อโอกาส / ยังมีจดุออนอะไรที่จะทํา

ใหเราฉกฉวยโอกาสนั้นไมได) 

 พัฒนาใหเกิดกระบวนการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ที่เขมแข็ง

 สงเสริมใหองคการไดใชเครือ่งมือดานคณุภาพ เชน ระบบการ

ควบคุมภายใน ระบบบริหารคณุภาพ (ISO) ใหเปนกระบวนการ

ทํางานปกติอยางตอเนื่อง
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 การวิเคราะหสถานการณและสภาพแวดลอมสํานักตรวจสอบ

    
 แนวทางการใชประโยชนจากสิ่งที่เปนจุดออนและอุปสรรค(WT): การตัง้รับหรือ
ปองกันตัว(สภาพแวดลอมภายนอกอะไรบางที่เปนอุปสรรคกับเราและยงักระทบกับจดุออน)

  พัฒนาบคุลากรใหมีทักษะ มีความสามารถในการตรวจสอบ        

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนบรหิารความตอเนือ่งทางธุรกิจ 

(Business continuity planning : BCP)
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 วิสัยทัศน (Vision) :  มุงม่ันพัฒนาใหเปนหนวยงานที่ใหคําปรึกษา และ

สรางความเชือ่ม่ันที่ไดมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

 พันธกิจ (Mission) :

 ตรวจสอบ ดานบัญชี การเงนิ การพัสดุ การดําเนนิงาน และการปฏิบติั

ตามกฎระเบียบ 

 ทําหนาทีเ่ปนสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

 ประเมินประสทิธิภาพและประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน และ

การบริหารความเสี่ยง 

 พัฒนาบคุลากรใหมีความเชีย่วชาญในงานตรวจสอบภายใน
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 ประเด็นยุทธศาสตร
 พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

 การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะในวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน 

 การสรางเครือขายเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ

สนับสนุนใหองคการใชระบบงานคุณภาพ

 เปาประสงค : หนวยงานภายในของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดรับ

การตรวจสอบที่ไดมาตรฐาน ซ่ึงทําใหเกิดความเชื่อม่ันและเขมแข็ง 
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

                  : (SO) กลยุทธเชิงรุก

ผลลัพธ :  แผนการตรวจสอบระยะยาวที่ครอบคลุมการตรวจสอบ OFC  และทุกหนวยธรุกิจของ

สํานักงาน (business units)  โดยยึดหลักการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

    

กลยุทธ

 พัฒนากระบวนการตรวจสอบ

 พัฒนาเครื่องมือประเมินความเชื่อม่ันตอกระบวนการตรวจสอบ

 ถายทอดองคความรูดานการตรวจสอบ

แผนระยะยาว

 แผนการตรวจสอบบัญชีการเงนิ พัสดุ

 แผนการตรวจสอบการดําเนินงาน

 แผนการสนับสนุนอนุกรรมการตรวจสอบ
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ยุทธศาสตรที่ 2 สรางเครือขายเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน

      ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน : (ST) กลยุทธการแตกตัว/ขยายขอบขาย

 ผลลัพธ : การสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    

กลยุทธ

 สรางเครือขายผูตรวจสอบ

แผนระยะยาว

 โครงการสรางผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (โครงการทุก 2 ป)

 โครงการอบรมพัฒนาทักษะในการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (ปเวนป)
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ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะในวิชาชีพตรวจสอบ :

(WT) การต้ังรับหรือปองกันตัว

ผลลัพธ : การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ

    

กลยุทธ

 พัฒนาทักษะผูตรวจสอบตามแนววิชาชีพ

 พัฒนาทักษะการใหคําปรึกษา

แผนระยะยาว

 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร  CGIA

 โครงการสงเสริมใหสอบได CIA,  CPIAT

 โครงการศึกษาดูงานการตรวจสอบและการควบคุมภายใน
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ยุทธศาสตรที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

และสนับสนุนใหองคการใชระบบงานคุณภาพ  : (WO) กลยุทธการพลิกตัว

 ผลลัพธ :     

กลยุทธ

 พัฒนาระบบสารสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบภายใน

 พัฒนาคูมือการตรวจสอบ

แผนระยะยาว

 โครงการพัฒนาฐานขอมูลการตรวจสอบ

 จัดทําคูมือการตรวจสอบ
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