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คำนำ 

         
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.)  จัดให้มีขึ้นเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งใน
ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความ
เสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานการเงินและรายงานที่มิใช่
การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และของ สปสช. ตลอดจนมีแนวทางในการจัดการ
กับสภาพการที่ไม่แน่นอนในอันท่ีจะกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน  
       การดำเนินงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ ยง  สปสช. เป็น ไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2562 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระดับองค์กร พ.ศ. 2564  ซึ่งในปีนี้ สำนักงานได้เพ่ิมเติมแนวทางการประเมินที่อาจนำมิติด้านความอ่อนไหว และ มิติ
การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงมาร่วมพิจารณาด้วย  

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทุกท่าน สามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงในหน่วยงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 
79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งได้แก่หลักเกณฑ์กระทรวง การคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบั ติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 2561 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2562 และเพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานมีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของฝ่ายบริหารให้สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ( Informed Stratergic Decision Making) 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารหน่วยงานของรัฐ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง กระทรวงการคลังจึงได้กำหนด
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ ในปี พ.ศ. 2564 เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับ
องค์กรขึ้น   

หลักเกณฑ์ดังกล่าวทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐานที่กำหนด แม้ว่าหน่วยงานจะจัดระบบการควบคุมภายในไว้ดีอยู่แล้วก็ตามแต่
ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรฐานการควบคุมต่าง  ๆ ที่กำหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  
อันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร
ระดับสูง การเปลี่ยนนโยบายการบริหาร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ สภาวการณ์การแข่งขันและพัฒนาการด้านเทคโนโลยี  
ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็อาจทำให้
วิธีการควบคุมภายในหรือการตอบสนองความเสี่ยงที่เคยใช้ได้ผลดีในระยะที่ผ่านมาอาจถูกละเลยหรือใช้ไม่ได้ผลต่อไป  

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงดำเนินการติดตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ว่าจะสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในระดับ 
ที่คาดหวัง ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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นโยบายการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดีตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 และ
แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ ตลอดจนกรอบแนวทางของ COSO ERM 

2. บริหารระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
มีความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวขอ้ง รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถ ึงความสำคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในและ

บริหารความเสี่ยงจนเกิดวัฒนธรรมการทำงานท่ีมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี 
 
วัตถุประสงค์ของคู่มือการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สปสช. 

1. เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ เข้าใจหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนและประโยชน์ของการ
ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สปสช. 

2. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบพ้ืนฐาน ความสำคัญ และประโยชน์ของการควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  

3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและใช้เป็นแนวทางในการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกระดับ 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารมีเครื่องมือในการควบคุม กำกับ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 

5. เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของ สปสช.เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถดำเนินภารกิจได้ตามเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
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บทที ่2 

มาตรฐานการควบคุมภายใน 
 
 
2.1  แนวคิด ความหมาย วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน  
          2.1.1 แนวคิด 

1) การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้าน
หนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ 

2) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานรัฐ การควบคุม
ภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ 

3) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน 
และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เพียงการ
กำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติด้วย 
(Present and Function) 

4) การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลตามเหตุ/ผลบนแนวทางที่ได้กำหนดว่าจะ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในที่กำหนดก็อาจจะ 
ไม่สามารถให้ความมั่นใจ แก่ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหารว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง
สมบูรณ์ อันเนื่องจากเหตุปัจจัยอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่เข้ามาเก่ียวข้องได้เช่นกัน  

5) การควบคุมภายในควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
 

2.1.2 ความหมาย 
    การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่าย
บริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคด์้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

    
 2.1.3 วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
 หน่วยงานรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objective) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน 
ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดของหน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรัว่ไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนว่ยงานของรัฐ 

2) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objective) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ รายงานทางการเงินและ
ไมใ่ช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐเป็นการรายงานที่เชื่อถือได้ ถูกต้องทันเวลา  

3 )  วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังค ับ (Compliance Objective) เป็น
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน รวมทัง้ข้อกำหนดอ่ืนของทางราชการ 
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2.2  องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน 
 หน่วยงานของรัฐได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละ
หน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายใน จะประกอบด้วย 5 องคป์ระกอบ 17 หลักการ ดังต่อไปนี้  

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)       
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)   
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)  
4) สารสนเทศ และการส่ือสาร (Information and Communications)  
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring Activities)  
 

1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายใน

มาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึง
ความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้ งนี้  
สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอ่ืน ๆ 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก (Control Consciousness) และ
บรรยากาศของการควบคุมภายในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้าง
บรรยากาศโดยผู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top) สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล้อมที่ทำให้
บุคลากรในหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมที่สามารถวัดมีความรับผิดชอบและเข้าใจขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของตนเอง มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเพียงพอ ยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมมีปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม การพัฒนาความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการบริหารของ
ผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและวิธีบริหารงานบุคคล 

สภาพแวดล้อมการควบคุมประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 
(1) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม  

      (2) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  

      (3) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล 

      (4) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

      (5) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
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2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

     การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพ่ือระบุและวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่าย
บริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 
       การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้ 
       (6) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
       (7) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 

      (8) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

      (9) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายใน 
 
 

3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติ ที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดำเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่าการ

ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุม
ควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ 
รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน 

กิจกรรมควบคุมประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
(10) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่

ในระดับท่ียอมรับได ้
(11) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ

วัตถุประสงค์  
(12) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่

คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

             4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
    สารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่

กำหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็น
ช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้
บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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   สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 
   (13) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการ

ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
   (14) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ

การควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติการควบคุมภายในที่กำหนด 
   (15) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ ตามการ

ควบคุมภายในที่กำหนด 
  

 5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการ
ประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลการปฏิบัติการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ  
ให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา 

กิจกรรมการติดตามผลประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 
(16) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล

เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(17) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ

ฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
 

2.3. ประเภทการควบคุม 
          แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

2.3.1 การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Control) หมายถึง การควบคุมที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกการกระทำ 
ทักษะ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับท่ีแสดงออกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซ่ึงไม่สามารถ
จับต้องได้ ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส 
ความมคุีณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข็ง ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

2.3.2 การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Control) หมายถึง การควบคุมที่ฝ่ายบริหารกำหนดขึ้นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับผู้รับผิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
เป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น ผังโครงสร้าง นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มอืปฏิบัติงาน เป็นต้น 

การควบคุมภายในจะมีประสิทธิผลเพียงใดขึ้นอยู่กับการควบคุมทั้งสองส่วนประกอบกัน หน่วยงานที่มีระบบ
การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะให้ความสำคัญในเรื่องการควบคุมเชิงนามรูปธรรม แต่ก็ไม่ได้ละเลยการควบคุม 
เชิงนามธรรม 

 
2.4 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน 
             การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารนำมาใช้เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะ
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์รองรับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่กำหนดไว้ สปสช. ได้นำ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มาใช้เป็นแนวทางในการจัด
วางระบบ  
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  ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ในการกำหนดหรือออกแบบและประเมินผลการควบคุมภายในของ สปสช. รวมถึง

การกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่าง ๆ ภายใต้ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผลในระดับ 
ที่น่าพอใจ โดยริเริ่มและดำเนินการสร้างบรรยากาศในระดับสูง (Tone at the Top) เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรมมีการกำหนดบทบาทของ
หน่วยงานตรวจสอบให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยทำหน้าที่สอบทานหรือประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เพื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

 ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหน้าที่กำหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วนงานที่รับผิดชอบ
โดยให้สอดคล้องกับการควบคุมภายในที่ สปสช. กำหนดและสอบทานหรือประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานภายใต้
ระบบการควบคุมภายในที่นำมาใช้ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ซึ่งเป็นวิธีการ 
ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม การปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานมีความเข้าใจมองเห็นความสำคัญมีวินัยและจิตสำนึกที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การควบคุมภายใน 
มีประสิทธิผลอย่างตอ่เนื่อง 
            ทั้งนี้ ผู้บริหารต้อง 

- ตระหนักว่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพ้ืนฐานสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ 
- ต้องดำเนินการจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอสามารถติดตามผลและ

ปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
- มีทศันคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายใน  
- มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อองคก์ร 

 
2.5 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

  ระบบการควบคุมภายในต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีแล้วยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย กลไกภายนอกและกลไกภายในที่ใช้ใน
การพัฒนาการควบคุมภายใน ประกอบดว้ย 

2.5.1 กลไกภายนอก - องค์กรที่กำกับดแูล 
องค์กรที่กำกับดูแลต้องเข้ามามีบทบาท โดยการกำหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อสนับสนุน

และเสริมสร้างให้เกิดการจัดการด้านการควบคุมภายใน ซึ่งในปัจจุบันองค์กรกำกับดูแล สปสช. ได้แก่ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

2.5.2 กลไกภายในหน่วยงานของ สปสช. ได้แก่ 
1) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้

มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการกำหนด
วัตถุประสงค์แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุงจุดอ่อนของการควบคุมภายในรวมทั้ง
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญ ไม่ใช้
ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่เพ่ือประโยชน์ตนเองรวมทั้งไม่ใช้โอกาสและช่องโหว่ของกฎหมาย ข้อบังคับ แสวงหา
ผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้สามารถลดข้อจำกัดของการควบคุมภายในลงได้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและนำพาองค์กรไป 
สู่การดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน 
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2) หัวหน้าส่วนงานกลุ่มภารกิจและผู้ปฏิบัติ เป็นผู้นำเอาวิธีการควบคุมต่าง ๆ ไปใช้ในการควบคุมงานและ

กำกับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามวิธีการที่ฝ่ายบริหารกำหนด นอกจากนี้หัวหน้าส่วนงานกลุ่มภารกิจยังเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจปัญหาอุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มี
บทบาทในการกระตุ้นบุคลากรทุกระดับภายในหน่วยงานให้เห็นความสำคัญของการควบคุมภายในและปฏิบัติตามระบบ
ด้วยความเคร่งครัดอย่างมวีินัย 

3) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายในโดยการประเมิน 
ประสิทธิผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนากระบวนการ
การควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4) วิธีการควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ วิธีการควบคุมที่นำมาใช้ในปัจจุบันอาจเหมาะสมกับสภาพ แวดล้อม
ในขณะที่ใช้ เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปวิธีการควบคุมที่ใช้อยู่อาจไม่เหมาะสม ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในจะต้องคิดนำวิธีการควบคุมใหม ่ๆ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
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บทที่ 3 

          การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
         
การจัดวางระบบการควบคุมภายในเริ่มจากการทำความเข้าใจกับบริบท ภารกิจองค์กรวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ 

ที่รองรับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ระดับกลุ่มภารกิจ สำนัก และระดับกิจกรรม โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน 
ที่พิจารณาจาก กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับระบบการทำงานหรือการควบคุมภายในของ
สำนักงาน หลังจากนั้นจึงสอบทานสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงและออกแบบการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือที่ยอมรับได้และมีการกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ   

 
3.1 การกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล  
      มีข้ันตอนดังนี้  

3.1.1  กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน องค์กรจะกำหนดวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่รองรับวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ระดับกลุ่มภารกิจ สำนักและระดับกิจกรรม รวมถึง เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งสำคัญที่ช่วย
ให้องค์กรดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ คือ การสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีช่วยทำให้ผู้บริหารมั่นใจในระดับ
ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถควบคุมดูแลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้วัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละ
ระดับควรมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ โดยวัตถุประสงค์ แบ่งเป็น  
2 ระดับ คือ 

1) วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร  เป็นวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร 
                     2) วัตถุประสงค์กลุ่มภารกิจที่รองรับวัตถุประสงค์องค์กร และในระดับกิจกรรม เป็นวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสำหรับกลุ่มภารกิจและแต่ละกิจกรรมของหน่วยงานย่อย เช่น สำนักต่าง  ๆ  
มีวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมที่จะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มภารกิจและองค์กร 
              ขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร มีดังนี้ 

     1) กำหนดภารกิจขององคก์ร 
     2) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาตร์ที่กำหนดไว้ 

     3) กำหนดกิจกรรมที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่รองรับวิสัยทัศน์ และสอดคล้อง        
                 กับพันธกิจ ในระดับองค์กร 

     4) กำหนดวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรม 
3.1.2  ค้นหาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญ ทีอ่าจทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค ์
3.1.3  พิจารณาการควบคุมท่ีมอียู่แล้ว ว่าสามารถท่ีจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่และในระดับใด 
3.1.4  ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพ่ือป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เหลือให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
3.1.5  ประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมการควบคุมต้นทุนหรือ

ค่าใช้จ่ายต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
3.1.6  จัดทำแผนในการนำกิจกรรมการควบคุมนั้นมาใช้ 
3.1.7  นำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติและติดตามผล 
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3.2 แนวทางการกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
           3.2.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

  ในการดำเนินงานระบบการควบคุมภายใน สปสช. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการบริหารระบบ
บริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต (QMR) ตาม
คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 442/2561 โดยมีอำนาจหน้าดังนี้ 

1) กำหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามการบริหารจัดการระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9001 ISO/IEC27001 การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลัก
ธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริต  

2) กำหนดแผนการดำเนินงาน ตามที่ระบุไว้ใน 1) และประเมินติดตามผลตลอดจนทบทวนผลการดำเนินงาน
ปัจจุบัน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3) ประสานเชื่อมโยงมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เก่ียวกับการตรวจ
ประเมินและการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันทุจริต 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์กร การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมภิบาล
และการป้องกันทุจริตขององค์กร 

          3.2.2 การกำหนดระบบการควบคุมภายในของ สปสช.  
การกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของ สปสช.เป็นไปตามกรอบ COSO 2013 และ หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2561 และ 
ประกอบด้วยการควบคุมทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ว่ามีอยู่จริงและทำหน้าที่ได้จริง โดยใช้แบบประเมินตนเอง 
(แบบประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน ภาคผนวก 2) 

โดยผู้ประเมินจะต้องเข้าใจกระบวนงานของแต่ละกิจกรรมที่รองรับวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยวิธีการอย่าง
ง่าย เช่น จัดทำแผนผังกระบวนงานจาก Quality Control Plan (QCP) แล้วพิจารณาว่าการควบคุมภายในอะไรบ้างที่
สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนตามแผนผังกระบวนงาน เพ่ือให้การดำเนินงานตามกิจกรรมนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค ์ส่วนการควบคุมภายในระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

