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กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร

จุดแข็ง                 

Strengths

โอกาส          

Opportunities

จุดอ่อน                 

Weaknesses

ภัยคุกคาม                 

Threats

การกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์       

Vision

เป้าประสงค์   

Goal

กลยุทธ์ (Strategy)

ตัวชี้วัด                                                             

(KPI)

ภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการเป็น ในห้วงเวลาที่

กําหนด ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

ประเด็นสําคัญที่ต้องคํานึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น 

เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ประเด็นยุทธศาสตร ์ 

Strategic Issues

เป้าหมายหลักที่องค์กรต้องการบรรลุตาม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก

สิ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าองค์กรสามารถบรรลุ

เป้าประสงค์ หรือไม่

ค่าเป้าหมาย                                                            

(Target)
ตัวเลข หรือค่า ของตัวชี้วัดที่จะต้องไปให้ถึง

สิ่งที่องค์กรจะทําเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ 

นําผลการวิเคราะห ์SWOT มา

เป็นปัจจัยในการกาํหนด        

กลยุทธ์

พันธกิจ   

Mission

 ขอบเขตการดําเนินงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรบรรลุ

วิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ ซึ่งอาจมีที่มาจากอํานาจหน้าที่ หรือ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรนั้นๆ

โครงการ โครงการ โครงการ�������� 2



ยุทธศาสตร์ สปสช. 2561 - 2564
ยุทธศาสตร์ต้องสอดคลอ้งกัน
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ & แผนปฏิบัติงานประจําปี
1. หารือในสิ่งทีผู่้บริหาร & คณะอนุกรรมการตรวจสอบคาดหวัง :

- การเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่สาํคัญ  - ประเด็นที่มีความเสี่ยงสงูจากการประเมินปี 2560-2561

   - ประสิทธิภาพ & ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

   - ประเด็นที่ต้องการให้เน้นตรวจสอบ สํานัก/กองทุน กระบวนการทํางาน

2. รวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาและทาํความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร สปสช. :

- โครงสร้างองค์กร / ยุทธศาสตร์ 5 ปี ของ สปสช.(2560-2564) และจุดเน้นที่สําคัญในช่วง 3 ปี พ.ศ.2562 -2564

   - แผนการบริหารความเสี่ยงของ สปสช. : ข้อมูลจากคณะกรรมการ QMS / จากภายนอกบริษัทที่ปรึกษา KPMG

   - ข้อตรวจพบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) / รายงานผลการตรวจสอบของ สตส.ที่ผ่านมา

   - รายงานงบการเงินบริหาร / งบการเงินกองทุนฯ

   - ตัวชี้วัดของงานตรวจสอบ

   - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วิเคราะห์ SWOT Analysis สํานักตรวจสอบ 




แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ & แผนปฏิบัติงานประจําปี
4. การประเมินความเสี่ยง  : 

4.1 ค้นหาความเสี่ยง  โดยแหลง่ข้อมลู ได้แก่  

 - แผนบริหารความเสี่ยงขององคก์ร สปสช. / ปัจจัยเสี่ยงของสาํนัก/กองทุน

- ข้อสังเกตจากหน่วยตรวจสอบภายนอก สตง. / บริษัทที่ปรึกษา KPMG

-  รายงานผลการตรวจสอบของ สตส.ที่ผ่านมา / ความถี่ในการเข้าตรวจสอบ

4.2 ประเมินระดับความรุนแรงของโอกาสทีจ่ะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) สําหรับความเสี่ยง

     - การกําหนดหลักเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ใช้เกณฑ์คู่มือการปฏิบัติงาน

         การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี2555)

4.3 ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงโดยฝ่ายบริหาร คือ การประเมินระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการ

ควบคุมที่มีอยูน่ัน้ได้ช่วยลด หรือจัดการความเสี่ยงได้ 

4.4 วางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง : สํานัก/แผน, กระบวนการ/กิจกรรม, ความสี่ยง, คะแนนความเสี่ยง, 

ระดับความสําคัญ และความถี่ในการตรวจสอบ 

4.5 จัดทาํแนวทางการตรวจสอบ : ตารางการวิเคราะห์ ภารกิจ ขอบเขต  ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ
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การเมือง
เศรษฐกิจ
สังคม
นโยบายของรัฐ
การสนับสนุนจากภายนอก
เทคโนโลยี (Technology)

  โครงสร้าง
  บุคลากร
  เงิน
  วัสดุอุปกรณ์
  การจัดการ
  ทักษะ ความชํานาญ
  วัฒนธรรมขององค์กร จิตสํานึก
  ความขัดแย้ง ความสามัคคี
  ภาวะผู้นํา (Leadership)
  วิสัยทัศน์/กลยุทธ์/แผน 
  ทรัพยากร/ทุนในลักษณะต้นทุน
  ภูมิปัญญา / ทุนทางปัญญา

O :  Opportunities โอกาส

- ข้อดีที่เกิดจากคน หรือสภาพแวดล้อมภายนอก

T :  Threats  ภัยคุกคาม/ขอ้จํากัด
      - ข้อเสีย / ปัญหาอุปสรรคทีเ่กิดจากคนหรอื
         สภาพแวดล้อมภายนอก เราควบคุมไม่ได้

S  :  Strengths  จุดแข็ง 

      - ข้อดีที่เกิดจากคน หรือสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

W :  Weakness  จุดอ่อน

 - ข้อเสีย / ปัญหาอุปสรรคทีเ่กิดจากคน หรือ

        สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT Analysis)
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

S1  มีบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่ตรงกบัสายงาน  

ที่รับผิดชอบ คือ มีพื้นฐานบัญชี และความรู้ด้านอื่นๆ ที่

สอดคล้องกับหน้าที่ ได้แก่ วิชาชีพพยาบาล, นิติศาสตร์ 

และการบริหาร (MBA)

S2 บุคลากรมีประสบการณ์ทั้งในด้านการปฏิบัติด้านการเงิน 

บัญชี พัสดุ ด้านการตรวจสอบบริหาร ดําเนินงานกองทุน 

และด้านกฎหมาย

S3 บุคลากรมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่องาน ทํางานเป็นทีม    

มีการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงภายในกลุ่มและภายนอกกลุม่

S4 บุคลากรได้รับการพฒันาด้านวิชาชพีอย่างตอ่เนื่อง 

S5 โครงสร้างสายการบังคับบัญชามีความชัดเจน

W1  ไม่สามารถเข้าตรวจสอบหน่วยรบัตรวจไดค้รอบคลุม  

ทุกหน่วยงาน เนื่องจากจํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ

W2  บุคลากรไม่มีความเชี่ยวชาญในการใชเ้ทคโนโลยี          

เพื่อสนับสนุนการใชเ้ครื่องมือ IT ช่วยในการตรวจสอบ 

(Computer–Assisted Audit Techniques : CAATs)

W3  การพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบ  

มีงบประมาณจํากัด

W4 คู่มือการบริหารกองทนุฯ มีการปรับเปลี่ยนทุกปี ส่งผล

กระทบในด้านการทําความเข้าใจ และการนํามาใช้
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

S6   มีการกําหนดบทบาท และหน้าที่ของบุคลากรของแต่ละ 

กลุ่มงานอย่างชัดเจน

S7   ผู้บริหาร สํานักตรวจสอบ มีนโยบายและเป้าหมายของ 

งานที่ชัดเจน

S8   มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจําทุกเดอืน 

S9   มีงบประมาณ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในการทาํงานทีร่องรับ  

