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Vision : มุงมั่นพัฒนาใหเปนหนวยงานท่ี ใหคําปรึกษา  และสรางความเช่ือมั่น อยางมืออาชีพท่ีได

มาตรฐานสากล สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลใหองคกร  

พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาบุคลากรใหมคีวามเช่ียวชาญเยี่ยงมืออาชีพ ไดมาตรฐานสากล ในการสราง

ความเช่ือมั่นและใหคําปรึกษา 

2. ประเมินและเสนอแนะใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน บริหารความ

เสี่ยง และธรรมาภิบาลขององคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

(ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใน สปสช. ใหปฏิบัติงานถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

นโยบายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย)  

3. สรางเครือขาย ความรวมมือการตรวจสอบในองคกร 

4. กําหนดแผนการจัดสรรทรัพยากรในการตรวจสอบอยางเหมาะสม (คน เงิน เวลา 

เครื่องมือ) 

5. ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

6. สงเสริมใหองคการไดใชเครื่องมือดานคุณภาพ ใหมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (IPPF) เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใหองคกร 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะเย่ียงผูประกอบวิชาชีพ  

3. การสรางเครือขายในการ แลกเปล่ียนขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโ ยชนตอการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับองคกร  

กลยุทธ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล การ

ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใหองคกร 
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 ยุทธศาสตรท่ี  1 พัฒนา

กระบวนการตรวจสอบภายในให

สอดคลองกับมาตรฐานสากลการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(IPPF) เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลให

องคกร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู ทักษะ 

ความสามารถและสมรรถนะเยี่ยงผู

ประกอบวิชาชีพ  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสราง

เครือขายในการแลกเปล่ียน

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน

ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน 

ยุทธศาสตรท่ี  4 เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการใช

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ เพื่อสรางคุณคาเพิ่ม

ใหกับองคกร  

Customer - ประโยชนและความพึงพอใจ 

ของหนวยรับตรวจ จากผลการ

ตรวจสอบ 

- พัฒนาเครื่องมือในการวัดควา

พึงพอใจ 

- พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล

ความคิดเห็นของหนวยรับตรว

เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 

- พัฒนา website เพ่ือรับเรื่อง

รองเรียนจากประชาชน 

การไดรับคําปรึกษาเยี่ยง

มืออาชีพ  

ประโยชนในการพัฒนา

ระบบงาน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของ

ไดรับความเชื่อม่ันใน

การบริหารงาน 

Finance  ความคุมคาของการพัฒนา

บุคลากร 

 - บริหารงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาะ

และประสิทธิผล 

- พัฒนาระบบ

รายงานการบริหาร

ขอมูลในดานการใช

ทรัพยากรเพ่ือใหเกิด

ความประหยัดและ

เหมาะสม 

Internal 

Process 

  - ความเข็มแข็งใน

กระบวนการทํางาน 

และการบริหารความเสี่ยง 

- พัฒนาระบบฐานขอมูล

เชื่อมโยงกับเครือขายเพ่ือ

แลกเปลี่ยนขอมูล

สารสนเทศในดานการ

การปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 



3 
 

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน

ของหนวยรับตรวจ 

Learning & 

Growth 

ถายทอดองคความรูดานการ

ตรวจสอบ 

-องค กร มีบุคลากรท่ีมี

ความรู ทักษะ ในวิชาชีพ  

สามารถปฏิบัติงานไดเยี่ยง

มืออาชีพ 

- พัฒนาบุคลากรใหมี

ความรูดานการตรวจสอบ

ภายใน เยี่ยงผูประกอบ

วิชาชีพ 

 มีฐานขอมูลของการใช

ทรัพยากรท่ีถูกตองและ

ยุติธรรม 

1. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใหองคกร 

2. พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน เพื่อสงเสริมธรรมาภิบาลใหองคกร 

จุดแข็งและโอกาส 

S1  มีบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถท่ีตรงกับสายงานท่ี

รับผิดชอบ (พ้ืนฐานบัญชี )และความรูดานอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับ

หนาท่ี เชน นิติศาสตร MBA 

S2  บุคลากรมีประสบการณท้ังในดานการปฏิบัติดานการเงิน 

บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบ 

S3  มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

S4  มีการกําหนด บทบาท และหนาท่ีของบุคลากรของกลุมงาน

อยางชัดเจน  

S5  บุคลากรในกลุมงานมีความมุงมั่นรับผิดชอบตองานและการ

ทํางานเปนทีม 

S6  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 

S7  มีนโยบายและเปาหมายของงานท่ีชัดเจน 

S8 งบประมาณ อุปกรณ เครื่องใชในการทํางา นท่ีรองรับ

เพียงพอ เหมาะสม 

S9 บุคลากรไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพอยางตอเน่ือง  

O1  ผูบริหารจัดสรร งบประมาณในการตรวจสอบไดรับอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