 
         3.2.3 เงื่อนไขการควบคุมภายใน 
 การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะสร้างความเชื่อมั่นในระดับสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรหรือหากไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็ต้องสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดย เงื่อนไขของการควบคุม
ภายในที่ประสิทธิผลมี 2 เงื่อนไขที่สำคัญ คือองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบและหลักการแต่ละหลักการต้องมีอยู่จริง 
(Present : P) และต้องทำหน้าที่ (Functioing : F) ได้จริง  

1) การมีอยู่จริง (Present : P)  หมายถึงการพิจารณาว่าองค์ประกอบและหลักการที่เก่ียวข้อง 
มีอยู่จริงทั้งในขณะการออกแบบ (Design) และการนำไปใช้ (Implementation) ในระบบการ
ควบคมุภายใน  
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2) ทำหน้าที่ได้จริง (Functioning : F)  หมายถึง การพิจารณาว่าองค์ประกอบและหลักการที่เก่ียวข้อง

ยังคงมีอยู่ในการจัดการ และใช้ในการปฏิบัติงานจริง  หรือการทำหน้าที่ในการลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ได้จริง 

องค์ประกอบการควบคุมทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ต้องทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน ทำให้ไม่มีข้อบกพร่องหรือ
มีแต่เป็นข้อบกพร่องที่ไม่ส่งผลกระทบทีร่้ายแรง อยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กร 
ยอมรับได้ 
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บทที ่4 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
4.1 ความจำเป็นในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายในถึงแม้จะกำหนดไว้อย่างดี เมื่อระยะเวลาผ่านไปความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของมาตรการควบคุมด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง เปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น การ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจะทำให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มอียู่ยังคงสามารถป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.2 การดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
การติดตามประเมินผลมี 2 ลักษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหว่างการปฏิบัติงานหรือการ ติดตาม

ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง  ซึ่งประกอบด้วยการประเมินการ ควบคุมด้วย
ตนเอง และการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

4.2.1 การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Evaluation) เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่กับการ
บริหารจัดการและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติประจำวันของแต่ละส่วนงานย่อย ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ทุกระดับต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดให้มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ตนเอง 

4.2.2 การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) มีประโยชน์ในการเน้นไปที่ประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในโดยตรง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

 1) ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อย ประเมินงาน
ของตนเอง โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบ
ซึ่งถือเป็นหน่วยงานอิสระ ควรประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติหรือประเมินการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารอาจใช้ทั้งการประเมินจาก
ภายในองค์กรและการประเมินจากภายนอกองค์กรโดยผู้ตรวจสอบภายนอก 

   2) วิธีการประเมิน เป็นไปตามรูปแบบของการประเมิน โดยผู้ประเมินต้องทำความเข้าใจภารกิจ หลักและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้งพิจารณาถึงการปฏิบัติจริงเปรียบเทียบกับรูปแบบการควบคุมภายในที่กำหนดหรือ
ออกแบบไว้ และพิจารณาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข วิธีการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสมจะช่วยให้มีความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด เครื่องมือการประเมินผล เช่น ผังแสดงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน แผนการดำเนินงาน แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก 2) 

3) การทดสอบการควบคุม สามารถทำได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเนื่องและการประเมินผล 
เป็นรายครั้ง เช่น การสอบทานรายการต่าง ๆ การทดสอบการปฏิบัติงาน ทดสอบระบบการปฏิบัติการ การสอบถาม
บุคคลที่เหมาะสม เป็นต้น ผลการทดสอบนี้จะได้รับการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเพ่ือประเมินความสำคัญของ
ข้อบกพร่องทีพ่บและจัดทำแผนการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามแผนเพ่ือให้มั่นใจว่าขอ้บกพร่อง
หรือจุดออ่นได้รับการปรับปรุงแกไ้ขแล้ว 
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4.3 การวางแผนและการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 

มาตรฐานการควบคุมภายใน กำหนดให้องค์กรต่าง ๆ ต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นรายครั้งเพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมภายใน
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปรวมทั้งการควบคุมภายในดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
โดย สปสช. ต้องประเมินการควบคุมภายในและรายงานตอ่กระทรวงการคลังปีละหนึ่งครั้ง 

4.3.1 การประเมินผลระดับองค์กร การควบคุมภายในควรใช้ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยในการสรุปเป็น
การควบคุมภายในระดับองค์กร ทั้งนี้อาจต้องทำการประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของความเสี่ยงบางอย่าง ซึ่งควบคุมโดย
หน่วยกลางหรือองค์กร เช่น ระดับยุทธศาสตร์ เนื่องจากหลายวัตถุประสงคอ์าจเกี่ยวขอ้งและสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 

4.3.2 การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย (กลุ่มภารกิจและสำนักต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ) เป็นการ
ประเมินผลกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มภารกิจและสำนักภายใต้กลุ่มภารกิจอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อให้ผู้รับผิดชอบในระดับ
กลุ่มภารกิจ มีความมั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ถูกประเมินอย่างต่อเนื่อง  ในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับกลุ่มภารกิจและสำนักภายใต้กลุ่มภารกิจ โดยจะมกีารพิจารณาประสิทธิผลของ 5 องค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน ทีจ่ะทำให้บรรลุตามวัตถุประสงคข์องระดับต่าง ๆ ภายในองค์กร  
 
 
4.4 กระบวนการวางแผนและดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

 
 

แผนภาพที ่4-1 การวางแผนและดำเนินการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
 

4.4.1 การกำหนดผู้รับผิดชอบ 
การประเมินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สปสช . อยู่ภายใต้ความรับผ ิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริต (QMR) โดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
องค์กร (QMS) เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการประเมินทั้งระบบของสำนักงาน  

4.4.2 การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เมื่อกำหนดผู้ทำการประเมินผลแล้ว จะต้องกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะ

ประเมินผลระบบการควบคุมภายในทุกระบบทั่วทั้งองค์กรหรือจะประเมินผลเฉพาะบางส่วนงานหรือบางระบบที่มี
ความเสี่ยงสูงและควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพ่ือให้ทราบสิ่งใด เช่น ด้านความถูกต้อง
น่าเชื่อถือของข้อมูล ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของ 17 หลักการตามแนวทาง COSO โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร (QMS) ทบทวน
ประเด็นการประเมินให้มีความครบถ้วนเหมาะสมของระดับการประเมินเสนอต่อคณะกรรม QMR  

 
 

กำหนด
ผู้รับผิดชอบ 

กำหนดขอบเขต  
และวัตถุประสงค์
ของการประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมินและ
จัดทำเอกสาร
การประเมิน 

 

ดำเนินการ 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 

จัดทำแผน 
การประเมินผล 

ศึกษาและทำความ 
เขา้ใจโครงสร้าง 
การควบคุมภายใน 
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4.4.3 ศึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
เมื่อกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว คณะกรรมการ QMR ได้

กำหนดให้หน่วยงานภายในเป็นผู้ประเมิน ซึ่งผู้ประเมินต้องศึกษาทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน รวมทั้ง
วัตถุประสงค์วิธีการและรูปแบบของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วพิจารณาว่าการทำงานจริงทำอย่างไร โดยอาจ
ใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ดูผลการดำเนินงานในอดีตถึงปัจจุบัน การบรรลุตัวชี้วัด สถิติที่เกี่ยวข้อง  การสอบถาม สัมภาษณ์ 
ประชุม ปรึกษา ศึกษาเอกสารคู่มอืปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.4.4 จัดทำแผนการประเมินผล 
เป็นการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบขั้นตอน โดย กำหนด

รายละเอียดการประเมิน คือ วัตถุประสงค์ ขอบเขต ระดับการประ เมิน  (ระดับสำนัก  กลุ่ มภารกิจ  องค์กร ) 
ระยะเวลา ผู้ประเมินหลัก ผู้ทบทวนการประเมิน ผู้อนุมัติผลการประเมิน วิธีการประเมินอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมิน เมื่อจัดทำแผนการประเมินเสร็จแล้วอาจให้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับแผนและ
ควรประชุมชี้แจงแผน เพ่ือทำความเข้าใจทีถู่กตอ้งตรงกัน 

4.4.5 ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผู้บริหารของกลุ่มภารกิจและผู้ปฏิบัติงานของสำนักที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน หรือคณะทำงานประเมิน

จะต้องดำเนินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เป็นกระบวนการสร้างความรับผิดชอบใน
การควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงาน โดยนำกระบวนการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์ของงานนั้นมาเชื่อมโยง
กันแล้วทำการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานนั้น และประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ถึงกระบวนการทำงานและวัตถุประสงค์ของงานนั้น ๆ เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
งานสามารถกำหนดการควบคุมภายในที่จำเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถกำหนด
แผนปฏิบัติเพือ่ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม 

 

      

ภาพที่ 4-2 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 
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ขั้นตอนการประเมินผลการควบคุมภายใน 

1) คณะกรรมการ QMR พิจารณาแนวทางการประเมินและแผนปฏิบัติงานการประเมินในภาพรวมองค์กร 
หลังจากนั้นกลุ่มภารกิจไปจัดประชุมรว่มกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานของตน 

2) กำหนดกระบวนการของงานกิจกรรม/งานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของกลุ่มภารกิจ เพื่อทำความเข้าใจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกระบวนการของกิจกรรม/งาน โดยกำหนดงานที่ปฏิบัติในกลุ่มภารกิจออกเป็น
กิจกรรม ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจกรรมนั้น และสอบทานขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตาม 
กระบวนการปฏิบัติงานของกิจกรรม 

3) จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน ผู้ประเมินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุม ภายใน เช่น 
ตารางกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเมินองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน 
เป็นต้น   

4) ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับสว่นงานย่อย 
- ผู้ประเมินทำการประเมินการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานโดยใช้แบบประเมินประสิทธิผลการ
ควบคุมภายใน (ภาคผนวก 2) โดยทดสอบการมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน  โดยอาจใช้
วิธีสอบถาม หรือสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน
ของกิจกรรม นั้น ๆ แล้วบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

- ผู้ประเมินร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่าง ๆ 
เริ่มด้วยการระบุปัญหา อุปสรรค เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
กำหนด โดยอาจใช้แบบประเมินความเสี่ยง (ภาคผนวก 3) 

ระดับองค์กร 
- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร (QMS) รวบรวมผลการประเมินระดับกลุ่มภารกิจและ

สำนัก เพ่ือสรุปประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับองค์กร และประเมินกิจกรรมหลักซึ่งมีผลสำคัญต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้น โดยประสาน งานกับผู้รับผิดชอบ
เพ่ืออาจประเมินเพ่ิมเตมิจากข้ันตอนข้างต้น  

4.4.7 สรุปผลการประเมินและจัดทำเอกสารการประเมิน 
          ระดับสว่นงานย่อย (กลุ่มภารกิจและสำนักต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ) 

- ผู้ประเมินสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนำข้อมูลมาสรุปผลจัดทำรายงาน ของส่วน
งาน โดยวิเคราะห์ความมีอยู่ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอมาตรการ ปรับปรุง
แก้ไขตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยบันทึกในรูปแบบที่กระทรวงการคลังและที่สำนักงานกำหนดขึ้น โดย
หน่วยงานที่ประเมินส่งสำเนาผลการประเมินให้สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร กลุ่มงาน
พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ (QMS) เพ่ือสรุปผลและติดตามอย่างต่อเนื่องต่อไป 
                 ระดับองค์กร 

 - ผลการประเมินระดับองค์กร เป็นการนำผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกลุ่ม
ภารกิจและสำนักต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ และระดับองค์กร (การประเมินกิจกรรมหลักซึ่งมีผลสำคัญต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์) โดยมีแบบรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร รายงานต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ดังนี้ 
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1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 1 ภาคผนวก 1) 
2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4 ภาคผนวก 1) 
3) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5 ภาคผนวก 1) 
4) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6 
   ภาคผนวก 1)  
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บทที่ 5 
การบริหารความเสี่ยง 

  
5.1 หลักการการบริหารความเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง เป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงาน จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
ผลงานหรือผลผลิตที่หน่วยงานนั้นได้ปฏิบัติเกิดผลที่พึงประสงค์มากท่ีสุด การบริหารความเสี่ยงมีความสำคัญและมีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง ในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม     

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการ 
ที่เชื่อมโยงกันทั้งการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) และการบริหารความเสี่ยงระดับ
หน่วยงานภายในโดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 และเพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์โดยดำเนินการตามกรอบ COSO ERM 2004 และ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2562   
 
5.2 ความหมายและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง 

 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยง ควรทำความเข้าใจกับความหมายของคำที่เกี่ยวข้อง  
ดังต่อไปนี้ 

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสูญเปล่า ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในอนาคต โดยวัตถุประสงค์นั้นอาจเป็นวัตถุประสงค์ทางด้านยุทธศาสตร์ การ
ดำเนินการ การเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อวัตถุประสงค์อาจเป็นไปในทางบวกด้วย 
ก็ได้ โดยความเสี่ยงจะวัดจากโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดของเหตุการณ์นั้น  (Likelihood)  

ความไม่แน่นอน 
 หมายถึง เหตุการณ์และสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือยากต่อการคาดการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

เช่น ภูมิอากาศ อุบัติภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ การก่อการร้าย การระบาดของโรค Covid19 เป็นต้น 
ปัญหา 
 หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดำเนินการจำเป็นต้องมีการ

แก้ไข เพราะมิเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมาได ้อาจจะพิจารณาได้
ว่าความเสี่ยงในอดีตที่ไม่ได้นำมาจัดการทำให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน และปัญหาในปัจจุบันหากไม่รับการแก้ไข จะเป็น
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต  

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 หมายถึง กระบวนการในการระบุ (Identify) เหตุการณ์ ประเมิน (Assess) ความเสี่ยง และวิธีการจัดการ

ตอบสนอง (Response) ต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ หรือเพ่ิม
โอกาสการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิผลหากแทรกหรือฝังอยู่ในการ
ปฏิบัติงานปกติ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังนี้ 
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1) การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance/Take Risk) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่

คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
2) การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Treat Risk) เป็นการปรับปรุงระบบการทำงานหรือการ

ออกแบบวิธีการทำงานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
3) การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Transfer Risk) เป็นการกระจายหรือถ่าย

โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
4) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance/Terminate Risk) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่ อยู่ใน

ระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้และไม่อาจเข้าไปจัดการได้ จึงตัดสินใจไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น 
ยกเลิกโครงการ ยกเลิกการทำธุรกรรมกับหน่วยนั้น ๆ เป็นต้น 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยง โดยการประเมินจาก

โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถ่ีหรือโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยง 

 ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับใหญ่ ๆ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สาเหตุ ของ

ความเสี่ยงที่ระบุต้องเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง
ตรงกับสาเหตุที่แท้จริงนั้นเอง (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง อาจใช้ QC Tools) ได ้

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 
 Enterprise Risk Management หมายถึง การบริหารความเสี่ยงทั้งหมด โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั่วทั้ง

องค์กร ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ การดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน การบริหารต้อง
สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ การตัดสินใจ และสามารถนำไปใช้กับ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ในการบริหารขององค์กรได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่การกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร และเป็นที่พอใจของผู้มีผลประโยชน์ร่วม  

 
ความเสี่ยงที่รับได้ (Risk Appetite)  
 หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารกำหนดไว้ในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารควรกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดคล้องกับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จะเป็นตัวเดียวกับเป้าหมายตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร  
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ระดับที่ยอมรับได้ของความเสี่ยง (Risk Tolerance)  
 หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนที่องค์กรยอมรับจากเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) เช่น 

องค์กรมี Risk Appetite คือการที่รายได้ลดลง 5% ภายใน 2 ปี การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) อาจกำหนดไว้ในอัตรา 4% - 6% โดยช่วงที่กำหนดไว้นี้ถือเป็นระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยยังบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)   
หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ดำเนินการจัดการกับความเสี่ยงไปแล้ว พบว่าระดับความเสี่ยงอาจ

ลดลง แต่ยังไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ดังแผนภาพที่ 5-1 
ภาพที่ 5-1 ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการและหลังจัดการ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ตัวช้ีวัด (Indicator) 

 

ความหมายของตัวชี้วัดในระบบบริหารความเสี่ยง 
 
Key Performance Indicators (KPIs) – Monitor changes in business performance in relation to 

specific business objective. (หมายถึงตัวชี้วัดที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงความสามารถการดำเนินงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้) 
 

Key Risk Indicators (KRIs/KPIs Risk) – Relate to a specific risk and demonstrate a change in 
likelihood or impact of the risk event occurring. (หมายถึงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผลกระทบ
หรือโอกาสการเกิดของความเสี่ยง) 

 
 

 

 

ความเส่ียง
ที่ถูกจัดการ

ความเส่ียง
ก่อนจัดการ

ความเส่ียง
ที่เหลือ

ความเส่ียง
ที่ยอมรับได้

 การจัดการ
 หลงัทบทวน

ความเส่ียง
ที่ถูกจัดการ

ระดับความเส่ียง
ที่ยอมรับได้

ตอบสนองความเส่ียง ติดตามทบทวน
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Key Control Indicators (KCIs) – Demonstrate a change in a specific control’s effectiveness. 

(หมายถึงตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลของการควบคุมการดำเนินงาน) 
 

แผนปฎิบัติการในระบบบริหารความเสี่ยง 
 

แผนรองรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuity Plan) หมายถึง แผนการดำเนินงานหลักที่ทำให้การ
ดำเนินงานของ สปสช. สามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินกับ สปสช. 
 

แผนการกู้ระบบกลับคืน (Disaster Recovery Plan หรือ DRP) หมายถึง แผนการดำเนินงานทางด้าน IT 
เพ่ือให้ข้อมูลและระบบงานของระบบคอมพิวเตอร์สามารถกลับมาดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตาม Service 
Level Agreement  
 

แผนสำรองฉุกเฉิน (Contingency Plan) หมายถึง แผนรองรับการดำเนินงานหรือการปฎิบัติงานของ 
สปสช. ให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถดำเนินการปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถกระทำได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดเมื่อเกิด
ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
 

5.3 วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง 
1) เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิค กระบวนการ/ขั้นตอน  การ

บริหารความเสี่ยงของยุทธศาสตร์/ภารกิจ/แผนงานโครงการขององค์กร 
2) เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการวางแผนบริหารความเสี่ยงของกิจกรรม/ โครงการที่

หน่วยงานรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหา/ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรม/
โครงการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

3) เพ่ือให้สำนักงานมีการนำระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้อย่างต่อเนื่อง ในการประเมินกิจกรรม/โครงการ 
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือนำไปพัฒนาระบบการทำงานของ
สำนักงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
5.4 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 โดยให้
สำนักต่าง ๆ วิเคราะห์ความเสี่ยง และดำเนินการควบคุมความเสี่ยง จนกระทั่งปีงบประมาณ 2552 ได้ดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ในปีงบประมาณ 2564 กำหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของ สปสช. เป็นดังภาพที่ 5.1 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงมากข้ึน 
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ภาพที่ 5-1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักตรวจสอบ

ตรวจสอบ 

คณะผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน (IQA) 

  ส่วนงานต่างๆ  
- ผู้บริหารส่วนงาน 
- ผู้รับผิดชอบของส่วนงาน 
- สปสช. เขต 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

คกก.นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

QMS  

คกก.กรรมการบริหาร 

เลขาธิการ  
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      บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ที่มีความเก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยง  
 

ตารางท่ี 5-1 บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารความเสี่ยง  
 

ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
คณะกรรมการ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

• ควบคุมดูแลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการบริหารทั่วไป ตลอดจนออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินการติดตามประเมินผล และการ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงในสำนักงาน 

คณะอนุกรรม 
การตรวจสอบ 

• ตรวจสอบการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงของสำนักงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และมีผู้รับผิดชอบในการ
รายงานให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกไตรมาส   

เลขาธิการ 
สปสช. 

• ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งองค์กร และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการที่เหมาะสม และ
สามารถควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

• ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล ทำให้มั่นใจว่ากระบวนการการ
บริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล ได้เกิดข้ึนทั่วทั้งองค์กร  

• รายงานผลการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ต่อคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ทุกไตรมาส  

• รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามที่
กำหนด 

คณะกรรมการ 
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
(คนย.) 

• กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่
เกี่ยวกับการตรวจประเมินและการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริต 

• กำหนดนโยบายการดำเนินงานตามการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 
ISO/IEC27001  

• กำหนดนโยบายบริหารจัดการระบบคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หลักธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริต และประเมิน
ติดตามผลตลอดจนทบทวนผลการดำเนินงานปัจจุบัน ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

คณะผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

• ตรวจติดตามการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ โดยเชื่อมโยงไปกับระบบ
คุณภาพองค์กร 

• ติดตามประสิทธิผล และประสิทธิภาพ การทำงานด้านความเสี่ยงของสำนักต่าง ๆ  
• รายงานต่อคณะกรรมนโยบายและยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของ

การดำเนินการต่าง ๆ ตลอดจนการควบคุมภายใน 
• สื่อสารกับคณะกรรมการบริหาร เรื่องความเสี่ยงที่สำคัญและการเชื่อมโยงกับระบบการ
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ผู้เกี่ยวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 
ควบคุมภายใน  

ผู้บริหารส่วน
งานต่าง ๆ 

•  สร้างความม่ันใจว่ามีการควบคุมภายใน และธรรมาภิบาลที่เหมาะสม ทำให้เกิดประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   

•  สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงในระดับส่วนงาน ตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 
นโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด และทำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุ
ตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของทั้งระดับส่วนงานและองค์กร ได้ถูก
จัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

•  ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
ธรรมาภิบาลและการป้องกันทุจริต เป็นประจำ   

•  รายงานผลการบริหารความเสี่ ยงของสำนัก ต่อรองเลขาธิการที่ รับผิดชอบ และ
คณะกรรมการบริหารเป็นระยะ  

•  ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลในสำนัก สามารถบูรณา
การเข้ากับงานประจำ และอาจพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งที่นำไปสู่การสร้างคุณค่า
ให้แก่องค์กร (Value Creation)  

ผู้รับผิดชอบงาน
คุณภาพ หรือ
ผู้จัดการโครงการ 

•  ทบทวน ระบุ ประเมิน จัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง และนำแผนไปปฏิบัติ ให้เกิดการ
ควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร
ส่วนงานและผู้เกี่ยวข้อง  

บุคลากรใน
สำนักงาน 

•  ทบทวน ระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ในกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบ  
เพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

สำนักตรวจสอบ •  สอบทานว่ามีการนำระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบธรรมาภิบาลที่เหมาะสม และได้รับ
การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

•  ให้คำปรึกษาในการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล แก่ทุกสำนักและองค์กร 
•  ดำเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based auditing)  
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บทท่ี  6 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคลากร นำมาประยุกต์ในการ
กำหนดยุทธศาสตร์และปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพ่ือระบุเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ อันจะกระทบต่อองค์กร  และเพ่ือบริหาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ รวมทั้งเพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
6.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง 
กรอบของ COSO : ERM (Enterprise Risks Management– Integrated Framework) ที่ ป ระกาศ ใช้ เมื่ อ  29 
กันยายน 2547 (2004) ซึ่งได้พัฒนาจากกรอบการควบคุมภายใน (Internal Control - Integrated Framework) ปี 
2535 (1992) แสดงความสัมพันธ์ของสามมิติ คือ มิติของวัตถุประสงค์ 4 ด้าน มิติด้านองค์ประกอบ 8 ด้าน และมิติของ
ระดับในองค์กร ดังแสดงในภาพ 
 

 
 
                        

ภาพที่ 6-1  กรอบการบริหารความเสี่ยงรูปลูกบาศก์แสดงความสัมพันธ์แบบสามมิติ 
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ประเภทของวัตถุประสงค์ 
COSO ERM กำหนดวัตถุประสงค์เป็น 4 ด้านคือ 

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives: S) เป็นส่วนที่กำหนดโดยผู้บริหารระดับสูง เช่น  แผน
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องมีแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องมีความเชื่อมโยงต่อแผนยุทธศาสตร์/กล
ยุทธ์ เพ่ือสนับสนุนความสำเร็จของ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติ งาน (Operation Objectives: O) เป็นส่วนที่ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร ซึ่งอาจวัดจากอัตรากำไร ผลตอบแทน อัตราหมุนเวียนของ
การใช้ทรัพย์สิน การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ความรวดเร็วในการให้บริการ รวมถึงระดับความพึง
พอใจของลูกค้าต่อบริการ ความพึงพอใจของบุคลากรในการดำเนินงานขององค์กร เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ด้านรายงาน (Reporting Objectives: R) เป็นความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางบัญชี/
การเงิน และรายงานการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ  

4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives: C) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย สัญญา และระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด เพ่ือมั่นใจว่าจะไม่ทำการละเมิดที่จะถูกฟ้องร้อง ซึ่งส่งผลต่อการ
ขาดความน่าเชื่อและเสื่อมเสียชื่อเสียง  

 
6.2 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 

 องค์ประกอบของกรอบงานการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO มี 8 ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับ
กระบวนการบริหารงาน นอกจากนี้ทิศทางของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ อาจมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้ในหลายทิศทางหรืออาจพิจารณาร่วมกันได้ เช่น  การจัดการตอบสนองความเสี่ยงอาจใช้หรือ
ชดเชยด้วยกิจกรรมการควบคุมภายในจนอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เป็นต้น 

6.2.1 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 เกี่ยวข้องกับ แนวคิด นโยบาย รวมถึงบรรยากาศการทำงานที่กำหนดจากการบริหารระดับสูง (Tone at the 

Top) ซึ่งมีอิทธิพลสำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ในส่วนนี้จึงมีองค์ประกอบ
ย่อยได้แก่ 

1) นโยบายและปรัชญาแนวคิดด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) หมายถึงการ
กำหนดนโยบาย หลักการและวิธีการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารระดับสูง รวมถึงแนวคิด ทัศนคติของ
องค์กรเกี่ยวกับความเสี่ยง เช่น เป็นองค์กรที่กล้าเสี่ยงในการแข่งขันและนวัตกรรม แต่ไม่เสี่ยงกับความ
ปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ ซึ่งก็จะสะท้อนไปถึงแบบการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น 

2) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetie) เป็นการกำหนดระดับความเสี่ยงอย่างกว้าง ๆ ที่องค์กรยอมรับได้ 
เช่น กำหนดเป็นระดับสูง กลาง หรือ ต่ำ ในเชิงปริมาณไว้ที่ชัดเจน หรือเชิงคุณภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงให้สอดรับตามระดับท่ีตนเองยอมรับ 

3) คณะกรรมการองค์กร (Board Committees) คณะกรรมการ (Board of Directors) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committees)  มีบทบาทในการกำกับติดตามในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้
คณะกรรมการต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจน มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความเป็นอิสระ 
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4) ความซื่อตรงและจริยธรรมองค์กร (Integrity and Ethical Value) ผู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top)  

มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกระทำเป็นแบบอย่าง ซึ่งควรจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นลายลักษณ์
อักษร ระบุพฤติกรรมที่ควรไม่ควรให้ชัดเจน 

5) ความมุ่งม่ันด้านความสามารถ (Commitment  to Competence) หมายถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง ซึ่งรวมถึงความฉลาดไหวพริบ ความสามารถในการตัดสินใจ ซึ่งองค์กร
ต้องจดัให้บุคลากรมีทักษะเหล่านี้โดยการสรรหา อบรมให้เกิดผลจริง 

6) โครงสร้างการจัดองค์กร (Organizational Structure) การจัดสายการบังคับบัญชาที่เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการสั่งการควบคุม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7) การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ( Assignment of Authority and Responsibility)   
8) มาตรฐานของทรัพยากรบุคคล (Human Resource Standards) เกี่ยวกับมาตรฐานในการสรรหา การจ้าง  

การพัฒนา การประเมินผล การเลื่อนระดับ การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการให้โทษทางวินัยด้วย  

6.2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Objective Setting) 
เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติ

ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 การกำหนดวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน และหน่วยวัดจะช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่าง
ครบถ้วน โดยเทคนิคการกำหนดวัตถุประสงค์มีหลายเทคนิควิธี เช่น อาจคำนึงถึงหลัก SMART ได้แก่ 
  Specific  : มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
  Measurable  : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
  Achievable  : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
  Reasonable  : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 

Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

6.2.3 การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) : การระบุความเสี่ยง 
เป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งที่เกิดและไม่เคยเกิดมาก่อน โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายนอกและ

ภายในองค์กรที่หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจะมีผลกระทบสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ รวมถึงการ
แยกเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสออกจากความเสี่ยงเพ่ือสามารถใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้ต่อไป  ทั้งนี้ ในการ
พิจารณาเหตุการณ์นั้น ควรมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ถ้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตควรมีข้อมูลตัวเลขอ้างอิงที่เป็น
รูปธรรม  

ในส่วนของปัจจัยภายนอกแม้เป็นปัจจัยที่ควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้แต่อาจลดผลกระทบลงได้ ได้แก่ ภาวะ
เศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบี้ย การแข่งขัน สถานการณ์การเมือง เช่น การใช้กฎหมาย ระเบียบ ภัย
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำท่วม ขยะ สภาวะทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงประชากร การย้ายถิ่น วัฒนธรรม 
เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมและจัดการได้ ได้แก่  โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
บุคลากร (Personal) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี      

สำหรับการระบุความเสี่ยงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระทำ
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็นตัวเงินหรือไม่
เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้ เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานหลักประกัน
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สุขภาพแห่งชาติ ทั้งในระดับสำนักงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และในระดับองค์กร ทั้งนี้สามารถจำแนกความเสี่ยง
ในองค์กรได้เป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 

1) Strategic Risk - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์  แผนดําเนินงาน 
และการนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก  อันส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินงานตามพันธกิจ เงินกองทุน หรือการดํารงอยู่ขององค์กร  

2) Operational Risk - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขาด
ธรรมาภิบาลในองค์กร หรือการควบคุมภายในที่ดีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือ
เหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ สปสช.   