เพียงพอ เหมาะสม 

S10 มีกฎบัตรการตรวจสอบภายใน สํานักตรวจสอบ  เป็น

เครื่องมือสื่อสารให้หนว่ยงานอื่นภายในองค์กร ได้รับทราบ

ถึงบทบาท ภารกิจ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

W5  การบริหารเงินกองทนุมีกองทุนย่อยจาํนวนมาก และมี

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงทุกปี อาจทําให้เข้าใจ

คลาดเคลื่อนและไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

W6  กฎ ระเบียบของ สปสช. ยังไม่ครอบคลุมในบางเรื่อง  

ต้องใช้ระเบียบฯ ของราชการโดยอนุโลม

W7  ความไม่ชัดเจนของกฎ ระเบียบฯ ทําให้การตีความไม่

ตรงกัน ส่งผลกระทบต่องานตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงาน 

ในการยึดถอืแนวทางในการปฏิบัติ

W8 ด้านการวิเคราะห์เชงิระบบ หาสาเหตุ ผลกระทบ 

ข้อจาํกัด ในประเด็นที่สําคัญจากผลการตรวจสอบ เพื่อ

หาแนวทาง แก้ไข/ป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
�������� �



แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)

S11  มีการกําหนดกระบวนการทาํงานอย่างเป็นรปูธรรม (WI ,QP)  

และทบทวนให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

S12  มีการสร้างเครอืขา่ยการตรวจสอบภายใน ร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อร่วมกันกาํกบั ติดตามการใชจ้่ายเงินกองทนุ

หลักประกันฯใหถู้กตอ้งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีก่ําหนด

S13  มีการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบ การเงิน บัญชี พัสดุ และการ  

ตรวจสอบดําเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

S14  เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อให้งาน 

ตรวจสอบสู่มาตรฐานการตรวจสอบภายใน

W9   การสื่อสารทําความเข้าใจกับหน่วยรบัตรวจ 

ขาดการนําขอ้ตรวจพบมาร่วมกันแกไ้ขปัญหา

การเกิดซ้ําๆของขอ้ตรวจพบ

W10 การประเมินความพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน ยังไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม/ทกุ

กระบวนงาน รวมทั้งกองทุนที่จดัตั้งขึน้ใหม่

W11 การศึกษาความรู้ในเนื้อหาของงานทีจ่ะ

ดําเนินการตรวจสอบ ยังไม่เพียงพอ
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

O1  ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณในการตรวจสอบ อย่างเพียงพอ

และเหมาะสม

O2  บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง กฎ ระเบียบ

ขององค์กร และเป็นคณะทํางานในฐานะที่ปรึกษาในการ

จัดทําคู่มือที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและบัญชี

O3  สํานักตรวจสอบมีการทบทวน และสง่เสริมให้นาํระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยสนับสนุนข้อมลูในการปฏิบัติงาน

และการบริหารจัดการงานตรวจสอบ

O4  หน่วยรับตรวจมีความเชื่อมัน่ในการให้บริการทางวิชาชีพ

ตรวจสอบภายใน (จากผลประเมินความเชื่อมั่น)

T1  มีการพัฒนาระบบงานจากหน่วยงานภายนอก 

เพื่อสนับสนุนการบริหารกองทุน โดยขาดความ

เชื่อมโยงกับโปรแกรมกลางทีส่่วนกลางพฒันา เช่น  

โปรแกรมบันทึกกองทุนทอ้งถิ่น งบลงทุน ฯลฯ  

ส่งผลกระทบต่อการนาํขอ้มูลไปวิเคราะห์ เพื่อการ

ตรวจสอบ

T2 นโยบายเร่งด่วนที่เรง่รดัดาํเนินการ ส่งผลกระทบ

ต่อแผนการปฏิบัติงาน

T3  การบริหารกองทนุบางระบบ ต้องเชื่อมโยงกบั

ระบบประกันสุขภาพอื่น มีผลกระทบกับการ

บริหารจัดการ
�������� ��



แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

O5  หน่วยรับตรวจให้ความร่วมมอืในการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ

O6  รัฐบาลกําหนดการบริหารงานส่วนราชการดํารงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล 

good governance

O7  มีระบบงานคุณภาพช่วยสนับสนุนงานตรวจสอบ

O8  ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สป.สธ.ทํางานร่วมกับสํานักตรวจสอบ สปสช.ในการกํากับ 

ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์)

O9  ผู้บริหาร ให้ความสาํคัญกับโครงการประเมินการประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบภายในภาครัฐ รวมทั้งการนํานวัตกรรมมาใช้ในการ

บริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน

T4 ระเบียบฯตรวจสอบที่ไม่รองรับการ

ตรวจสอบหน่วยงานทีร่ับเงินสนับสนุน

จากกองทุน จึงทําได้เพียงการกํากับ

ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)

O10 คณะกรรมการหลักฯ ให้ความเชื่อมัน่กับงานตรวจสอบ โดยการ

มอบหมายภารกิจให้ดําเนินการในฐานะเลขานุการ คณะอนุ กรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เช่น ติดตามการ

แก้ไขตามข้อสงัเกตของ สตง. การจ้างที่ปรึกษา  KPMG จํากัด

O11 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ส่งเสริมและสนบัสนุนงานตรวจสอบให้

ความสําคัญ ส่งผลให้งานตรวจสอบมีประสิทธิภาพ มีข้อสังเกต และ

ข้อเสนอแนะถึงฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

O12 อนุกรรมการตรวจสอบมาจากหลากหลายวิชาชีพ ส่งเสริมให้งาน

ตรวจสอบมีบทบาทในการขับเคลื่อน

O13 คณะอนุกรรมการตรวจสอบส่วนหนึง่เป็นคณะกรรมการหลกัฯ ส่งผล

ให้การขับเคลื่อนการแก้ไขผลการปฏิบัติงานได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ �������� �2



Strength Weakness

 Opportunity SO  :  กลยุทธ์เชิงรุก

ใช้ประโยชน์จากโอกาส  โดยอาศัย 

จุดแข็ง

WO : กลยุทธ์การพลิกตัว

พัฒนาจุดอ่อน เพื่อใช้ประโยชน์จาก

โอกาส

 Threat ST : กลยุทธ์การแตกตัว / 

ขยายขอบข่าย

อาศัยจุดแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค

WT : การตั้งรับหรือป้องกันตัว

ลบจุดอ่อน และหลกีเลี่ยงอปุสรรค

TOWS   Matrix

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ

 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    
 แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นจุดแข็งและโอกาส (SO) : กลยุทธ์เชิงรุก

     (มีโอกาสอะไรทีส่นับสนนุจุดแข็ง)

 พัฒนางานตรวจสอบภายใน ผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในได้มาตรฐานการ

รับรองจากกรมบัญชีกลาง 

 จัดทําคู่มือการตรวจสอบ

 จัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

 สร้างความเข้มแข็งในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อทําให้เกิดธรรมาภบิาลทั่วทั้งองค์กร

Vision :  “ มุ่งมั่นพัฒนางานตรวจสอบให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วม  