O2  ผูบริหารระดับสูงมอบหมายใหเปนคณะทํางานในการจัดทํา

คูมือท่ีเก่ียวของในดานการเงินและบัญชี 

O3  มีระบบ IT ท่ีทันสมัยทําใหชวยในการปฏิบัติงาน  เชน E 

form ฯลฯ 

O4  หนวยรับตรวจมีความเช่ือมั่นในการใหบริการทางวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน (จากผลประเมินความเช่ือมั่น) 

O5  สปสช .เขต และหนวยรับตรวจใหความรวมมือในการเขา

ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี 

O6  กระแส good governance ไดรับความสนใจจากสังคม 

O7 เครื่องมือในการจัดการดานคุณภาพ แล ะการพัฒนามี

หลากหลาย  
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S10 บุคลากรมีความมุงมั่น รับผิดชอบตองาน ทํางานเปนทีม มี

การแลกเปลี่ยน เช่ือมโยงภายในกลุมและนอกกลุม 

S11  โครงสรางสายการบังคับบัญชามีความชัดเจน 

S12  มีกฎบัตรท่ีใหอํานาจการตรวจสอบอยางชัดเจน 

S13  มีการสงเสริมบุคลากรอยางตอเน่ือง 

S14 มีงบประมาณสนับสนุนการตรวจสอบอยางเพียงพอ 

S15 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบอยางเพียงพอ 

S16  อนุกรรมการตรวจสอบใหความสนใจในการกวดขันงาน

ตรวจสอบ  

S17 มีการกําหนดกระบวนการทํางาน อยางเปนรูปธรรม (WI 

,QP) 

 

แนวทางการใชประโยชนจากส่ิงที่เปนจุดแข็งและโอกาส 

- กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรตรวจสอบใหไดมาตรฐานสากล 

- สรางความเขมแข็งในกระบวนการตรวจสอบภายในเพื่อทําใหเกิดธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองคกร 

 

จุดแข็งและอุปสรรค 

S1  มีบุคลากรท่ีมีความรูและความสามารถท่ีตรงกับสายงานท่ี

รับผิดชอบ (พ้ืนฐานบัญชี )และความรูดานอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับ

หนาท่ี เชน นิติศาสตร MBA 

S2  บุคลากรมีประสบการณท้ังในดานการปฏิบัติดานการเงิน 

บัญชี พัสดุ และการตรวจสอบ 

S3  มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง 

S4  มีการกําหนด บทบาท และหนาท่ีของบุคลากรของกลุมงาน

อยางชัดเจน  

S5  บุคลากรในกลุมงานมีความมุงมั่นรับผิดชอบตองานและการ

ทํางานเปนทีม 

S6  มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน 

S7  มีนโยบายและเปาหมายของงานท่ีชัดเจน 

S8 งบประมาณ อุปกรณ เครื่องใชในการทํางา นท่ีรองรับ

เพียงพอ เหมาะสม 

S9 บุคลากรไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพอยางตอเน่ือง  

T1  กฎ ระเบียบ ของ สปสช . ยังไมครอบคลุมบางเรื่องตองใช

ของราชการโดยอนุโลม 

T2  การปรับเปลี่ยนคูมือการบริหารกองทุนทุกป 

T3  มีการพัฒนาระบบโปรแกรมใหม เชน E form ฯลฯ 

T4  คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการปรับเปลี่ยนแผนการเขา

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีบอยครั้ง 

T5  นโยบายเรงดวน เรงรัดดําเนินการ สงผลกระทบตอแผนการ

ปฏิบัติงาน ทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 

T6  ความขัดแยงทางการเมืองระหวาง กระทรวง สธ . และ 

สปสช . ทําใหไมสามารถตรวจสอบ สปสช . สาขาจังหวัดตาม

แผนงานได 

T7  ปญหาภัยพิบัติ ทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 

T8  ความขัดแยงระหวาง ก.สธ ทําใหไมสามารถเขาตรวจสอบได

ครบถวน  
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S10 บุคลากรมีความมุงมั่น รับผิดชอบตองาน ทํางานเปนทีม มี

การแลกเปลี่ยน เช่ือมโยงภายในกลุมและนอกกลุม 

S11  โครงสรางสายการบังคับบัญชามีความชัดเจน 

S12  มีกฎบัตรท่ีใหอํานาจการตรวจสอบอยางชัดเจน 

S13  มีการสงเสริมบุคลากรอยางตอเน่ือง 

S14 มีงบประมาณสนับสนุนการตรวจสอบอยางเพียงพอ 

S15 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบอยางเพียงพอ 

S16  อนุกรรมการตรวจสอบใหความสนใจในการกวดขันงาน

ตรวจสอบ  

S17 มีการกําหนดกระบวนการทํางานอยางเปนรูปธรรม (WI 

,QP) 

 

 

แนวทางการใชประโยชนจากส่ิงที่เปนจุดแข็งและอุปสรรค 

- บุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในเขาไปมีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง หรือรับรูการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคกร เชน คูมือ ระบบ IT 

- จัดสรรเวลาใหผูตรวจสอบภายในใชในการศึกษาเรียนรูการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองคกร 