3) Financial Risk - ความเสี่ยงทางการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการบริหารจัดการเงิน/
งบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เช่น การตัดสินใจใช้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
ใหม่ การตัดสินใจจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการใช้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมต่าง ๆ หรือการนำเงินงบประมาณที่เหลือจากโครงการหนึ่งไปใช้ในอีกโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม
หนึ่ง หรือไปลงทุนในโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมใหม่    

4) Compliance Risk - ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์กร คือ โอกาสที่องค์กรไม่ทำตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งจะมีผลต่อการถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน 

5) Information Technology Risk - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง อันเนื่องมาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยมีผลกระทบถึงระบบงานและการ
ปฎิบัติงานซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของ สปสช. ได้ 

ตัวอย่าง ปัจจัยเสี่ยง/ต้นเหตุ/สาเหตุของความเสี่ยง 
1. นโยบายขององค์กร/การปฏิบัติงาน/เทคโนโลยี 
2. การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
3. ความกดดันจากฝ่ายบริหาร 
4. บรรยากาศทางจริยธรรม 
5. ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร 
6. ปริมาณการบันทึกรายการ และจำนวนเอกสารด้านการเงินและกองทุน 
7. ระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงาน 
8. ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
9. ความเพียงพอ และประสิทธิผล ของการควบคุมภายใน 
10. ความร่วมมือของหน่วยบริการ  
11. ความร่วมมือของท้องถิ่น 
12. การสื่อสารชุดสิทธิประโยชน์ 
13. การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ (Occurrence Report)  เป็นต้น 
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การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่

เกี่ยวข้องกับงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคำนึงถึง ระเบียบข้อบังคับภายใน 

1) สภาพแวดล้อมภายนอกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

2) สภาพแวดล้อมภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ การ
มอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร 

 
วิธีการและเทคนิคในการระบุเหตุการณ์ มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
1) การรวมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 
2) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจำกัด (SWOT Analysis) 
3) การใช้ Checklist ในกรณีที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และทรัพยากร 
4) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
5) การวิเคราะห์สถานการณ์จากการตั้งคำถาม “What-If” 
6) การวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญ โดยการตั้งคำถาม Why, What, How หรือ 

Why Why Why 
7) การวิจัย ใช้สถิติ หรือการใช้โมเดลพยากรณ์ทางสถิติ 

6.2.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงว่ามีผลกระทบต่อองค์กรสูงหรือต่ำอย่างไร โดยจะประเมินจากสองมิติคือ 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) โดยอาศัย
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง 
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 

 
1) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ 
ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในสำนัก และดุลยพินิจการตัดสินใจของ
ทีมงานจากการประชุมกลุ่ม โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการ
วิเคราะห์อย่างพอเพียง สำหรับสำนักที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้
กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ตัวอย่างดังนี้ 
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ตารางท่ี 6-1  เกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

 

ระดับ 
โอกาสที่จะ

เกิด 
Likelihood 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย) 
เปอร์เซ็นต์ 
โอกาสที่จะ

เกิดขึ้น 
โอกาส 

1 
2 
3 
4 
5 

ต่ำมาก 
ต่ำ 

ปานกลาง 
สูง 

สูงมาก 

มากกว่าเวลา 5 ปีข้ึนไป ต่อครั้ง 
ระหว่างเวลา 1 – 5 ปี ต่อครั้ง 

ระหว่างเวลา 6 – 12 เดือนต่อครั้ง 
ระหว่างเวลา 1 – 6 เดือนต่อครั้ง 

น้อยกว่า 1 เดือน ต่อครั้ง 

น้อยกว่า 10 % 
10 % – 25 % 
26 % – 50 % 
51 % – 75 % 
มากกว่า 75 % 

ไม่มโีอกาสเกดิ 
เกิดบ้าง / นานๆ จึงเกดิครั้งหนึ่ง 
เกิดเป็นครั้งคราว 
เกิดบ่อยๆ 
เกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดตลอดเวลา 

 
 

ตารางท่ี 6-2 เกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยง 
 

ระดับ 
ผลกระทบ 
Impact 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

องค์กร หน่วยบริการ ประชาชน 
1 ต่ำมาก ไม่เกิน 500,000 

บาท 
ไม่มผีลกระทบ/ ผลกระทบน้อยมาก  ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
2 ต่ำ มากกว่า 

500,000 บาท 
แต่ไมเ่กิน 
5,000,000บาท 

ผลกระทบเพียงเล็กน้อย และสามารถ
ยอมรับได ้

ได้รับผลกระทบ
เล็กน้อย และ

สามารถยอมรับ
ได ้

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 

3 ปานกลาง มากกว่า 
5,000,00 บาท  
แต่ไมเ่กิน 
25,000,000 
บาท  

เกิดผลต่อการดำเนินงาน และต้องมี
แผนการจดัการ 

ได้รับผลกระทบ
ปานกลาง 

ได้รับผลกระทบ
ปานกลาง 

ได้รับผล กระทบ
น้อย 

4 สูง มากกว่า 
25,000,000 
บาท 
แต่ไมเ่กิน 
50,000,000 
บาท 

ค่อนข้างมาก และต้องมีการจัดการให้
แล้วเสร็จภายในรอบการตรวจครั้งต่อไป 

ได้รับผลกระทบ
มาก 

ได้รับผลกระทบ
มาก 

ได้รับผลกระทบ
ปานกลาง 

5 สูงมาก มากกว่า 
50,000,000 
บาท 

รุนแรงในขั้นวิกฤต/ ผดิระเบียบ/ผดิ
กฎหมาย และต้องมีการจัดการในทันที 

ได้รับผลกระทบ
มาก 

ได้รับผลกระทบ
มาก 

ได้รับผลกระทบ
มาก 
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ภาพที่ 6-2 ระดับความเสี่ยง (Risk Profile Map)   
 

ระดับของความเสี่ยง (Risk Profile) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 
                     

ระดับ
ผลกระทบ  
Impact 

ระดับความน่าจะเกิด  Likelihood 

1  
ยาก 

2  
เป็นไปได้น้อย 

3  
อาจเป็นไปได้ 

4 
เป็นไปได้มาก 

5 
 แน่นอน 

5  
สูงมาก 

E E E E E 

4 
สูง 

M H H E E 

3 
 ปานกลาง 

L M M H H 

2   
น้อย 

L L L M H 

1  
น้อยมาก 

L L L L M 

L : Low =  น้อย   M : Moderate =  ปานกลาง   H : Hight = สูง   E : Extremely high = สูงมาก 
 

2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง 
การนำเหตุการณ์ความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความ

เสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของ
ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สำนักสามารถ
วางแผน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนดไว้ 

ผู้ประเมินกิจกรรม/โอกาส ของสำนักควรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ สำหรับ
เทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาส และผลกระทบ ของแต่ละความเสี่ยงนั้น อาจใช้คะแนนเสียงข้างมากในที่
ประชุมกลุ่ม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนน แล้วนำคะแนนนั้นมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้มีข้ันตอนดำเนินการ ดังนี้ 

-  พิจารณาโอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดนั้น 
มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ตามตารางท่ี 6-1) 

-  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง ( Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ว่า
ระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (ตามตารางที่ 6-2) 
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นอกเหนือจากการประเมินโอกาส และผลกระทบ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักแล้ว ยังมีมิติด้านความอ่อนไหว และมิติ

ด้านลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้วย  หากจะประเมินในมิตินี้ อาจเนื่องจากความเสี่ยงที่เราได้ประเมินมามี
จำนวนมาก จึงต้องหาตัวแปรมากรองอีกชั้นเพ่ือให้สามารถจัดลำดับความสำคัญในการจัดการก่อนหลังได้ดีขึ้น   โดยมิติ
ความอ่อนไหว จะพิจารณาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานว่าสามารถจัดการได้ดีมากน้อยเพียงใด 
หากพิจารณาแล้วพบว่าสำนักงานมีความพร้อมในการจัดการ เนื่องจากนโยบายที่ชัดเจน มีงบประมาณ และทรัพยากร
ต่าง ๆ เพียงพอ  ดังนั้นความเสี่ยงที่ได้ประเมิน โอกาสและผลกระทบ ก็สามารถนำมาจัดการต่อได้เลยไม่ต้องคำนึงถึงมิติ
นี้ได้    สำหรับในมิติลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง พิจารณาถึงการเกิดขึ้นของความเสี่ยงและผลกระทบนั้นมี
ลักษณะแบบใด เช่น เกิดและกระทบน้อยมาก ถึงสูงมาก  ก็จะมีผลต่อการตัดสินในตอบสนองความเสี่ยง 

อย่างไรก็ตามการประเมินในมิติดังกล่าวเป็นส่วนเพ่ิมเติมจากส่วนประเมิน โอกาสและผลกระทบที่ได้ประเมิน
เป็นตัวแปรหลักไว้ก่อนแล้ว  อาจนำมาใช้ประเมินหรือไม่ก็แล้วแต่สถานการณ์และความเหมาะสม  (กระทรวงการคลัง
ไม่ได้มีข้อกำหนดบังคับ เพียงให้เป็นอีกตัวแปรที่อาจนำมาพิจารณาใช้) 

 
3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
พิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละ

ความเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง
ต่อกิจกรรม/ภารกิจของสำนัก ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง (ตามภาพที่ 6.2) 
ซึ่งจะทำให้สำนักทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูง (High) ถึงสูงมาก (Extremely High) 

 
4) การจัดลำดับความเสี่ยง 
เลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูงมาดำเนินการ จัดทำแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยง สำหรับความ

เสี่ยงที่อยู่ในระดับน้อย (Low) หรือปานกลาง (Moderate) ซึ่งเป็นระดับที่สำนักงานยอมรับได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี
กิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ ให้อยู่ในระดับ
เท่าเดิมหรือลดลงกว่าในระดับเดิม 

การบริหารความเสี่ยงตามเอกสารชุดนี้ หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ทีมงานจะทำการวิเคราะห์การควบคุม
ที่มีอยู่เดิมก่อนว่าเพียงพอต่อการลดความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการกำหนดขั้นตอนการควบคุมอยู่
ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานอาจปฏิบัติตามการควบคุมที่กำหนดไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นที่ทีมงานต้องวิเคราะห์และ
ประเมินผลระบบการควบคุมเหล่านั้นก่อน โดยนำผลจากการจัดลำดับความเสี่ยงที่มีระดับสูง ถึง สูงมาก มาหามาตรการ
ควบคุมก่อนเป็นอันดับแรก ตามข้ันตอนดังนี้ 

(1) นำเอาความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงถึงสูงมากมาพิจารณาป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง
เหล่านั้น โดยพิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น มีการควบคุมอยู่แล้ว
หรือไม ่

(2) ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมนั้นได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่ 
(3) หากการควบคุมที่เป็นอยู่ไม่เพียงพอ หรือยังไม่มีมาตรการควบคุม ให้กำหนดมาตรการควบคุมที่จะสามารถ

ป้องกนัหรือลดความเสี่ยงนั้นได้ 
ผู้บริหารสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและจัดการควบคุม

อย่างเป็นระบบ ภายในสำนักที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การจัดให้มีการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตาม  
แนวทางการควบคุมภายใน  
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6.2.5 การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)   

 การตอบสนองความ เสี่ ย งมี  4 วิ ธี  คื อ  การยอมรับ ความ เสี่ ย งนั้ น  (Accept Risk) การหลี ก เลี่ ย ง
(Terminate/Avoid Risk) การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer/Sharing Risks) และการแก้ไขความเสี่ยง 
(Control/Treat/Mitigate Risks) 
 ในการเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับโอกาสและผลกระทบนั้นต้องพิจารณาถึงต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ หลักการพิจารณาที่สำคัญ คือ การลงทุนเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นมีความคุ้มค่ากับลงทุน
หรือไม่เพียงใด ซึ่งควรพิจารณาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือในเชิงปริมาณพิจารณาจากเงินที่ใช้ไป กับผลที่จะ
ได้รับกลับคืนในเชิงปริมาณ สำหรับในเชิงคุณภาพ ที่ต้องพิจารณาเช่น การสร้างโอกาสที่ดี การสร้างความมั่นคง ความ
พึงพอใจ การลดการเสียโอกาสบางอย่าง การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ การสร้างเสริมชื่อเสียง หาก
พบว่าความเสี่ยงนั้นระดับความน่าจะเกิดขึ้นสูง ควรเพ่ิมกิจกรรมควบคุมแบบป้องกันเพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์
เสี่ยงนั้น หรือถ้าความเสี่ยงมีในระดับต่ำทั้งระดับความน่าจะเกิดและผลกระทบก็อาจใช้การยอมรับและติดตามเป็นระยะ 
เพราะไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพ่ิมกิจกรรมควบคุม หากเป็นความเสี่ยงที่มีระดับผลกระทบและโอกาสเกิดสูง องค์กรจะต้อง
ตอบสนองและมีการควบคุมที่มีประสิทธิผลสูง เช่นใช้การควบคุมหลายรูปแบบ ทั้งป้อ งกัน ค้นพบ ส่งเสริม การ
ตอบสนองจึงเป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในสำนัก เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลด
ความเสียหายของผลกระทบ ในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความ
เสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้น ไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระเพียง
ลำพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทำงานร่วมกับโครงการ หรือภาระงานอ่ืนใดที่
ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหา หรืออาจจะกล่าวได้ว่า
เป็นการมองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกัน
ความเสียหายในการทำงานในภารกิจของสำนักงาน โครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละข้ันตอน 

การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่เรียนรู้จากอดีต  
ที่ผ่านมา ควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กรที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการนำความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง
นับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กร ที่สามารถทำให้องค์กรสามารถบรรลุภารกิจ 
พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 
ภาพที่ 6-3 ขอบเขตและองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.6 กิจกรรมควบคุม (Control Activity) 

 หมายถึง วิธีการและการกระทำที่กำหนดในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผลและในเวลาที่กำหนด โดยการ
ทำในขั้นนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กับการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อย่างมาก กิจกรรมการควบคุม เช่น การ
ขออนุมัติ (Authorization) การได้รับความเห็นชอบ (Approvals) การพิสูจน์หลักฐาน (Verification) การตรวจกับ
กฎเกณฑ์ (Valication) การยืนยันยอด/การทบยอด (Reconciliation) เป็นต้น กิจกรรมควบคุมควรเป็นกิจกรรม 
ที่แทรกในกระบวนการปฏิบัติงานปกติ เช่น การสอบทานงานโดยผู้บริหารระดับสูง (ระดับ T) ผู้บริหารระดับกลาง 
(ระดับประธานกลุ่มภารกิจและผู้อำนวยการสำนัก) การควบคุมทรัพย์สิน มีการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย 
การแบ่งแยกหน้าที่ การใช้ตัววัดผลการดำเนินงานหลัก (KPIs) ขององค์กร และย่อยลงมาเป็นระดับกลุ่มภารกิจ สำนัก 
จนถึงกลุ่มงาน เป็นต้น  
 ประเภทของการควบคุมอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  

1) แบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีที่กำหนดขึ้นเพ่ือป้องกันระดับความน่าจะเกิดของข้อผิดพลาดไว้
ก่อน เช่น การให้ความเห็นชอบ การใช้รหัสผ่าน การจัดโครงสร้างองค์กรและมอบหมายอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม  
การส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่การเข้าถึงทรัพย์สิน เป็นต้น   

2) แบบค้นพบ (Detective Control) เป็นวิธีควบคุมท่ีกำหนดขึ้นเพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เช่น 
การสอบทานผลลัพธ์ การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การ
รายงานสิ่งผิดปกติ เป็นต้น  

3) แบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นการควบคุมกำหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความ สำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ เช่น การกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน แผนการฝึกอบรม การมีมาตรการจูงใจและให้รางวัลหาก
ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย เป็นต้น  

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) 

การวิเคราะห์ความเสีย่ง

(Risk Analysis) 
การตอบสนองความสี่ยง 

คำนิยามความเสี่ยงโอกาส 
และผลกระทบ

(Probability and Impact) 

ระดับความเสี่ยง
(Risk Level) 

สาเหตุ- ปัจจัยท่ี
ควบคุมได-้ ปัจจัยที่

ควบคุมไม่ได้ 

การควบคุมความเสี่ยง
(Risk Control) 

รายงานความเสี่ยง(Risk 
Report) 

แผนสำรอง
(Emergency Plan) 

การทบทวนความเสี่ยง
(Risk Review) 

ความถี่ในการทบทวน
(Review Frequency) 
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4) แก้ไข (Corrective) เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด อาจเป็นวิธีการควบคุมใหม่  

(ไม่เคยทำการควบคุมนี้มาก่อน) เช่น ใช้ระบบอัตโนมัติ การจัดกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ การจัดโครงสร้างใหม่ การ
ยุบรวมหรือยกเลิกการกระทำบางอย่าง หรืออาจใช้วิธีการชดเชยการควบคุมปกติที่ไม่อาจปฏิบัติได้เพราะต้นทุนสูง เช่น 
การให้มีการกำกับสอบทานของผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพราะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ้างพนักงานผู้ที่เชี่ยวชาญ
เพ่ิม  

6.2.7 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
 

          ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความเสี่ยง ต้องมีการระบุ บันทึก มีการเผยแพร่ในรูปแบบและภายในเวลาที่เหมาะสม 
และมีการสื่อสารโดยใช้แหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในองค์กร ระบบนี้ควรแทรกอยู่ในระบบสารสนเทศและสื่ อสาร
ในการบริหารการปฏิบัติงาน 

เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ต้องจัดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมด
ตามลำดับให้ผู้บริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง  โดยคุณภาพของ
สารสนเทศจะต้องมีความเหมาะสมหรือสาระที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเวลา และ
เข้าถึงได ้
 การรายงานความเสี่ยงเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง ว่ามีความเสี่ยง 
ที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ (Residual Risk) ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยง
นั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหารตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ทราบ
และพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับการ
สนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยงที่ยัง
เหลืออยู่ในระดับสูงมาก มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดทำรายงาน ดังนี้ 

 
การจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
 ระดับส่วนงาน ให้ทุกส่วนงานที่สังกัดสายงาน กลุ่มภารกิจ สปสช.เขต สำนักตรวจสอบ และหน่วยปฏิบัติการ

เฉพาะกิจ ดำเนินการบริหารความเสี่ยง (ในส่วนที่รับผิดชอบ ทุกระดับความเสี่ยง) รายงานต่อต่อรองเลขาธิการ ผู้ช่วย
เลขาธิการที่รับผิดชอบ เพ่ือติดตามแก้ไขเป็นระยะ และรายงานต่อ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร (QMS) 
สำนักบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล เพ่ือสรุปภาพรวมรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง
ในส่วนงาน จะถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กร และอาจรวมถึงผู้
ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

     กลุ่มงาน QMS สำนักบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล รวบรวมความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ของส่วนงานต่าง 
ๆ จากสำนักตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจากภายนอกรวมถึง คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ดำเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลำดับความเสี่ยงในภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารให้พิจารณาทุก 6 เดือน 

คณะกรรมการบริหาร พิจารณาผลการบริหารความเสี่ยง (ทุกระดับความเสี่ยง) กำกับดูแลให้การสนับสนุน 
และเสนอผู้บริหารระดับสูง ทุก 6 เดือนเพ่ือรับทราบและสนับสนุนในการดำเนินการต่อไป 
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6.2.8 การติดตามผล (Monitoring)   

 

การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิ ผลของ 
แนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาการควบคุมและระบบการจัดการให้ดียิ่งขึ้น 

การติดตามอาจทำได้โดยการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)  คือการดูความคืบหน้า
ในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate 
Evaluation) เป็นการประเมินผลเป็นครั้งคราวตามงวดเวลา หรือกรณีพิเศษ ซึ่งทำได้โดยการประเมินตนเอง (Self 
Assessment) หรือโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี  
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บทที ่7 

การรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 
 
7.1 วัตถุประสงค์การรายงาน 

เพ่ือให้ฝ่ายบริหารขององค์กร กลุ่มภารกิจและสำนักต่าง ๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ ใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน
เกี่ยวกับการควบคุมภายในตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  

1. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ภายใน 60 วัน หลังจากจัดวางระบบแล้วเสร็จ (รายงาน
ครั้งเดียว) 

2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
                    นอกจากนี้เพ่ือรายงานผู้กำกับดแูล และคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วย  
 
7.2 รูปแบบรายงาน 
              รายงานระดับหน่วยงาน เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด  
มี 4 แบบ  ได้แก่   

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 1 (ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
      เป็นการรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ

หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน 
ที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน   

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 4 
   เป็นการสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ 

            3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปค. 5 
   เป็นการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน   

   4. รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน-แบบ ปค. 6       
                เพ่ือรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่า มีความเพียงพอ 
ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  (ภาคผนวก 1) 
            
    

 
 
 
 
 

 
 

 



40 

 
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ดำเนินงานระดับต่าง ๆ ตลอดจนการทำรายงานให้เป็นไปตามภาพที่ 7.1 และ 7.2 
 

 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 7.1 แผนผังแสดงหน้าที่/ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในแต่ละส่วน  
 
รายงานที่ต้องจัดทำและจัดส่งตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  (ภาคผนวก 5) 
 

แบบรายงาน จัดทำ จัดส่ง 
หน่วยรับตรวจ 

1. วค. 1 หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
2. วค. 2 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
3. ปค. 1  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. ปค. 4  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 
5. ปค. 5  รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
     1. ปค. 6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ 
         ผู้ตรวจสอบภายใน 

 
√ 

 
√ 

 
ภาพที่ 7.2 รายงานที่ต้องจัดทำและจัดส่งตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   

ผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่ 
พิจารณาผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ (ปค.) (วค.) 

 

 คณะกรรมการบริหาร 
1. อำนวยการและ
ประสานงาน 
2. จัดทำแผนการประเมิน 
3. ติดตามการประเมิน 
4. สรุปภาพรวม  
5. จัดทำรายงานระดับองค์กร  
   (ปค. 3, 4, 5) 

 

 

ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยและ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนย่อย 
1. ประเมินการควบคุม (CSA) 
2. ติดตามผลการประเมิน 
3. สรุปผลการประเมิน 
 

 

สำนักตรวจสอบ 
1. ประเมินการควบคุม  
    (CSA) ขององค์กร 
2. สอบทานการประเมิน 
3. สอบทานรายงาน 
4. จัดทำรายงานแบบ ปค. 6 
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7.3 รายงานภายในสำนักงาน 

สปสช. มีการประเมินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในทุกระดับตั้งแต่ระดับส่วนงาน สปสช.เขต  
สายงาน กลุ่มภารกิจ และระดับองค์กร โดย มีการระบุความเสี่ยงจากวัตถุประสงค์ ประเมินความเสี่ยง ตอบสนองความ
เสี่ยง โดยมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่ง
กำหนดจัดทำ และจัดส่งให้คณะกรรมการ QMR กำกับติดตามและให้การสนับสนุน 

1) แบบประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน (CSA) หรือ  FM-463 00-025 
           เพ่ือนำเสนอผลการประเมินตนเองในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของส่วนงานย่อย  

2) รายงานการประเมินและบริหารความเสี่ยง หรือ  FM-463 00-025 โดยกำหนดให้มีสาระสำคัญดังกล่าว   
อย่างครบถ้วน (ภาคผนวก 3) 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก 1 

 รูปแบบรายงานระดับองค์กร 
และคำอธิบาย 
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แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 

        เรียน คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

                ……………………(๑)……………………………ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับ 
ปีสิ้นสุดวันที่………..(๒)…….เดือน………..……………….พ.ศ………………… ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงาน 
 จากผลการประเมินดังกล่าว………...............…(๓)....…………………เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑    

 

ลายมือชื่อ.........(๔)........................................                                    
ตำแหน่ง........(๕)....................................................   
วันที.่..(๖)...... เดือน..................พ.ศ. ............ 

 
 
กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป 
สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๗) 
๑.๑…………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.๒…………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๘) 
๒.๑…………………………………………………………………………………………………………………. 
๒.๒…………………………………………………………………………………………………………………. 
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คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 
 

(๑) ระบตุำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอำเภอ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ
หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(๓) ระบุวันเดือนปีสื้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(๕) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด) หรือ

ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
(๙) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(๑๐) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ 

ปีปฏิทินถัดไป 
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แบบ ปค. ๔ 

...................(๑)................................................ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด.....................(๒)..................... 
(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

(๔) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

5. การติดตามประเมินผล 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
 

 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ....................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ..................................................... 

ลายมือชื่อ..........(๖)..........................................        
ตำแหน่ง..............(๗)........................................   
วันที.่...(๘)........ เดือน..................พ.ศ. ........... 
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คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) 
 
 

(๑) ระบุชื่อหนว่ยงานของรัฐที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในระดับหน่วยงายของรัฐ 
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ 
(๔) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองต์ประกอบของการควบคุมภายพร้อมความเสี่ยงที่ยังมีอยู่/จุดอ่อน 
(๕) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 
(๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 
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แบบ ปค. ๕ 
……………...................(๑).......................... 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ........................(๒)............................. 
 

(๓) 
ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

 

(๔) 
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(๕) 
การควบคุมภายใน

ที่มีอยู่ 

(๖) 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

(๗) 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

(๘) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๙) 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

       

 
 

ลายมือชื่อ..................(๑๐)......................................  
                                                                   ตำแหน่ง.................(๑๑).......................................  

วันที.่....(๑๒)....... เดือน..................พ.ศ. ................. 
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คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) 
 
 

(๑) ระบุชื่องานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ระบุวันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน 
(๓) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ 

ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 
(๔) ระบุความเสี่ยงของแต่ละภารกิจ 
(๕) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง เช่น ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน  

กฏเกณฑ์ 
(๖) ระบผุลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ 
(๗) ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 
(๘) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๗) ในปีงบประมาณหรือ 

ปีปฏิทินถัดไป 
(๙) ระบชุื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการควบคุมภายใน 

กรณีการจัดทำรายงานในระดับกระทรวงหรือในภาพรวมของจังหวัด ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐในระดับ 
หน่วยงานของรัฐ เช่น กรม ก. สำนักงาน ข. เทศบาล ค. เป็นต้น 

 (๑๐) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๑๑) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 (๑๒) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน  
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แบบ ปค. ๖ 
แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

        เรียน .....................(๑)............................  

           ผู้ตรวจสอบภายในของ……………………(๒)……………………………ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่……(๓)…….เดือน…………………….พ.ศ…………… ด้วยวิธีการ 
สอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของ      
หน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ                    
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติ         
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
  จากผลการสอบทานดั งกล่ าว ผู้ ตรวจสอบภายใน เห็ นว่า การควบคุมภายในของ           
…………...................(๔)............……..…............มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน      
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑    
 

ลายมือชื่อ.........(๕)........................................                                    
ตำแหน่ง........(๖)............................................   
 วันที.่..(๗)….. เดือน..................พ.ศ. ............. 