พัฒนาอย่างสร้างสรรค์  ยึดหลักธรรมาภิบาล”      
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 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    
 แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นจุดแข็งมาแก้ไขอปุสรรค (ST) : 

     กลยุทธ์การแตกตัวหรือขยายขอบข่าย

 สร้างความร่วมมอืกับเครือข่ายการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายนอก เพื่อให้งานตรวจสอบ            

มีประสิทธิภาพ

 บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าไปมสีว่นร่วมในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง หรือรับรู้         

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร เช่น คู่มือการใช้งานต่างๆ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ผู้ตรวจสอบภายในควรมกีารศึกษาเรียนรู้ ประกาศฯกองทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือคู่มือการใชง้านที ่         

มีการทบทวนปรับปรุง ก่อนเริ่มกระบวนการตรวจสอบ

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ
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 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    
  แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เป็นจุดอ่อนและโอกาส (WO) : กลยุทธ์การพลกิตัว 

      (สภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เอื้อโอกาส / ยังมีจุดอ่อนอะไรที่จะทําใหเ้ราฉกฉวยโอกาสนัน้ไมไ่ด้) 

 พัฒนาเครื่องมือ IT Audit ช่วยในงานตรวจสอบ� หรือจัดจ้างทีมที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

เพื่อนําระบบ IT มาช่วยในงานตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบมีคุณภาพ ทันเวลา เป็นประโยชน์

ต่อองค์กร

 ส่งเสรมิให้องค์การได้ใช้เครื่องมือด้านคุณภาพ เช่น ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารคุณภาพ 

(ISO) ให้เป็นกระบวนการทาํงานปกติอย่างต่อเนื่อง

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ
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 การวิเคราะหส์ถานการณ์และสภาพแวดล้อมสํานักตรวจสอบ

    
 แนวทางการใช้ประโยชน์จากสิง่ทีเ่ป็นจุดอ่อนและอปุสรรค (WT) : การตั$งรับหรือป้องกันตัว

      (สภาพแวดล้อมภายนอกอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคกบัเราและยังกระทบกับจุดอ่อน)

 พัฒนาบุคลากรตรวจสอบให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะในวิชาชพีตรวจสอบ

ภายในให้ได้มาตรฐาน เพื่อนํามาใช้กับงานตรวจสอบ

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ
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 วิสัยทัศน์ (Vision) : มุ่งมั่นพัฒนางานตรวจสอบให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน   

หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ยึดหลักธรรมาภิบาล

 พันธกิจ (Mission) :

 ตรวจสอบ ด้านบัญชี การเงิน การพัสดุ การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 ทําหน้าที่เป็นสาํนักงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่ง 

 ให้คําปรึกษากับหน่วยรับตรวจ และเจ้าหน้าที ่สปสช. รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานตรวจสอบภายใน

    

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ
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 ประเด็นยุทธศาสตร์

 พัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

 การสร้างเครือข่ายทีมตรวจสอบเพื่อร่วมกันติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 พัฒนาเครื่องมือ IT Audit ช่วยในงานตรวจสอบ หรือจัดจ้างทีมที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก เพื่อนําระบบ IT 

มาช่วยในงานตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบมีคุณภาพ ทันเวลา เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสนับสนุนให้

องค์กรใช้ระบบงานคุณภาพ

 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและสมรรถนะในวิชาชีพตรวจสอบภายใน

 เป้าประสงค์ : หน่วยรับตรวจได้รับการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน ซึ่งทําให้เกิดความเชื่อมั่นและเข้มแข็ง 

รวมทั้งมีการติดตามหน่วยงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการใช้

จ่ายเงินที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ
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แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564 : สํานักตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

                : (SO) กลยุทธ์เชิงรุก

    

กลยุทธ์

1. พัฒนางานตรวจสอบใหไ้ด้มาตรฐาน ผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในได้มาตรฐาน      

การรับรองจากกรมบัญชีกลาง

2. การแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการเกิดซ้ําๆของข้อตรวจพบ การขยายผลการตรวจสอบ และการประสานการแก้ไขกับผู้เกี่ยวข้อง

3. เครื่องมือในการบริหารจัดการของผู้บริหาร การจัดทําข้อเสนอการพัฒนาแก้ไขข้อตรวจพบ/ให้คําปรึกษา โดยการ

วิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อหาสาเหตุ ผลกระทบ ข้อจํากัด ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในประเด็นสําคัญที่ตรวจพบ 

เสนอผู้บริหารเพื่อการแก้ไข

4. พัฒนาคู่มือการตรวจสอบ

5. พฒันาการประเมินระบบการควบคุมภายในอยา่งอสิระ ให้ครอบคลุมทกุระบบการทํางานและการบริหารกองทุน

หลักประกัน อย่างเต็มรูปแบบทุกกิจกรรม ทุกกระบวนงาน และกองทุนทีจ่ัดตั้งใหม ่เพื่อเป็นเครื่องมือในการวาง

แผนการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบใหม้ปีระสทิธภิาพ

6. จัดประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 2�



แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564 : สํานักตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

                : (SO) กลยุทธ์เชิงรุก

ผลลัพธ์ :  แผนการตรวจสอบระยะยาวทีค่รอบคลุมการตรวจสอบ OFC และการตรวจสอบดําเนินงาน ของทุกหน่วยธรุกิจ

ของสํานักงาน (business units) โดยยึดหลกัการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
    

แผนระยะยาว (ปี 2562 -2564)

 แผนการตรวจสอบการเงิน บัญชี  พัสดุ    :  แผนปฏิบัติงานประจําปี  2562 - 2564

 แผนการตรวจสอบการดําเนินงาน                            :  แผนปฏิบัติงานประจาํปี  2562 - 2564

 แผนการสนับสนุนอนุกรรมการตรวจสอบ                :  แผนปฏิบัติงานประจําปี  2562 - 2564

 แผนการให้คําปรึกษา                                       :  แผนปฏิบัติงานประจําปี  2562 – 2564

 โครงการประเมินคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  :  ปี 2563

 จัดประชุม สรุปผลและแก้ไขข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการปฏิบัติ   :  แผนการจัดประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจ 

      ตามกฎ ระเบียบ ประจําปีงบประมาณ 2562-2564                             ประจําปี 2562-2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความร่วมมอืกับเครือข่ายทมีตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายนอก เพื่อให้งานตรวจสอบ     

มีประสิทธิภาพ  : (ST) กลยุทธ์การแตกตัว/ขยายขอบข่าย

ผลลัพธ์ : การสร้างเครือข่ายทีมตรวจสอบ เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามเงินที่ได้รับการสนับสนุน 

            และแลกเปลี่ยนข้อมลูสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    

กลยุทธ์

 สร้างเครือข่ายทีมตรวจสอบภายใน เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินกองทนุ

 จัดประชุม ถ่ายทอดแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ระหว่างทีมตรวจสอบ

แผนระยะยาว

 โครงการลงพื้นที่ กํากับติดตาม การใช้จ่ายเงินกองทุน ตามประกาศฯ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 (ม.37) ทุกปี

 จัดประชุมร่วมกับผูร้บัผดิชอบงานที่จะตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเครื่องมือ IT Audit ช่วยในงานตรวจสอบ หรือจัดจ้างทีมที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก ในการ

นําระบบ IT มาช่วยในงานตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบมีคุณภาพ ทันเวลา เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