- สรางระบบการจัดเก็บคูมือ/ขอกําหนด เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในใชในการศึกษาหรืออางอิงในการปฏิบัติงาน 

-  

 

 

จุดออนและโอกาส 

W1 ไมสามารถเขาตรวจสอบหนวยรับตรวจไดครอบคลุมทุก

หนวยงาน เน่ืองจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 

W2  บุคลากร ไมมีความ เช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยี  เพ่ือ

สนับสนุนดานการตรวจสอบ (ACL) 

W3  ยังตองปรับปรุง พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญในดานการ

เขียนรายงาน 

W4  การกํากับ ติดตาม ยังไมท่ัวถึง ไมสามารถลงลึกถึง

ประสิทธิภาพการใชจายเงิน 

O1  ผูบริหารจัดสรร งบประมาณในการตรวจสอบไดรับอยาง

เพียงพอและเหมาะสม 

O2  ผูบริหารระดับสูงมอบหมายใหเปนคณะทํางานในการจัดทํา

คูมือท่ีเก่ียวของในดานการเงินและบัญชี 

O3  มีระบบ IT ท่ีทันสมัยทําใหชวยในการปฏิบัติงาน  เชน E 

form ฯลฯ 

O4  หนวยรับตรวจมีความเช่ือมั่นในการใหบริการทาง วิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน (จากผลประเมินความเช่ือมั่น) 
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W5  คูมือการบริหารกองทุนฯ มีการปรับเปลี่ยนทุกป สงผล

กระทบในดานการทําความเขาใจและการนํามาใช 

W6  รายละเอียดการบริห ารเงินกองทุนมีมากและมีการ

เปลี่ยนแปลงเร็ว อาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนและไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

W7  บุคลากรตรวจสอบมี 2 คน ขณะท่ีหนวยรับตรวจมี 42 

(กองทุน/สํานัก/เขต) 

W8  กองทุนมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการบริหารจัดการ

กองทุนเกือบทุกป 

 

 

O5  สปสช .เขต และหนวยรับตรวจใหความรวมมือในการเขา

ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ี 

O6  กระแส good governance ไดรับความสนใจจากสังคม 

O7  เครื่องมือในการจัดการดานคุณภาพ และการพัฒนามี

หลากหลาย  

 

 

แนวทางการใชประโยชนจากส่ิงที่เปนจุดออนและโอกาส 

- พัฒนาใหเกิดกระบวนการตรวจสอบดาน IT ท่ีเขมแข็ง 

- สงเสริมใหองคการไดใชเครื่องมือดานคุณภาพ เชนควบคุมภายใน ระบบ ISO ใหเปนกระบวนการทํางานปกติอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

จุดออนและอุปสรรค 
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W1 ไมสามารถเขาตรวจสอบหนวยรับตรวจไดครอบคลุมทุก

หนวยงาน เน่ืองจากจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 

W2  บุคลากร ไมมีความ เช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยี  เพ่ือ

สนับสนุนดานการตรวจสอบ (ACL) 

W3  ยังตองปรับปรุง พัฒนาทักษะความเช่ียวชาญในดานการ

เขียนรายงาน 

W4  การกํากับ ติดตาม ยังไ มท่ัวถึง ไมสามารถลงลึกถึง

ประสิทธิภาพการใชจายเงิน 

W5  คูมือการบริหารกองทุนฯ มีการปรับเปลี่ยนทุกป สงผล

กระทบในดานการทําความเขาใจและการนํามาใช 

W6  รายละเอียดการบริหารเงินกองทุนมีมากและมีการ

เปลี่ยนแปลงเร็ว อาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนและไมทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

W7  บุคลากรตรวจสอบมี 2 คน ขณะท่ีหนวยรับตรวจมี 42 

(กองทุน/สํานัก/เขต) 

W8  กองทุนมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการบริหารจัดการ

กองทุนเกือบทุกป 

T1  กฎ ระเบียบ ของ สปสช . ยังไมครอบคลุมบางเรื่องตองใช

ของราชการโดยอนุโลม 

T2  การปรับเปลี่ยน คูมือ การบริหารกองทุน ทุกป 

T3  มีการพัฒนาระบบโปรแกรมใหม เชน E form ฯลฯ 

T4  คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีการปรับเปลี่ยนแผนการเขา

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีบอยครั้ง 

T5  นโยบายเรงดวน เรงรัดดําเนินการ สงผลกระทบตอแผนการ

ปฏิบัติงาน ทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 

T6  ความขัดแยงทางการเมืองระหวาง กระทรวง สธ . และ 

สปสช . ทําใหไมสามารถตรวจสอบ สปสช . สาขาจังหวัดตาม

แผนงานได 

T7  ปญหาภัยพิบัติ ทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได 

T8  ความขัดแยงระหวาง ก .สธ ทําใหไมสามารถเขาตรวจสอบ

ไดครบถวน  

 

 

แนวทางการใชประโยชนจากส่ิงที่เปนจุดออนและอุปสรรค 

- พัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความสามารถในการตรวจสอบ ดาน IT และBCP 

 