 
 

กรณี ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสั งเกตเกี่ยวกับ               
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว            
ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือ      
การปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง (๘) 
๑.๑…………………………………………………………………………………………………………………. 
๑.๒…………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
๒.๑…………………………………………………………………………………………………………………. 
๒.๒…………………………………………………………………………………………………………………. 
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คำอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 (แบบ ปค. ๖) 
 

(๑) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(๓) วันเดือนปีสิ้นรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งผู้ 
 ตรวจสอบภายในดำเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 
(๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 
(๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(๖) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(๗) ระบุวันที่รายงาน 
(๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง 
(๙) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงตาม (๘)  
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ภาคผนวก 2 

แบบประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน  

สำนัก/เขต   ....................................................................... ประจำปี ……………………………… 
กรุณาพิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่กำหนดให้หลังข้อความ โดยเลือกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียวที่ท่านเห็นว่าองค์กรของท่านกำหนดให้มีและได้ดำเนินการปฏิบัติจริง  

 

ประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
มี/ใช่ มี/ใช่ 

บางส่วน 
     ไม่มี/   
    ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานที่ปรากฏและ/หรือ

ปรากฏการณ์ที่เห็น) 

  

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (CE)     
หลักการที่ 1 หน่วยงานแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม     
1.1 ผู้บริหารในหน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติที่อยู่บน

หลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดำเนินงาน 

      

1.2 หน่วยงานของท่านมีการจัดการอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา เมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

      

หลักการที่ 2 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ/คณะกรรมการควบคุม ฯ แสดงความ
รับผิดชอบในการดูแล (Oversight) 

   

2.1 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการดูแลภารกิจ
ในหน่วยงานของท่านได้เข้ามากำกับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามที่กำหนดอย่างชัดเจนและมีความถี่ท่ี
เหมาะสม  

      

หลักการที่ 3 การกำหนดโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ    
3.1 หน่วยงานมีการกำหนดโครงสร้างภายในอย่าง

เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ 
และมีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  

      

3.2 หน่วยงานมีสายการรายงานภายในอย่างเหมาะสม 
โดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการ
สื่อสารข้อมูล 

      

3.3 หน่วยงานมีการมอบหมายและแบ่งแยกอำนาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
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ประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
มี/ใช่ มี/ใช่ 

บางส่วน 
     ไม่มี/   
    ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานที่ปรากฏและ/หรือ

ปรากฏการณ์ที่เห็น) 

  

หลักการที่ 4 การแสดงความมุ่งม่ันในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร    
4.1 หน่วยงานมีการพัฒนา และธำรงรักษาบุคลากรให้มี

ความรู้และความสามารถ โดยมีการสอบทานการ
ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  

      

4.2 หน่วยงานมีการประเมินผลงาน และสื่อสารให้แก่
บุคลากรทุกระดับรับทราบ พร้อมทั้งให้แรงจูงใจ 
หรือรางวัลต่อบุคลากร ที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
รวมถึงจัดการแก้ไขบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำ 

      

4.3 หน่วยงานมีการแก้ไขหรือเตรียมความพร้อมอย่าง
เหมาะสม ทันเวลา สำหรับปัญหาการขาดบุคลากรที่
มีความรู้ ความสามารถ 

      

หลักการที่ 5 การกำหนดให้รายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ    
5.1 หน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมีความ

รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการปฏิบัติ  

      

5.2 หน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัล อย่างเหมาะสมโดย
คำนึงถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
วัตถุประสงค์หน่วยงาน 

      

5.3 ผู้บริหารมีการมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คนอย่างเหมาะสม โดยไม่สร้างแรงกดดันมากเกินไป  

      

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)    
หลักการที่ 6 การระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน สามารถระบุและประเมินความเสี่ยง    
6.1 หน่วยงานมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของภารกิจใน

การปฏิบัติงานแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน 
      

6.2 วัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้กำหนดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล และสามารถทำให้บรรลุผลได้ 

      

6.3 มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน เพ่ือสะท้อนถึงผลการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

      

หลักการที่ 7 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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ประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
มี/ใช่ มี/ใช่ 

บางส่วน 
     ไม่มี/   
    ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานที่ปรากฏและ/หรือ

ปรากฏการณ์ที่เห็น) 

  

7.1 หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจพบ
(ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ การเงิน การปฏิบัติงาน 
กฎระเบียบ ข้อมูลข่าวสาร) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
การดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ในระดับต่าง ๆ   

      

7.2 ความเสี่ยงที่ระบุไว้ ได้นำมาวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
สาเหตุทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  

      

7.3 ความเสี่ยงที่ระบุไว้ ได้นำมาพิจารณาโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

      

7.4 หน่วยงานมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจเลือกวิธียอมรับ (Acceptance)  
การลด (Reduction) การหลีกเลี่ยง (Avoidance) 
หรือการร่วมรับ (Sharing) ความเสี่ยง 

      

7.5 ผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง       
หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต    
8.1 หน่วยงานได้ประเมินโอกาสเกิดการทุจริตในรูปแบบ

ต่าง ๆ เช่น การทำรายงานเท็จ การทำเอกสาร
เบิกจ่ายเท็จ การฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน การ
รับสินบน เป็นต้น  

      

8.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพ่ือป้องกันหรือ
แก้ไขการทุจริต ที่เหมาะสมกับผลประเมินโอกาส
การเกิดทุจริต 

      

8.3 หน่วยงานได้สื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

      

หลักการที่ 9 การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ     
9.1 หน่วยงานได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง

ภายในภายนอกหน่วยงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงาน การควบคุมภายใน การจัดทำรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งได้กำหนดมาตรการตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอแล้ว 

      

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมควบคุม    
หลักการที่ 10 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม     
10.1 หน่วยงานมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับ       
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ประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
มี/ใช่ มี/ใช่ 

บางส่วน 
     ไม่มี/   
    ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานที่ปรากฏและ/หรือ

ปรากฏการณ์ที่เห็น) 

  

ความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน  
10.2 หน่วยงานมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็น

ลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม  

      

10.3 หน่วยงานกำหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ
ของการปฏิบัติงาน เช่น ระดับสำนัก ระดับกลุ่มงาน 
หรือระดับกระบวนการ 

      

10.4 หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
การอนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศ การดูแลทรัพย์สิน เพ่ือให้มี
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

      

หลักการที่ 11 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี     

11.1 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการ ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไป 

      

11.2 หน่วยงานมีการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

      

11.3 หน่วยงานมีการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

      

หลักการที่ 12 การกำหนดนโยบายและวิธีการควบคุม     
12.1 หน่วยงานมีการกำหนดวิธีการควบคุมภายในที่

รัดกุม สำหรับการดำเนินงานของผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน ในเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติโดย 
ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย  

      

12.2 หน่วยงานได้นำวิธีการควบคุมภายใน รวมถึงการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม  

      

12.3 หน่วยงานได้ทบทวนวิธีการควบคุมภายใน ให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ 

      

องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร     
หลักการที่ 13 การใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง     
13.1 หน่วยงานมีการกำหนดและจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ 

เพ่ือใช้ในการดำเนินงาน 
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ประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
มี/ใช่ มี/ใช่ 

บางส่วน 
     ไม่มี/   
    ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานที่ปรากฏและ/หรือ

ปรากฏการณ์ที่เห็น) 

  

13.2 หน่วยงานได้พิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลที่ 
จำเป็นต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศ   

      

13.3 หน่วยงานได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและ
ทันเวลาสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ  

      

13.4 หน่วยงานได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
ของผู้บริหาร และคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
มีรายละเอียดที่เพียงพอสำหรับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานย้อนหลัง  

      

13.5 หน่วยงานได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร
สำคัญไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ สืบค้นได้ง่าย 

      

13.6 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในว่ามีข้อบกพร่อง หน่วยงาน
ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วน ทันเวลา 

      

หลักการที่ 14 การสื่อสารภายใน     
14.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
      

14.2 หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการที่เก่ียวข้องอย่างสม่ำเสมอ  

      

14.3 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับ ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในได้อย่าง
ปลอดภัย 

      

หลักการที่ 15 การสื่อสารภายนอก     
15.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
ด้วยช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  

      

องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมติดตามผล     
หลักการที่ 16 การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานและ/หรือการประเมินผลอิสระ    
16.1 หน่วยงานมีการกำหนดความถี่ท่ีเหมาะสมในการ

ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  
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ประสิทธิผลการควบคุมภายใน 
มี/ใช่ มี/ใช่ 

บางส่วน 
     ไม่มี/   
    ไม่ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานที่ปรากฏและ/หรือ

ปรากฏการณ์ที่เห็น) 

  

16.2 หน่วยงานดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้/เข้าใจและ
ความสามารถ 

      

หลักการที่ 17 การประเมินข้อบกพร่องและสื่อสาร     
17.1 หน่วยงานประเมินผลข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายใน และดำเนินการสื่อสารติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที  

      

17.2 หน่วยงานมีการรายงานตามลำดับชั้น ของการ
บังคับบัญชา กรณีที่พบว่ามีการทุจริต การฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติอ่ืน ๆ  

      

 
ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยส่งเสริม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

1) ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นอุปสรรคของการควบคุมภายใน ในหน่วยงานของท่าน เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................................  
............................................................................................................................................................................................ 
 
2) ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 
3) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 

ผู้ประเมิน.............................................. ลายมือชื่อ................................            วันที่................................ 
 

ผู้สอบทาน ........................................... 
 

ลายมือชื่อ............................            วันที่................................ 

ผู้อนุมัติ................................................ ลายมือชื่อ............................            วันที่................................ 
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ภาคผนวก 3   
 

แบบฟอร์มการประเมินและบริหารความเสี่ยง ตามแนว COSO ERM  
 
วิธีการใช้แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง (FM-463 00-026) 
 

Sheet 1) ตารางประเมินความเสี่ยง  มีขั้นตอนดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
            

 
 
1. ช่องท่ี 1 "วัตถุประสงค์ objective setting"  พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ได้จาก   
   1.1 วัตถุประสงค์/เป้าหมาย/ภารกิจ  ในงานของ กลุ่มงาน/สำนัก/กลุ่มภารกิจ 
   1.2 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  (เพื่อให้กระบวนการทำงานที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน คือ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการเงิน/รายงาน 3) การ
ดำเนินงาน 4) การปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ) ที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน 
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2. ช่องท่ี 2 "ระบุความเสี่ยง risk identify"  โดยปรับคำ wording ให้เป็นชื่อประเด็นความเสี่ยง (นิเสธ) เช่น การจัดการด้าน.......ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
เพียงพอ เนื่องจากระบบ........ไม่มี/ไม่ดี, ทรัพยากรไม่เพียงพอ, บุคลากรขาดทักษะ, การกำกับติดตามไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น  ซ่ึงการระบุความเสี่ยงพิจารณา
ได้จากข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่   
    2.1 จากงานหรือภารกิจของกลุ่มภารกิจ/สำนัก/กลุ่มงาน/กระบวนงาน ที่ยังมีจุดควบคุมท่ีอาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
    2.2 จากข้อมูลการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในที่ยังบกพร่อง  เช่น ประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (มีบางส่วน/ใช่บางส่วน, 
ไม่มี/ไม่ใช่) 
    2.3 ให ้ระบุปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุการเกิดความเสี่ยง  เช่น สาเหตุจาก คน งบประมาณ ทรัพยากร ระบบการบริหารจัดการ ภายใน และภายนอก 
 
หมายเหตุ : ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเสี่ยง  เช่น จุดอ่อน (weakness) / อุปสรรค (threat)  ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT , จุดบกพร่องที่ ได้จาก
การประเมินควบคุมภายใน (Internal Control) , การดำเนินงานที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย , ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interated Parties) 
และ ปัญหา/อุปสรรค ทั่วไปที่พบในการดำเนินงาน 
 

3. ช่องท่ี 3 "risk no."  ระบุลำดับความเสี่ยง                                                                                                                 
4. ช่องท่ี 4 "ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ Inherent risk (IR)"  ซึ่งมีอยู่โดยธรรมชาติในภารกิจ, พันธกิจ, งานนั้น ๆ ให้ประเมินโอกาส (L) ผลกระทบ (I) ที่ไม่
คำนึงถึงกิจกรรมควบคุมใด ๆ (เสมือนว่าไม่มีกิจกรรมควบคุมใด ๆ) ตามเกณฑ์การพิจารณา sheet 4) likelihood & impact  และระดับความเสี่ยง   
5) risks profile map (การประเมิน IR ทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อจะได้ทราบถึงธรรมชาติของความเสี่ยงนั้น จะได้ระมัดระวังต่อไป) 
 