: (WO) กลยุทธ์การพลกิตัว

ผลลัพธ์ :   ระบบตรวจสอบด้วยเครื่องมือ IT   

กลยุทธ์

 พัฒนาเครื่องมือ IT Audit มาช่วยในงานตรวจสอบ โดยประสานงานกับหน่วยงาน IT ของรัฐ            

หรือจัดจ้างเอกชนมาดําเนินการ

แผนระยะยาว

 ติดตามผลการแก้ไขตามข้อสงัเกตของบริษัทที่ปรึกษา KPMG  : ปีงบประมาณ 2562

  โครงการพัฒนาเครื่องมือ IT Audit มาช่วยในงานตรวจสอบ :  ปีงบประมาณ 2564

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564

  สํานักตรวจสอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะตามแนววิชาชีพ 

                   : (WT) การตั้งรับหรือป้องกันตัว

ผลลัพธ์ : แผนการพัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

    

กลยุทธ์

 พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบตามแนววิชาชีพ 

 พัฒนาทักษะการให้คําปรึกษา

แผนระยะยาว

 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร  CGIA

 โครงการส่งเสริมให้สอบได้ CIA, CPIAT

 โครงการศึกษาดูงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564 : สํานักตรวจสอบ
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ความเชื่อมโยงกันระหว่างเป้าประสงค์กับกลยุทธ์
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ

2562 2563 2564

1.งานตรวจสอบภายใน TRIS แผนปฏิบัติงาน ประจําปี ทุกกลุ่มงาน

2. พัฒนาคู่มือการตรวจสอบ คู่มือตรวจอบ จัดทําคู่มือการตรวจสอบภายใน ทุกกลุ่มงาน

3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

/สรุปผลการตรวจสอบ ประจําปี

สรุปผลการ

แก้ไขข้อ

ตรวจพบ

โครงการจัดประชุมรว่มกับหนว่ยรับ

ตรวจ

สตส.

4. พัฒนางานตรวจสอบภายใน

ให้ได้มาตรฐาน

ระดับคะแนน

ตามมาตรฐาน

โครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในภาครฐั กรมบัญชีกลาง
ผู้บริหาร

5. สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

ทีมตรวจสอบภายใน เพื่อให้งาน

ตรวจสอบ มีประสิทธิภาพ

รายงานผล

การตรวจสอบ

โครงการลงพื้นที่ กํากับติดตาม การใช้

จ่ายเงินกองทุน ตามประกาศฯ ก.สธ. 

พ.ศ. 2559 

กลุ่มตรวจสอบ

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564 : สํานักตรวจสอบ
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ ผู้รับผดิชอบ

2562 2563 2564

6. พัฒนาเครื่องมือ IT Audit 

ช่วยในงานตรวจสอบ / จัดจ้าง

ที่ปรึกษาฯ

ระบบ IT

ช่วยในการ

ตรวจสอบ

นํา IT มาใช้ในงานตรวจสอบ / 

โครงการจัดจ้างที่ปรกึษา ในการนํา IT 

มาช่วยในการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ทักษะ ความสามารถ และ

สมรรถนะตามแนววิชาชีพ

ผลการอบรม

ตามแผน IDP

แผนการอบรมของบุคลากร  ตามแผน 

IDP  ประจําปี

บุคลากร

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2562 – 2564 : สํานักตรวจสอบ
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จึงเรียนเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

1.  ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อ แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562–2564

สํานักตรวจสอบ สํานักงานหลกัประกันสขุภาพแห่งชาติ

2.  เห็นชอบต่อ แผนกลยุทธ์ พ.ศ.2562–2564 สํานักตรวจสอบ  สปสช.
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แผนการตรวจสอบ

ปีงบประมาณ 2562

 กลุ่มตรวจสอบที่ 1 สํานักตรวจสอบ

วันที่ 25 กันยายน 2561
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เปรียบเทียบ แผน-ผล ปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2561

. 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย.พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 ตรวจสอบด้านการเงิน,บัญชี,พัสดุ และการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ นางรุ้งทิพย์

1.1 สํานักบริหารทั่วไป 1 ครั้ง / ปี นางปรียา

ผลการดําเนินงาน นางสาววรารัตน์

1.2 สํานักการเงินและบัญชบีริหาร 1 ครั้ง / ปี

 - ตรวจสอบด้านการเงิน,บัญชี, และการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ

ผลการดําเนินงาน

 -  สอบทานรายงานการเงิน งบบริหาร 12 ครั้ง / ปี

ผลการดําเนินงาน

1.3 สํานักการเงินและบัญชกีองทุน 1 ครั้ง / ปี ปรับเป็นงานกลุ่ม
ตรวจสอบด้านการเงิน,บัญชี, และการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ตรวจสอบที 2

 -  สอบทานรายงานการเงิน งบกองทุน 12 ครั้ง / ปี ตามคําสั่ง1/2561

1.4 สปสช.เขต  3 นครสวรรค์ 1 ครั้ง / ปี  สั่งณ11 เมย61

ผลการดําเนินงาน

1.5 สปสช.เขต  4 สระบุรี 1 ครั้ง / ปี

ผลการดําเนินงาน

1.6 สปสช.เขต  8  อุดรธานี 1 ครั้ง / ปี

ผลการดําเนินงาน

1.7 สปสช.เขต  10 อุบลราชธานี 1 ครั้ง / ปี

ผลการดําเนินงาน

1.8 สปสช.เขต  11 สุราษฎร์ธานี 1 ครั้ง / ปี

ผลการดําเนินงาน

2 ตามที่หน่วยรับตรวจร้องขอ

ผลการดําเนินงาน

3 การจัดทํารายงาน

3.1 รายงานประจําเดือน 12 ครั้ง / ปี

ผลการดําเนินงาน

3.2 รายงานประจําปี 1 ครั้ง / ปี

ผลการดําเนินงาน (สรุปผลงานรอบ 6 เดือน สปสช.เขต)

งานให้คําปรึกษา

ลําดั

บ
งาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบ
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ขั้นตอนการวางแผนตรวจสอบตามความเสี่ยง

. 

กําหนด

Audit Universe 

(หน่วยรับตรวจ)
ค้นหาปัจจัยความเสี่ยง กําหนดเกณฑ์ความเสี่ยง

จํานวน 37 หน่วยรับตรวจ

ตามประกาศ สปสช.เรื่อง

การแบ่งส่วนงาน การจัด

ระบบงาน และการมอบ

อํานาจภายใน สปสช.

พ.ศ.2561

9 ปัจจัยเสี่ยง
1) ความเสี่ยงองค์กร  2)ความเห็น

ผู้บริหาร 3)ผลการตรวจสอบครั้งก่อน 

4) ข้อสังเกตจาก สตง.