5. ช่องท่ี 5 "ระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (IR)"  คือ ระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติ จากการประเมินความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ช่องที่ 4 เช่น ระดับ E, H, 
M, L (มาจากการประเมินโอกาส (L) ผลกระทบ (I) ตามเกณฑ์การพิจารณา sheet 4) likelihood & impact  และระดับความเสี่ยง  5) risks profile 
map) 
6. ช่องท่ี 6 "การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมปัจจุบัน (risk response /present control activities)"  ระบุการตอบสนอง/กิจกรรมควบคุมที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ว่าครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ 
7. ช่องท่ี 7 "ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ Residual risk (RR) ณ วันที่ประเมิน"  คือ ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ ณ วันที่ได้ประเมิน (ไม่ได้หมายถึงระดับ
ความเสี่ยงสุดท้าย) ให้ประเมินโอกาส (L) ผลกระทบ (I) โดยท่ีมีการควบคุมอยู่บ้างแล้ว  (ที่ได้ระบุในช่องกิจกรรมควบคุมปัจจุบัน หรือ present control) 
ตามเกณฑ์การพิจารณา sheet 4) likelihood & impact  และระดับความเสี่ยง  5) risks profile map (การกำกับติดตามความเสี่ยง ควรเน้นดูในส่วน 
RR ให้มากเป็นพิเศษ) 
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8. ช่องท่ี 8 "ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (RR) ณ วันที่ประเมิน"  คือ ระดับความเสี่ยงคงเหลือ จากการประเมินความเสี่ยงคงเหลือ ณ วันที่ประเมิน ช่องท่ี 7 
เช่น ระดับ E, H, M, L (มาจากการประเมินโอกาส (L) ผลกระทบ (I) ตามเกณฑ์การพิจารณา sheet 4) likelihood & impact  และระดับความเสี่ยง   
5) risks profile map)   
9. ช่องท่ี 9 "การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่ (risk response /new control activities)"  ระบุการตอบสนอง/กิจกรรมควบคุมใหม่/
แผนการจัดการความเสี่ยงใหม่ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และตัวชี้วัดความเสี่ยง ที่ได้ระบุ/วิเคราะห์แล้ว 
10. ช่องที่ 10 "ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของความเสี่ยง (KRI)"  คือ เกณฑ์การวัดถึงระดับความเสี่ยง ว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปในระดับ (E, H, M, L) จะ
พิจารณาจากอะไร โดยระบุเป็น KRI ระดับผลลัพธ์ (lagging KRI) กล่าวคือ วัดผลลัพธ์ของการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ เช่น กำหนดความเสี่ยงว่า 
"งบประมาณไม่เพียงพอ" KRI อาจกำหนด "งบประมาณที่ได้รับ 100% จากที่ขอ" ระดับความเสี่ยงเป็น L , "งบประมาณที่ได้รับน้อยกว่า 80% ที่ขอ" เป็น
ระดับ H เป็นต้น 
11. ช่องที่ 11 "ต้นทุน/ประโยชน์ (หากระบุได้)"  เช่น ปริมาณต้นทุน/ประโยชน์ ที่จะใช้ในการดำเนินกิจกรรมการตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่ 
ตามช่องท่ี 9 
12. ช่องที่ 12 "ผู้รับผิดชอบ"  ระบุชื่อผู้รับผิดชอบ เช่น ชื่อกลุ่มภารกิจ/สำนัก/กลุ่มงาน/กระบวนงาน/ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
13. ช่องที่ 13 "กำหนดแล้วเสร็จ"  ระบุวันที่คาดว่าจะตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่แล้วเสร็จ ตามช่องท่ี 9 
14. ผู้ประเมิน , ผู้สอบทาน , ผู้อนุมัติ  ลงลายมือชื่อ และระบุวันที่ 

เมื่อดำเนินการตาม sheet 1) ตารางประเมินความเสี่ยง แล้วเสร็จ ให้ส่งไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ภายในเวลาที่กำหนด   
(ส่งครั้งที่ 1) 
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Sheet 2) รายงานการจัดการความเสี่ยง  มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 

 

1. ช่องท่ี 1 "ความเสี่ยง…....................."  ระบุชื่อประเด็นความเสี่ยง ตามช่องที่ 2 "ระบุความเสี่ยง risk identify" ใน sheet 1) ตารางประเมินความเสี่ยง 
2. ช่องท่ี 2 "การตอบสนองความเสี่ยง risks response"  ระบุการตอบสนอง/กิจกรรมควบคุมใหม่/แผนการจัดการความเสี่ยงใหม่ ตามช่องที่ 9 "การ
ตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่ (risk response /new control activities)" ใน sheet 1) ตารางประเมินความเสี่ยง 
3. ช่องท่ี 3 "กิจกรรม / ผล activities / results"  ระบุผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการตอบสนอง/กิจกรรมควบคุมใหม่ 
4. ช่องท่ี 4 "หมายเหตุ (แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์)"  แนบไฟล์หลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์ ตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการตอบสนอง/
กิจกรรมควบคุมใหม่ 
5. ผู้รับผิดชอบ/ผู้รวบรวม , ผู้สอบทาน , ผู้อนุมัติ  ลงลายมือชื่อ และระบุวันที่ 
 
เมื่อดำเนินการตาม sheet 2) รายงานการจัดการความเสี่ยง แล้วเสร็จ ให้ส่งไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ภายในเวลาที่กำหนด  
(ส่งครั้งที่ 2) 
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Sheet 3) ประเมินความเสี่ยงหาความเสี่ยงคงเหลือ  มีขั้นตอนดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

 
  
1. ช่องท่ี 1 "ความเสี่ยง…....................."  ระบุชื่อประเด็นความเสี่ยง 
2. ช่องท่ี 2 "ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ Inherent risk (IR)"  ระบุผลการประเมินความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ตามช่องท่ี 4 ใน Sheet ที่ 1 ตารางประเมินความ
เสี่ยง 
3. ช่องท่ี 3 "ระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (IR)"  ระบุระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ตามช่องท่ี 5 ใน Sheet ที่ 1 ตารางประเมินความเสี่ยง 
4. ช่องท่ี 4 "ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ Residual risk (RR) ณ วันที่ประเมิน"  ระบุผลประเมินความเสี่ยงคงเหลือ ตามช่องที่ 7 ใน Sheet ที่ 1 ตาราง
ประเมินความเสี่ยง 
5. ช่องท่ี 5 "ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (RR) ณ วันที่ประเมิน"  ระบุระดับความเสี่ยงคงเหลือ ตามช่องที่ 8 ใน Sheet ที่ 1 ตารางประเมินความเสี่ยง 
6. ช่องท่ี 6 "ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ Residual risk (RR) ปลายปี ณ วันที่ประเมิน"  คือ ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ ปลายปี หลังจากดำเนินกิจกรรม
การตอบสนองความเสี่ยง โดยเทียบจากตัวชี้วัดผลลัพธ์ของความเสี่ยง (KRI) ที่กำหนด โดยให้ประเมินโอกาส (L) ผลกระทบ (I) โดยท่ีมีการควบคุมอยู่บ้าง
แล้ว ตามเกณฑ์การพิจารณา sheet 4) likelihood & impact  และระดับความเสี่ยง  5) risks profile map (การกำกับติดตามความเสี่ยง ควรเน้นดูใน
ส่วน RR ให้มากเป็นพิเศษ) 
7. ช่องท่ี 7 "ระดับความเสี่ยงคงเหลือ (RR) ปลายปี ณ วันที่ประเมิน"  คือ ระบุระดับความเสี่ยงคงเหลือ ปลายปี เช่น ระดับ E, H, M, L 
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8. ช่องท่ี 8 "เพิ่ม/ลด" คือ หลังจากที่จัดการความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยงคงเหลือ ปลายปี แล้ว จะพบว่า ความเสี่ยงนั้นมีระดับความรุนแรง เพิ่มข้ึน/
ลดลง/เท่าเดิม 
9. ช่องท่ี 9 "หมายเหตุ (ยุติ หรือยกไปจัดการต่อ etc.)"  คือ หลังจากดำเนินการตามช่องที่ 7 ,8 แล้ว จะทราบได้ว่าควรจะยุติ/ยกความเสี่ยงนั้นไปจัดการ
ต่อในปีถัดไป ให้ระบุด้วย 
10. ผู้ประเมิน , ผู้สอบทาน , ผู้อนุมัติ  ลงลายมือชื่อ และระบุวันที่ 
 
เมื่อดำเนินการตาม sheet 3) ประเมินหาความเสี่ยงคงเหลือ แล้วเสร็จ  ให้ส่งไปยังสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ภายในเวลาที่กำหนด  
(ส่งครั้งที่ 3) 
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ตารางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม                 Sheet 1 
กลุ่มภารกิจ........................... สำนัก .............................................. กลุ่มงาน…............................. กระบวนงาน…....................................................     
วันที่ประเมิน ............................  ประจำปี ........................................................ 
 

วัตุประสงค์  
(objective 
setting) 

 
 
 
 
 

 
ระบุความ

เสี่ยง 
(risk 

identify) 
risk 
no. 

ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ  
Inherent risk (IR) 

ระดับความ
เสี่ยงโดย

ธรรมชาติ (IR) 

 
 
 
 
 

การตอบสนองความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุม

ปัจจุบัน 
(risk response 

/present control 
activities) 

ประเมินความเสี่ยงคงเหลือ 
Residual risk (RR) 

ณ วันท่ีประเมิน 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ 

(RR)  
ณ วันท่ี
ประเมิน 

การตอบสนองความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุม

ใหม่  
(risk response /new 
control activities) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์
ของความเสี่ยง 

(KRI)   

ต้นทุน/
ประโยชน์ 
(หากระบุ

ได้) ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนด
แล้วเสร็จ 

Likelihood Impact Likelihood Impact 

                           

   

        

 

              

 

 
หมายเหตุ 
 IR = ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ซ่ึงมีอยู่โดยธรรมชาติ ประเมินโอกาส (L) ผลกระทบ (I) ที่ไม่คำนึงถึงกิจกรรมควบคุมใด ๆ  (เสมือนว่าไม่มีกิจกรรมควบคุมใด ๆ)    
 RR = ความเสี่ยงคงเหลือ ประเมินโอกาส (L) ผลกระทบ (I) โดยท่ีมีการควบคุมอยู่บ้างแล้ว  (ควบคุมแล้วยังมีความเสี่ยงอยู่อีก) 
 

                          ผู้ประเมนิ...................................... ลายมือช่ือ.........................................วันท่ี.........................................  

      ผู้สอบทาน..................................... ลายมือช่ือ......................................... วันท่ี.........................................  
 

                 ผู้อนุมัติ......................................... ลายมือช่ือ......................................... วันท่ี.........................................  
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รายงานการจัดการความเสี ่ยง                 Sheet 2 
กลุ่มภารกิจ........................... สำนัก ............................ กลุ่มงาน…............................. กระบวนงาน….....................................ประจำปี ................................ 
 
ความเสี่ยง .......................................... 

การตอบสนองความเสี่ยง 
 risks response   

กิจกรรม / ผล 
activities / results 

หมายเหตุ 
(แนบหลกัฐาน ต้นทุน ผลประโยชน)์ 

      

      

      

      

      
 
 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้รวบรวม...................................... ลายมือช่ือ.........................................วันท่ี.........................................  

ผู้สอบทาน......................................................... ลายมือช่ือ......................................... วันท่ี....................................... 
 

           ผู้อนุมัติ............................................................. ลายมือช่ือ......................................... วันท่ี........................................ 
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ตารางการประเมินหาความเสี่ยงคงเหลือ               Sheet 3 
กลุ่มภารกิจ........................... สำนัก ............................ กลุ่มงาน…............................. กระบวนงาน….....................................ประจำปี ................................ 
วันที่ประเมิน ............................  ประจำปี ........................................................ 
 

ความเสี่ยง 

เฉพาะความเสี่ยงระดับองค์กร  
(Corporate risks) 

ประเมินความเสี่ยง
คงเหลือ 

Residual risk (RR)  
ณ วันที่ประเมิน 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ  

(RR)  
ณ วันที่ประเมิน 

ระดับความเสี่ยง
คงเหลือ  (RR)  
ณ วันที่ประเมิน 

ระดับความ
เสี่ยงคงเหลือ 
(RR) ปลายปี  

ณ วันที่ประเมิน  เพ่ิม/ลด 
หมายเหตุ (ยุติ หรือยก

ไปจัดการต่อ etc.) 

ความเสี่ยงโดย
ธรรมชาติ  

Inherent risk (IR) 

ระดับ
ความ

เสี่ยงโดย
ธรรมชาติ 

(IR) Likelihood Impact Likelihood Impact Likelihood Impact 

                        

                        
 
     หมายเหตุ ความเสี่ยงโดยธรรมชาติ 
                  ปกติประเมินเพียงคร้ังเดียวหรืออาจทบทวน 1 ปี หรือ 2 ปี /คร้ัง เพ่ือจะได้ทราบถึงธรรมชาติความเสี่ยงนั้น จะได้ระมัดระวังเป็นพิเศษ หาก IR สูง มีระดับความ 
                  เสี่ยง สูง ถึง สูงมาก 
 

                                                                                          ผู้ประเมิน...................................... ลายมือช่ือ.........................................วันท่ี.........................................  

      ผู้สอบทาน..................................... ลายมือช่ือ......................................... วันท่ี.........................................  
 

                 ผู้อนุมัติ......................................... ลายมือช่ือ......................................... วันท่ี......................................... 
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เกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

ระดับ 
โอกาสท่ีจะเกิด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

Likelihood ความถี่ท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) เปอร์เซ็นตโ์อกาสท่ีจะเกิดข้ึน โอกาส 
  

1 ต่ำมาก มากกว่าเวลา 5 ปขีึ้นไป ต่อคร้ัง น้อยกว่า 10 % ไม่มีโอกาสเกิด 

2 ต่ำ ระหว่างเวลา 1 – 5 ปี ต่อคร้ัง 10 % – 25 % เกิดบ้าง / นานๆ จึงเกิดครั้งหนึ่ง 

3 ปานกลาง ระหว่างเวลา 6 – 12 เดือน ต่อคร้ัง 26 % – 50 % เกิดเป็นครั้งคราว 

4 สูง ระหว่างเวลา 1 – 6 เดือน ต่อคร้ัง 51 % – 75 % เกิดบ่อยๆ 

5 สูงมาก น้อยกว่า 1 เดือน ต่อคร้ัง มากกว่า 75 % เกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดตลอดเวลา 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยง 
 

ระดับ 
ผลกระทบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

Impact องค์กร หน่วยบริการ ประชาชน 

1 ต่ำมาก ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่มีผลกระทบ / ผลกระทบนอ้ยมาก  ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ 

2 ต่ำ 
มากกว่า 500,000 บาท 

ผลกระทบเพียงเล็กน้อย และสามารถยอมรับได้ 
ได้รับผลกระทบเล็กน้อย 
และสามารถยอมรับได้ 

ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ 
แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

3 ปานกลาง 
มากกว่า 5,000,000 บาท 

เกิดผลต่อการดำเนินงาน และตอ้งมีแผนการจัดการ ได้รับผลกระทบปานกลาง ได้รับผลกระทบปานกลาง ได้รับผล กระทบน้อย 
แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท 

4 สูง 
มากกว่า 25,000,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

ค่อนข้างมาก และต้องมีการจัดการให้แล้วเสร็จภายใน
รอบการตรวจครั้งต่อไป 

ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบปานกลาง 

5 สูงมาก มากกว่า 50,000,000 บาท 
รุนแรงในขั้นวิกฤต / ผิดระเบยีบ / ผิดกฎหมาย และ
ต้องมีการจัดการในทันท ี

ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบมาก 



71 

 

 
 
 
ระดับของความเสี่ยง (Risk Profile) กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

 
 

 
L : Low =  น้อย   M : Moderate =  ปานกลาง   H : Hight = สูง   E : Extremely high = สูงมาก 

ระดับผลกระทบ  
Impact 

ระดับความน่าจะเกิด  Likelihood 

1 2 3 4 5 

ยาก เป็นไปได้น้อย อาจเป็นไปได้ เป็นไปได้มาก  แน่นอน 

5 
E E E E E 

สูงมาก 

4 
M H H E E 

สูง 

3 
L M M H H 

 ปานกลาง 

2 
L L L M H 

น้อย 

1 
L L L L M 

น้อยมาก 
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ภาคผนวก 4 

 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก 5 
 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยง  
สำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก 6 

โครงสร้างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลัก
ในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน 
โดยไม่ประสบภาวะล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย โดย มีประชากรไทยผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  
 
 

 
โครงสร้าง  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  

 
 



77 
 

 

ตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างส่วนงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้จัดโครงสร้างส่วนงานภายในสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สำนักงาน) เป็น 3 สายงานและ 5 กลุ่มภารกิจ ให้มี สปสช.เขต 13 เขต อยู่ภายใต้กำกับดูแลของ
เลขาธิการ   
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ภาคผนวก 7 

 
 
 
 
 
 
 

ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2564 – 2565) 
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สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564-2565) 

 
ทิศทาง กรอบคิด และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
        การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (เดิม: 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560-2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564-
2565 ต่อยอดกรอบคิดเดิมที่เชื่อมโยงกับกฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ และทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ด้านสุขภาพ ดังแสดงในภาพ 

 
ความเช่ือมโยงของกฎหมาย/นโยบายรัฐบาล/ยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตรต์่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565, จดัทาโดย สานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สปสช. 
 