5) อนุกรรมการตรวจสอบ 6) ความเห็น

กลุ่มงาน 7) ความถี่ในการตรวจสอบ 

8) งบประมาณ 9) ข้อสังเกตจาก KPMG

โอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง

(likelihood)   - 5 ระดับ

ระดับของความเสียหาย

(Impact)   - 5 ระดับ

    - ผลกระทบด้านการเงิน

    - ผลกระทบด้านชื่อเสียง/ภาพลกัษณ์

โอกาส ผลกระทบ -1
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Work Sheet 1 การวางแผนตรวจสอบตามความเสี่ยงระดับสํานัก - งบบริหาร

. 
  1.สํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ 9,260,000.00            3.67

 2. สํานักบริหารแผนและงบประมาณ 12,166,400.00            2.78

 3. สํานักสารสนเทศและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ 11,694,000.00            2.78

 4. สํานักหลักประกันสุขภาพระหว่างประเทศ 20,450,000.00            2.78

 5. สํานักบริหารงานทะเบียน 3,006,800.00            2.44

 6. สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ 5,250,635.00            3.33

 7. สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 15,395,000.00            2.78

 8. สํานักการเงินและบัญชีกองทุน 6,108,800.00            6.00

 9.สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน          8,200,000.00            4.11

 10. สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ        21,039,800.00            3.67

 11. สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 14,085,700.00            2.78

 12. สํานักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์          8,455,000.00            4.56

 13. สํานักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 22,080,000.00            2.78

 14. สํานักบริหารทั่วไป      110,774,181.00            9.44

 15. สํานักการเงินและบัญชีบริหาร          1,780,000.00          10.11

 16. สํานักกฎหมาย          8,865,000.00            4.22

 17. สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน      155,271,857.00            4.89

 18. สํานักทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร      615,474,680.00            2.78

 19. สํานักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ 12,743,500.00            2.78

ผลการ

คํานวณ
 งบประมาณสํานัก/กองทุน

 20. สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม 16,853,000.00            4.00

 21. สํานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารสังคม 12,736,000.00            2.78

 22. สํานักสนับสนุนและประสานงานเขต 3,696,100.00            2.44

 23. สํานักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์        18,983,800.00            2.78

 24. สํานักตรวจสอบ          2,249,500.00            2.44

25. สปสช.เขต 1 เชียงใหม่        31,434,802.00            8.22

 26. สปสช.เขต 2 พิษณุโลก        22,600,000.00            8.22

 27. สปสช.เขต 3 นครสวรรค์        17,810,000.00            7.89

 28. สปสช.เขต 4 สระบุรี        26,100,400.00            8.22

 29. สปสช.เขต 5 ราชบุรี 24,151,300.00            9.11

 30. สปสช.เขต 6 ระยอง 23,389,800.00            9.11

 31. สปสช.เขต 7 ขอนแก่น 26,966,100.00          10.33

 32. สปสช.เขต 8 อุดรธานี 29,200,000.00            8.22

 33. สปสช.เขต 9 นครราชสีมา        31,344,900.00          10.33

 34. สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี        25,852,900.00            8.67

 35. สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี        25,061,800.00            8.22

 36. สปสช.เขต 12 สงขลา        28,970,670.00            8.22

 37. สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร        34,838,200.00            9.44

work sheet 2
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                       แผนปฎิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ 2562  กลุ่มตรวจสอบที่ 1  สํานักตรวจสอบ

. 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กลุ่มตรวจสอบที ่1

1 ตรวจสอบ ดา้นการเงิน,บัญชี,พัสด ุและการปฎิบัตติามกฎ ระเบียบ นางรุ้งทิพย์

1.1 สํานักบริหารทัว่ไป 1 ครั้ง / ปี นางปรียา

  - การจัดหาพัสดุ นางสาววรารัตน์

1.2 สํานักการเงินและบญัชีบริหาร 1 ครั้ง / ปี

   - ตรวจสอบการปฎิบัตติามกฎ ระเบียบ

 ' -  สอบทานรายงานการเงิน งบบริหาร 12 ครั้ง / ปี

1.3 สปสช. เขต  7  ขอนแก่น 1 ครั้ง / ปี

1.4 สปสช. เขต  9  นครราชสีมา 1 ครั้ง / ปี

1.5 สปสช. เขต 13 กทม. 1 ครั้ง / ปี

2 1 ครั้ง / ปี

สํานักการเงินและบัญชีบริหาร

   - ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ 1 ครั้ง / ปี

3 2 ครั้ง / ปี

3.1 สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1 ครั้ง / ปี

4 ตามที่หน่วยรับตรวจร้องขอ

5 การจัดทํารายงาน

5.1 รายงานประจําเดอืน 12 ครั้ง / ปี

5.2 รายงานประจําปี 1 ครั้ง / ปี

6 1 ครั้ง / ปี

7 1 ครั้ง / ปี

หมายเหต ุ แผนการตรวจสอบ สปสช. เขต สามารถปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม

ตรวจสอบ ดา้นการดําเนินงาน

ประเมินควบคุมภายใน

ประสานและชี้แจงทําความเข้าใจประเดน็ข้อตรวจพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม

วางแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันการเกิดซ้ํา

ลําดบั งาน/โครงการ/กิจกรรม
เปา้หมาย

การดําเนินงาน

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบ

วิเคาระห์และสรุปผลการตรวจสอบเชิงระบบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะกับผูบ้ริหาร

งานให้คําปรึกษา
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แผนการตรวจสอบประจําปี 2562
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สํานักตรวจสอบ (กลุ่มตรวจสอบที่ 2)

ตรวจสอบการเงินและการดําเนินงานงบกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ

3




แผน-ผลการดําเนินงาน ป ี2561
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตรวจสอบการดําเนนิงานของงบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

1.1 ผลการดําเนนิงานงบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ
แหง่ชาต ิปีงบประมาณ 2558-2560

1 ครั้ง / ปี

ผลการดําเนนิงาน
1.2 สํานกัสนบัสนุนระบบบรกิารสุขภาพชุมชน 1 ครั้ง / ปี

 - บรกิารฟื้นฟูสมรรถภาพดา้นการแพทย์
ผลการดําเนนิงาน

1.3 สํานกักฎหมาย 1 ครั้ง / ปี
- เงนิช่วยเหลอืเบือ้งตน้ผู้รบับรกิารและผู้ใหบ้รกิาร
ผลการดําเนนิงาน

1.4 สํานกัสนบัสนุนคุณภาพและมาตรฐานหนว่ยบรกิาร 1 ครั้ง / ปี
1.4.1 การบรกิารรกัษาผ่าตดัตาตอ้กระจก
1.4.2 การบรกิารผ่าตดัใสข่อ้เขา่เทียม
ผลการดําเนนิงาน

1.5 แผนงานสนบัสนุนระบบบรกิารโรคเรือ้รงัและโรคเฉพาะ 1 ครั้ง / ปี
-งบควบคุมป้องกนัความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดนัโลหติสูง
ผลการดําเนนิงาน

1.5 สปสช.เขต  1 เชียงใหม ่ 1 ครั้ง / ปี
1.6 สปสช.เขต  7 ขอนแกน่ 1 ครั้ง / ปี
1.7 สปสช.เขต 11 สุราษฎรธ์าน ี>> ปรบัเป็น สปสช.เขต 3 น 1 ครั้ง / ปี
1.8 สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร 1 ครั้ง / ปี
แผนการตรวจสอบ สปสช. เขต อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม

2 ตรวจสอบเงนิสนบัสนุนกจิกรรมภาครฐั
สอบทานรายงานการเงนิงบสนบัสนุนกจิกรรมภาครฐั 4 ครั้ง / ปี

3 งานใหค้ําปรกึษา ตามที่หนว่ยรบัตรวจรอ้งขอ
4 การจดัทํารายงาน

4.1 รายงานประจําเดอืน 12 ครั้ง / ปี
4.2 รายงานประจําปี 1 ครั้ง / ปี

ลําด ั
บ งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย

การดําเนนิงาน
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561
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C)  การประเมนิความเสีย่ง
ลําดบั กลุม่ภารกจิ/สํานกั ชือ่ยอ่  ลําดบั กลุม่ภารกจิ/สํานกั ชือ่ยอ่

หนว่ยงานขึน้ตรงเลขาธกิาร   5) กลุม่ภารกจิงานสาขาเขตและการมสีว่นรว่ม C5
1 สํานักตรวจสอบ สตส.  21 สํานักบรกิารประชาชนและคุม้ครองสทิธิ สบค.
2 สํานักเลขาธกิารและประชาสมัพันธ์ สลข.  22 สํานักสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม สสร.

1) กลุม่ภารกจิยทุธศาสตรแ์ละการประเมนิผล C1 23 สํานักประชาสมัพันธแ์ละสือ่สารสงัคม สปส.
3 สํานักพัฒนานโยบาย และยทุธศาสตร์ สนย.  24 สํานักสนับสนุนและประสานงานเขต สปข.
4 สํานักบรหิารแผนและงบประมาณ สผง.  25 สปสช. เขต 1 เชยีงใหม่ สปสช.เขต 1
5 สํานักสารสนเทศและประเมนิผลลพัธ์ สสป.  26 สปสช. เขต 2 พษิณุโลก สปสช.เขต 2
6 สํานักหลกัประกนัสขุภาพระหวา่งประเทศ สปท.  27 สปสช. เขต 3 นครสวรรค์ สปสช.เขต 3

2) กลุม่ภารกจิบรหิารกองทนุ C2 28 สปสช. เขต 4 สระบรุี สปสช.เขต 4
7 สํานักบรหิารงานทะเบยีน สบบ.  29 สปสช. เขต 5 ราชบรุี สปสช.เขต 5
8 สํานักบรหิารการจัดสรรและชดเชยคา่บรกิาร สจช.  30 สปสช. เขต 6 ระยอง สปสช.เขต 6
9 สํานักตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร สตช.  31 สปสช. เขต 7 ขอนแกน่ สปสช.เขต 7
10 สํานักการเงนิและบญัชกีองทนุ สบก.  32 สปสช. เขต 8 อดุรธานี สปสช.เขต 8

3) กลุม่ภารกจิสนบัสนนุเครอืขา่ยระบบบรกิาร C3 33 สปสช. เขต 9 นครราชสมีา สปสช.เขต 9
11 สํานักสนับสนุนระบบบรกิารสขุภาพชมุชน สบช.  34 สปสช. เขต 10 อบุลราชธานี สปสช.เขต10
12 สํานักสนับสนุนระบบบรกิารปฐมภมูิ สบป.  35 สปสช. เขต 11 สรุาษฎรธ์านี สปสช.เขต11

13 สํานักสนับสนุนคณุภาพและมาตรฐานหน่วย
บรกิาร

สคม.  36 สปสช. เขต 12 สงขลา สปสช.เขต12

14 สํานักสนับสนุนระบบบรกิารทตุยิภมูแิละตตยิภมูิ สทต.  37 สปสช. เขต 13 กรงุเทพมหานคร สปสช.เขต13
15 สํานักสนับสนุนระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ์ สบย.   

4) กลุม่ภารกจิระบบสนบัสนนุ C4  
16 สํานักบรหิารทัว่ไป สบท.  
17 สํานักการเงนิและบญัชบีรหิาร สงบ.     
18 สํานักกฎหมาย สกม.     
19 สํานักบรหิารสารสนเทศการประกนั สบส.     
20 สํานักบรหิารทรัพยากรบคุคลและพัฒนาองคก์ร สทอ.     

กาํหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบ 
(Audit universe)

โดยกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบตามโครงสรา้งของ
องคก์ร ตามกลุม่ภารกจิทัง้ 5 
กลุม่ 
รวมทัง้หมด 37 สํานัก 
แบง่เป็น
สว่นกลาง 23 สํานัก   
สปสช.เขต  13 เขต 

การประเมนิความเสีย่
ง กลุ่ม -  2
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ขัน้ตอน กลุ่ม -  2



ผลการประเมนิความเสีย่งระดบักองทนุยอ่ย/ กระบวนการ
กระบวนการ คา่เฉลีย่

I L คะแนน ระดับความสําคัญ
สํานกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ์     
ระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ์ 4.4 4.2 18 สงู
สํานกับรหิารการจดัสรรและชดเชยคา่บรกิาร     
บรกิารผูป้่วยนอกจา่ยแบบเหมาจา่ยตอ่ผูม้สีทิธิ 2.8 2.6 7 ปานกลาง
บรกิารผูป้่วยนอกจา่ยตามเกณฑค์ณุภาพและผลงานบรกิารปฐมภมูิ 2.9 2.6 8 ปานกลาง
บรกิารผูป้่วยใน 2.8 2.9 8 ปานกลาง
กรณีอบุัตเิหต/ุฉุกเฉนิ ผูป้่วยนอกขา้มจังหวัด 3.5 3.3 11 สงู
กรณีผูป้่วยนอกรบัสง่ตอ่ขา้มจงัหวดั (OP Refer) 3.6 3.7 14 สงู
บรกิารทันตกรรมจัดฟันและฝึกพดู 3.6 3.5 13 สงู
บรกิารรักษาดว้ยออกซเิจนความกดดนัสงู 3.7 3.5 13 สงู
คา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลักษณะงบลงทนุ 3.7 3.5 13 สงู
สํานกัสนบัสนนุระบบรกิารปฐมภมู ิ     
งบบรกิารผูป้่วยนอกจา่ยตามบรกิารคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งลาํไสใ้หญ ่(CAColon) 4.1 3.5 15 สงู
การดแูลแบบประคบัประคอง 3.9 3.5 14 สงู
บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีบ่รหิารระดบัประเทศ 3.4 2.7 9 ปานกลาง
บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคแกป้ัญหาพืน้ทีร่ะดับเขต 3.6 3.3 12 สงู
บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคสําหรับบรกิารพืน้ฐาน 3.2 2.9 9 ปานกลาง
คา่บรกิารฯเพิม่เตมิสําหรับบรกิารระดบัปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจําครอบครัว 3.5 3.5 12 สงู
สํานกัสนบัสนนุระบบบรกิารสขุภาพชุมชน     
บรกิารฟื้นฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย์ 3.3 3.1 10 สงู
บรกิารสาธารณสขุสําหรับผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ 3.5 3.3 12 สงู
บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคทีด่ําเนนิการในชมุชน 3.5 3.4 12 สงู
สํานกัสนบัสนนุระบบบรกิารทตุยิภมูแิละตตยิภมู ิ     
การใหย้าละลายลิม่เลอืดเพือ่การรักษาฯสําหรับผูป้่วย Stroke & STEMI 2.0 2.0 4 ปานกลาง
การทําหตัถการรักษาโรคหลอดเลอืดหวัใจผา่นสายสวน 2.0 2.0 4 ปานกลาง
การดแูลผูป้่วยวณัโรค 2.0 2.0 4 ปานกลาง