นอกจากนั้น ยังคำนึงถึงความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน ฯ กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากมีการประกาศ “ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 
และ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 และในการประชุมคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบการเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน  ฯ 
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวแล้ว โดยการบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติของ สปสช.มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ (เป้าหมายการ
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พัฒนา 2.1) และเชื่อมโยงกับแผนแม่บท 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม เพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายใน
การทำให้คนไทยทุกคนได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (เป้าหมาย 2.2) ดังแสดงในภาพ 
 

 
แผนภาพ: แสดงความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
 
วิสัยทัศน์  
“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ”  
พันธกิจ  
“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาค
ส่วน และเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตามความ 
จำเป็น” (Secure people toward effective equitable responsive Coverage, Access, and Utilization 
by evidence-informed decision and participation) 
พันธกิจเฉพาะ  
 

1) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพท่ีประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ และ
เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ  
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2) สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน     
ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ  

3)  บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
4) ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า    
   รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยเน้นการเคารพในสิทธิและ 
   ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน  
5) พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ และใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย  

 
 
เป้าประสงค์ 3 ประการ (3 Goals of “CSG”) 
 

C: Effective, Equitable and 
Responsive Coverage 

 
 

ประชาชนเข้าถึงบริการ 

S: SAFE Financing system 
 

 
 

การเงินการคลังม่ันคง 

G: Good Governance 
 

 
 

ดำรงธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 10 ตัวช้ีวัด 
 
เป้าหมาย
(Goal)  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  
(Indicators and Targets)  

ประชาชน
เข้าถึงบริการ  

 

1) ประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Effective coverage) เพ่ิมข้ึนไม่น้อย          
    กว่าหนึ่งในสามภายในปี 2565  
2) ร้อยละการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการสุขภาพผู้ป่วยนอกมากกว่าร้อยละ 80 และผู้ป่วยในมากกว่า    
    ร้อยละ 90 ภายในปี 2565  
3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า             
    ร้อย ละ 75 ภายในปี 2565  
 

การเงิน  
การคลัง  
มั่นคง  

4) ร้อยละรายจ่ายสุขภาพเม่ือเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ระหว่างร้อยละ 4.6 ถึง     
    5.0 ในปี 2565  
5) ร้อยละรายจ่ายสุขภาพเทียบกับรายจ่ายของรัฐบาล อยู่ระหว่างร้อยละ 17 ถึง 20 ในปี 2565  
6) ร้อยละของครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic   
    health expenditure) ไม่เกินร้อยละ 2.3 ในปี 2565  
7) ร้อยละครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Health  
    impoverishment) ไม่เกิน 0.4 ในปี 2565  

 
ดำรง  

ธรรมาภิบาล  
 8)  ระดับความสาเร็จของความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการหลักประกัน        
      สุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ฯ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า          
      หนึ่งในสามภายในเวลา 5 ปี  
9) ร้อยละความสาเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 10) ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Integrity and   
      Transparency Assessment ITA) ตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ (ป.ป.ช.) ไม่ต่ากว่า        
      ร้อยละ 90 ภายในปี 2565 
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แผนงาน มาตรการ และตัวชี้วัด  
 
5 แผนงาน “สร้างความม่ันใจ” (5 ensure plans)  
 
แผนงานที่ 1: สร้างความมั่นใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ  
                 (Ensure coverage and access for vulnerable and underutilization groups)  
แผนงานที่ 2: สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ  
                 (Ensure quality and adequacy of health services)  
แผนงานที่ 3: สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Ensure financial efficiency)  
แผนงานที่ 4: สร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                  (Ensure participation and ownership of all stakeholders)  
แผนงานที่ 5: สร้างความมั่นใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 

 

19 มาตรการ รองรับการดาเนินงานตามแผนงาน 

แผนงานที่ 1: สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ  
                (Ensure coverage and access for vulnerable and underutilization groups)  
 
มาตรการ :  
1.1 เสริมสร้างให้ประชาชน (Empowerment) มีความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพตัวเองได้เหมาะสม     

และรับรู้ เข้าใจวิธีการใช้สิทธิ และไปใช้บริการเมื่อจำเป็น  
1.2 จัดกลไกการค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ (Identify vulnerable  

and underutilize groups) เพ่ือทราบสถานการณ์ปัญหาและออกแบบการจัดการให้รับรู้สิทธิ และได้รับ
บริการที่จำเป็น 

1.3 เพิ่มกลไกการจัดการเพื่อคุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ (Proactive 
communication and Right protection) เน้นการสื่อสารเชิงรุกให้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ การร้องเรียนที่
เข้าถึงง่ายและมีช่องทางหลากหลาย รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ เป็นต้น  

1.4 ทบทวนปรับปรุงประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (Review proper benefit package) ที่
สอดคล้องตามความจำเป็นของกลุ่มเปราะบาง หรือบริการที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ  
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แผนงานที่ 2 : สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ (Ensure quality and   
                  adequacy of health services) 
  
มาตรการ: 
2.1 สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐาน (Ensure quality) ส่งเสริมกลไกการประกันคุณภาพหน่วย 
     บริการ  

• พัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ ฯ (Strengthen quality board)  
• การกากับติดตามคุณภาพบริการและความปลอดภัย (Monitor quality and Patient safety) โดย

ร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
2.2 สร้างความม่ันใจในความเพียงพอของบริการ (Ensure adequacy) สนับสนุนความเพียงพอของ

บริการและเหมาะสมสาหรับทุกกลุ่ม  
• จัดหาบริการให้กับกลุ่มเปราะบาง กลุ่มที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ (Targeting) เช่น บริการสร้าง

เสริมสุขภาพป้องกันโรคสาหรับผู้ต้องขัง การดูแลระยะยาวสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงทุกคน 
เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น รวมทั้งจัดระบบให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง  

• สนับสนุนการขยายระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง (Primary health care in urban) รองรับการ
ดูแลคนเขตเมืองที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ  

• สนับสนุนการทางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในสัดส่วนที่
เหมาะสม ความสะดวกการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการส่งต่อ/ส่งกลับบริการเฉพาะด้าน  

• จัดหานวัตกรรมรูปแบบระบบบริการใหม่ ๆ (Promote health service innovation) เพ่ือรองรับ
การเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและบริการทั่วไป เช่น การจัดบริการเชิงรุกในชุมชน โดย
หน่วยบริการ/หน่วยงานอื่น/ภาคประชาชน บริการ Social enterprise รวมทั้งขยายหน่วยบริการ/
รูปแบบบริการใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงตามความจำเป็นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ 
(new normal) ในระยะยาว เช่น โทรเวชกรรม (Telehealth/Telemedicine) การส่งยาไปที่บ้าน 
หรือรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน บริการสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile health services) การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (lab) นอกหน่วยบริการ บริการสายด่วนต่าง ๆ  

2.3 สนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย (Strengthening P&P) และสร้างความ
ตระหนักรู้ด้านสุขภาพของประชาชนและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเอง (Health Literacy 
and Self-care) ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน เพื่อตอบสนองความตื่นตัวด้านสุขภาพตนเองของประชาชน  
• เพ่ิมสิทธิประโยขน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงบริการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มี

ความคุ้มค่า รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น ระบบติดตามการออกกำลังกายของ
กลุ่มเสี่ยง 

• จัดระบบบริการรองรับ 
• ออกแบบการจ่ายชดเชยค่าบริการเพ่ือกระตุ้นให้เกิดบริการอย่างทั่วถึง 
• ประเมินการเข้าถึงบริการอย่างเป็นระบบ 
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แผนงานที่ 3 : สร้างความม่ันใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Ensure financial efficiency)  
 
มาตรการ:  
3.1 ร่วมกับทุกภาคส่วนในการแสวงหาแหล่งเงินใหม่ (Sustain source of finance) เพ่ือสร้างความ 
      ยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพในระยะยาว  
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ (Improve efficiency of fund management)  

• ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายการที่มีการจ่ายที่กาหนดราคาเฉพาะ (Central 
reimbursement)  

• ทาแผนพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ (Payment development plan)  
• สร้างกลไกให้ผู้ให้บริการตรวจสอบกันเองในการให้บริการ  
• สนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การให้บริการตามท่ีจำเป็น  
• เร่งรัดการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพและระบบบริการ

สุขภาพ เช่น การบริการข้อมูล การลงทะเบียน การย้ายสิทธิ ผ่าน Application ต่าง ๆ เพื่อคุ้มครอง
การเข้าถึงบริการของผู้มีสิทธิได้อย่างทั่วถึงตามความจำเป็น 

• หนุนเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในบัญชีนวัตกรรม (นโยบาย 
Thailand 4.0)  

• พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พ้ืนที่  
3.3 สนับสนุนการสร้างความกลมกลืนระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (Encourage    

harmonization)  
• สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2561 (ด้าน

หลักประกันสุขภาพ) 3 เรื่องที่สาคัญ ได้แก่  
o จัดทำข้อเสนอและขับเคลื่อน เพ่ือเพ่ิมแหล่งเงินสาหรับบริการสุขภาพท่ีภาครัฐ

มีส่วนร่วม และปรับปรุงกระบวนการงบประมาณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่าย  

o กลไกที่มีอยู่แล้ว กาหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลัก 
และ ร่วมกับกลไก 3 กองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลัก  

o ขับเคลื่อนให้มีหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ National Clearing House 
และขับเคลื่อนให้มีหน่วยงานหรือระบบความร่วมมือที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในการพัฒนาระบบและดาเนินการ Auditing system and Quality 
assurance system สาหรับ 3 กองทุน  

• ขับเคลื่อนการบูรณาการระบบบริหารจัดการระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เช่น 
วิธีและอัตราจ่ายค่าบริการ ระบบฐานทะเบียนผู้มีสิทธิ ระบบการตรวจสอบ และระบบ
บริการสอบถามข้อมูล เป็นต้น  
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แผนงานที่ 4 : สร้างความม่ันใจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Ensure participation and   
               ownership of all stakeholders)  
 
มาตรการ :  
4.1 ขยายและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบของภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
(Expand participation & ownership)  

• การทางานอย่างมีส่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข UHOSNET ทั้งระดับประเทศ ระดับเขต ผ่าน
กลไกต่าง ๆ  

• เครือข่ายวิชาชีพต่าง ๆ เช่น การกาหนดมาตรฐาน เงื่อนไขบริการ และการควบคุมกากับคุณภาพ  
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผ่านการขับเคลื่อนรูปแบบประชารัฐ เพื่อบรรลุประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  
• เครือข่ายภาคประชาชน 9 ด้าน โดยเฉพาะการดาเนินงานตามมาตรา 50 (5)  
• ภาคียุทธศาสตร์ใหม่ ๆ เช่น นักการเมือง นักศึกษา นักวิชาการ ฯลฯ  

4.2 จัดระบบ/กลไกในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ (Stakeholder     
     relation) รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง  
4.3 ปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ฯ (Improve hearing process) โดยเพิ่มความสาคัญของ  
     Stakeholders กลุ่มต่าง ๆ กาหนดประเด็นเฉพาะ ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย  

4.4 ร่วมกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลก (UHC in Global Health) ช่วย 
     ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในประเทศ  
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แผนงานที่ 5 : สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance)  
มาตรการ :  
 

5.1 เพิ่มขีดความสามารถของกลไกอภิบาลในระบบหลักประกันสุขภาพฯ (Empower governing body) 
โดยเฉพาะ Board member เพ่ือสร้างชุมชนแห่งความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบร่วมกัน (Community of 
commitment and accountability) โดย  

• เสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของคณะกรรมการ (Building & Strengthening Capacity) เพ่ือให้มี
ข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพ่ิมความรู้สึกร่วมรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของระบบ  

• จัดทาแนวทางการดาเนินงานและกาหนดความรับผิดชอบร่วมกัน (Guideline)  
• จัดให้มี Board relation unit เพ่ือประสานงานและอานวยความสะดวกต่าง ๆ  
• มีกิจกรรม Field visiting เพ่ือรับฟังปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอจากพ้ืนที่  

 

5.2 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจ (Ensure evidence-
informed decision)  

• จัดตั้งหน่วยงานที่ทาข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ หรือ เพ่ิมความเข้มแข็งของกลไกติดตามประเมินผล 
(M&E) ที่มีอยู่เดิมให้ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการคืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์  

• เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการจัดการองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  
5.3 มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร สปสช. (HR Master Plan และ Succession plan) ให้เป็นคนดี คนเก่ง  
     มีความสุข ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการติดตามผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
5.4 เพิ่มการกระจายอานาจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทุกด้านให้ สปสช. เขต 
     (Decentralization)  
5.5 ทบทวนและพัฒนาการบริหารจัดการและระบบงานสนับสนุนต่างๆ (Revise and improve  
     management and supporting system) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

• ปรับกฎหมาย/ระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม ฯลฯ  
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