บรกิารผูป้่วยไตวายเรือ้รงั >> CAPD 3.8 3.5 13 สงู
บรกิารผูต้ดิเชือ้เอชไอวแีละผูป้่วยเอดส์ 3.1 3.0 9 ปานกลาง
บรกิารควบคมุ ป้องกนั และรักษาโรคเรือ้รัง 2.0 2.0 4 ปานกลาง
สํานกัการเงนิและบญัชกีองทนุ 3.6 2.9 11 สงู
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การวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมนิความเสีย่ง
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 การตรวจสอบการเงนิและการดําเนนิงานกองทนุฯ : 5 หน่วยรับตรวจ

 การสอบทานระบบการควบคมุภายใน

ลาํดบั กระบวนการ Impac
t

Likeli
hood คะแนน ระดบั

1 สาํนกัสนบัสนนุระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ์     
 คา่ใชจ้า่ยในการจัดหาและบรหิารจัดการยา วัคซนี เวชภัณฑ ์อวัยวะเทยีม และอปุกรณ์ทางการแพทย์ 4.4 4.2 18 สงู
2 สาํนกับรหิารการจดัสรรและชดเชยคา่บรกิาร     
 บรกิารผูป้่วยนอกรับสง่ตอ่ขา้มจังหวัด              (OP Refer) 3.6 3.7 14 สงู
3 สาํนกัสนบัสนนุระบบบรกิารปฐมภมู ิ     
 บรกิารคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งลําไสใ้หญ ่(CA Colon) 4.1 3.5 15 สงู
4 สาํนกัสนบัสนนุระบบบรกิารทตุยิภมูแิละตตยิภมู ิ     
 บรกิารผูป้่วยไตวายเรือ้รัง: บรกิารบําบัดทดแทนไตดว้ยการลา้งไตผา่นทางชอ่งทอ้ง (CAPD) 3.8 3.5 13 สงู
5 สาํนกัการเงนิและบญัชกีองทนุ 3.6 2.9 11 สงู

 สอบทานรายงานการเงนิงบกองทนุ     
 ตรวจสอบดา้นการเงนิ บัญช ีและการปฏบิัตติามขอ้กําหนด     

ลาํดบั กระบวนการ Impact Likelihood คะแนน ระดบั
1 สาํนกัสนบัสนนุระบบบรกิารปฐมภมู ิ     
 �คา่บรกิารฯเพิม่เตมิสําหรับบรกิารระดบัปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจําครอบครัว 3.5 3.5 12 สงู3�



ลาํดบั งาน/โครงการ/กจิกรรม เป้าหมาย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 การตรวจสอบการดาํเนนิงานของงบกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ              
 1.1 สํานักสนับสนุนระบบบรกิารยาและเวชภณัฑ ์(สบย.) 2 ครัง้ / ปี             
  การบรหิารจัดการยาและเวชภณัฑ ์              
 1.2 สํานักสนับสนุนระบบบรกิารทตุยิภมูแิละตตยิภมูิ 1 ครัง้ / ปี             
  บรกิารผูป้่วยไตวายเรือ้รัง : บรกิารลา้งไตทางชอ่งทอ้งอยา่งตอ่เนือ่ง (CAPD)              
 1.3 สํานักบรหิารการจัดสรรและชดเชยคา่บรกิาร (สจช.) 1 ครัง้ / ปี             
  กรณีผูป้่วยนอกรับสง่ตอ่ขา้มจังหวดั (OP Refer : งบ CR)              
 1.4 สํานักสนับสนุนระบบบรกิารปฐมภมูิ 1 ครัง้ / ปี             
  บรกิารคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งลําไสใ้หญ ่(CA Colon)              
 1.5 สํานักบญัชแีละการเงนิกองทนุ              
  สอบทานรายงานการเงนิงบกองทนุ 12 ครัง้ / ปี             
  ตรวจสอบดา้นการเงนิ บญัช ีและการปฏบิตัติามขอ้กําหนด              
  กรณีผูป้่วยนอกรับสง่ตอ่ขา้มจังหวดั (OP Refer : งบ CR) 1 ครัง้ / ปี             
  โครงการคดักรองและตรวจยนืยนัมะเร็งลําไสใ้หญ ่(CA Colon) 1 ครัง้ / ปี             
 1.5 สปสช.เขต  2  พษิณุโลก 1 ครัง้ / ปี             
  ตดิตามหน่วยบรกิารในพืน้ที ่2 แหง่              
 1.6 สปสช.เขต  5 ราชบรุี 1 ครัง้ / ปี             
  ตดิตามหน่วยบรกิารในพืน้ที ่2 แหง่              
 1.7 สปสช.เขต 6 ระยอง 1 ครัง้ / ปี             
  ตดิตามหน่วยบรกิารในพืน้ที ่2 แหง่              
2 การสอบทานระบบการควบคมุภายใน 1 ครัง้ / ปี             
  บรกิารระดบัปฐมภมูทิีม่แีพทยป์ระจําครอบครัว (PCC)              
3 ลงพืน้ทีต่รวจสอบดาํเนนิงานรว่มกบัอนุกรรมการตรวจสอบ              
  สปสช.เขต   3  นครสวรรค์ 1 ครัง้ / ปี             
  สปสช.เขต   4  สระบรุี 1 ครัง้ / ปี             
  สปสช.เขต  11  สรุาษฎรธ์านี 1 ครัง้ / ปี             
4 ลงพืน้ทีร่ว่มกบักลุม่ตรวจสอบภายใน สปสธ. 1 ครัง้/ปี             
  หน่วยบรกิารในพืน้ที ่สปสช.เขต 12 สงขลา              
5 งานใหค้าํปรกึษา ตามทีห่น่วยรับตรวจรอ้งขอ
6 การจดัทาํรายงาน              
 6.1 รายงานประจาํเดอืน 12 ครัง้ / ปี             
 6.2 รายงานประจาํปี 1 ครัง้ / ปี             
7 ประสานและชีแ้จงทําความเขา้ใจในประเด็นขอ้ตรวจพบกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 1 ครัง้/ปี             
8 วเิคราะหแ์ละสรปุผลการตรวจสอบเชงิระบบ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะเชงินโยบายแกผู่บ้รหิาร 1 ครัง้/ปี             

แผนปฎบิตังิานประจาํปีงบประมาณ 2562
สํานกัตรวจสอบ (กลุม่ตรวจสอบที ่2)  สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ
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จึงเรียนเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

เพื่อพิจารณา ....

 ให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 

 เห็นชอบแผนการตรวจสอบ กลุ่มงานตรวจสอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
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กลุ่มงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ปีงบประมาณ 2561

และแผนการปฏิบัติงาน ปี 2562 

กลุ่มงานสนบัสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
�������� 
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แผนเทียบกับผลการดําเนินงานปี 2561
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ประจําเดือน

ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่

 4 ของเดือน

24 28 26 23 27 27 24 22 26 24 28 25

ผลการดําเนินงาน 24 28 26 23 27 27 24 22 26 24 28 25

การสุ่มตรวจสอบภมูิภาค และหน่วยบริการ

ในพื้นที่ (เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน 

และปัญหา อุปสรรค )

1

เขต

1

เขต

1

เขต

ผลการดําเนินงาน เขต 1 เขต 13 เขต 8

การดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือข้อท้ก

ท้วงของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  และ

การกํากับติดตาม

ตามมติที่ประชุม

ผลการดําเนินงาน

รายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการ

4.1 รายงานรายไตรมาส 4 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

4.2 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

การทบทวนกฎบัตร / แบบประเมิน      

5.1   กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

5.2   กฎบัตรสํานักตรวจสอบ

5.3   การประเมินตนเองของอนุกรรมการ

5.4   การประเมินสํานักตรวจสอบ

1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

การพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปี  1 ครั้ง

ผลการดําเนินงาน

6

2 สปสช.เขต, หน่วย

บริการในพื้นที่/และ

ตามที่อนุกรรมการฯ 

กําหนด จํานวน 3 เขต

3

ผลการดําเนินงาน 11 เดือน มีข้อเสนอ 21 เรื่อง ดําเนินการเสร็จ 16 เรื่อง  รอติดตามนําเสนอ 5 เรื่อง

4

5

1

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

การดําเนินงาน
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แผนการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการ ปี 2562
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

การประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ประจําเดือน (วาระ/รายงาน)

ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่

 4 ของเดือน

24 27 25 29 26 26 23 28 25 23 27 24 สุชา

เสาวนีย์

1.1 จัดทําวาระการประชุม

1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ

1.3 สรุปรายงานการประชุม

การสุ่มตรวจสอบภมูิภาค และหน่วยบริการ

ในพื้นที่ (เรื่องที่อยู่ในความสนใจของอนุฯ)

เขต

3

เขต

11

เขต

4

สุชา

เสาวนีย์

2.1 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการกองทุน

และปัญหา อุปสรรคการดําเนินงาน / จุดเด่น

2.2 สรุปรายงานผลการสุ่มตรวจสอบภมูิภาค 

3 การดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือข้อท้ก

ท้วงของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (มติ) 

และการกํากับติดตาม

ตามมติที่ประชุม
สุชา

รายงานการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการ

4.1 รายงานรายไตรมาส 4 ครั้ง

4.2 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 1 ครั้ง

5 การทบทวนกฎบัตร / แบบประเมิน      

5.1   กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

5.2   กฎบัตรสํานักตรวจสอบ

5.3   การประเมินตนเองของอนุกรรมการ

5.4   การประเมินสํานักตรวจสอบ

1 ครั้ง
สุชา

เสาวนีย์

การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี  

6.1  จัดประชุมเพื่อจัดแผนการตรวจสอบ

และแผนงานปฏบิัติงานประจําปี

1 ครั้ง

6.2  เสนอแผนงานให้อนุฯ พิจารณา 1 ครั้ง

7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามมติที่ประชุม สุชา/เสาวนยี์

4
สุชา

6

สุชา

เสาวนีย์

1

2 สปสช.เขต, หน่วย

บริการในพื้นที่/และ

ตามที่อนุกรรมการฯ 

กําหนด จํานวน 3 เขต 22 

มค.62

21 

พค.

62

20 

สค.62

ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

การดําเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
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 แผนการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๒

๑) การประชุมประจําเดือน (วันอังคารสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน)

   กําหนดวาระการประชมุประจําเดอืน  ทั้ง ๑๒ เดือน ให้ครอบคลุมตามกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อ ๖ ของ

ระเบียบคณะกรรมการหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒) การลงพื้นที ่เพื่อตรวจสอบดําเนินงาน สปสช. และหน่วยบริการในพื้นที่

      โดยกําหนดเป็นวันอังคารสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน ม.ค. / พ.ค./ ส.ค. 

   เสนอให้คณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ให้ครบทุกเขต ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

    ปี ๒๕๕๙  เขต ๕  ปี ๒๕๖๐  เขต ๒, ๑๐, ๑๒   ปี ๒๕๖๑  เขต ๑, ๘, ๑๓ รวม ๗ เขต

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

การสุ่มตรวจสอบภมูิภาค และหน่วยบริการ

ในพื้นที่ (เรื่องที่อยู่ในความสนใจของอนุฯ)

เขต

3

เขต

11

เขต

4

เขต

6

เขต

7

เขต

9

เขต

2

เขต

10

เขต

5
2.1 ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการกองทุน

และปัญหา อุปสรรคการดําเนินงาน / จุดเด่น

2.2 สรุปรายงานผลการสุ่มตรวจสอบภมูิภาค 

2564ลําดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย

การดําเนินงาน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

21 พค.62 20 สค.62 21 มค.63 19 พค.63 18 สค.63 19 มค.64 18 พค.64 17 สค.64

2 สปสช.เขต, หน่วย

บริการในพื้นที่/และ

ตามที่อนุกรรมการฯ 

กําหนด ปีละ 3 เขต 22 มค.62

วาระการประชมุ
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๓. การดําเนินการตามข้อเสนอแนะหรือมติของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

    และการกํากับติดตาม

  จัดทําหนังสือ แจ้งข้อเสนอแนะหรือมติ ให้ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องไปดําเนินการ 

  จัดทําทะเบียนคุมการดําเนินการ และติดตามความก้าวหนา้ เพื่อมานําเสนอ

    คณะอนุกรรมการตรวจสอบ พิจารณา

๔.  รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

   รายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส จํานวน ๔ ครั้ง 

   รายงานผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจําปี

 แผนการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๒
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๕. การทบทวนกฎบัตร / แบบประเมิน      

������*����กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

     �*�����+,-./0���-.��/�,

      รอปรับคํานิยาม และบทบาทหน้าที่ใหส้อดคลอ้งกับระเบียบกระทรวงการคลังเรื่อง ร่าง  มาตรฐานและ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานภาครัฐ  และร่างมาตรฐานและหลกัเกณฑ์การควบคุมภายใน

สําหรับหน่วยงานภาครัฐ

�*1�����.�.23�4�-�3�56�5��7�..���.3/���.,3�ื$�ห���ห�/��ค���5�,,ท,�ทห���ที;6�5
��7�..���.ตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. 

๒๕๕๔  (เสนอเดือน ต.ค.๖๑)

������*
�����.�.23�4�/0���-.��/�,�3/��ท,ท��3�ื$�ห���.�ฏ4,-45���ห�/��ค���5�,��.
�ฏ4,-45�������7,� (เสนอเดือน ต.ค.๖๑)

 แผนการปฏิบัติงานสนับสนุนคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ปี ๒๕๖๒
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
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แผนปฏบิตังิานกลุม่กฎหมาย
ปี ๒๕๖๒ 

�������� 
�



�/0���-.��/�,

งาน/กิจกรรม เป้าหมาย

ผลงาน

ตค - ธค มค. – มีค. เมย.  มิย.. กค.-กย. รวม

1. ให้คําปรึกษา/ความเห็นทางกฎหมาย

         -  เป็นเอกสาร 10

         - ไม่เป็นเอกสาร 96

2. ให้ความรู้กฎหมายแก่ จนท.ตรวจสอบ 10

3. ตรวจสอบพิเศษ(special audit) ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ร่วมตรวจสอบ/สนับสนุนกลุ่ม 1, 2 ตามภารกิจกลุ่ม 1,2

5. จัดทําข้อเสนอ วิเคราะห์ระบบกฎหมาย/แนว

ทางแก้ไขเสนอเลขาธิการ

3

6. ร่วมประชุมให้ความเห็น/สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามที่ได้รับมอบหมาย

10

7. ยกร่างกฎ ระเบียบ คําสั่ง 2
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