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คํานํา 

         

 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการปฏ ิบัติงานที่สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดให้มีขึ้น เพ่ือสร ้างความม ั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว ่าการดําเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแล
ทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การร่ัวไหล การส ิ้นเปล ือง หร ือการทุจริตในหน่วยงาน 
ด้านความเช ื่อถือได้ของรายงานการเงินและรายงานที่มิใช่การเงิน และด้านการปฏ ิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี และของ สปสช. ตลอดจนมีแนวทางในการจัดการกับสภาพการที่ไม่แน่นอนในอันที่จะ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 

นโยบายการควบคุมภายในของ สปสช. เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และ COSO 2013 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 วัตถุประสงค์ 
(objective) 5 องค์ประกอบ (component) และ 17 หลักการ (principle) ซึ่งในแต่ละหลักการยังมีการให้
พิจารณาถึงจุดสําคัญ (point of focus) เพ่ือสามารถบริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพมีการติดตามประเม ินผลอย่างต่อเน่ือง และส่งเสร ิมให้ผู้บร ิหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถ ึง
ความสําคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิดว ัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดี สําหรับนโยบายในการ
การบริหารความเสี่ยงน้ัน สํานักงานได้นํามาเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญในการบริหารความเสี่ยงในการบริหารยุคที่มี
การแข่งขันและความไม่แน่นอนเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้
ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่วนราชการต้องรับผิดชอบในการสร้างระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงและต้องเปิดเผยตามหลักการกํากับกิจการที่ดี โดยคู่มือฉบับน้ีได้ใช้กรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงตามแนว COSO ERM (Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นกรอบสากลที่ใช้กันอย่างกว้างขว้าง
ในปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกัน
ทุจริต และธรรมาภิบาล (QMR) หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือฉบับน้ี จะทําให้ผู้ใช้เข้าใจในหลักการการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องทําไปด้วยกันอย่างแยกกันไม่ได้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิผลและไม่เป็นภาระที่เพ่ิมขึ้น   
 
 

คณะกรรมการ QMR 
พฤษภาคม 2561 
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ประวติัการแก้ไขเอกสาร 

1. การควบคุมภายใน 

Revision รายละเอียดการแก้ไข วันท่ีแก้ไข ผู้แก้ไข 

0  เอกสารฉบับแรก 30 ก.ย. 58 พญ.เขมรัสมี 
 

1 
 

1. แก้ไขเน้ือหาแนวทางการควบคุมภายใน 
2. แก้ไขรหัสเอกสารจาก SD-460 00-002 Rev.00 เป็น  

SD-463 07-002 Rev.00 
 

 

30 ก.ย. 59 

 

ศิริพร 

 

2 
 

1.  แก้ไขเน้ือหาแนวทางการควบคุมภายใน 
2.  แก้ไขเน้ือหาแนวทางการบริหารความเสี่ยง 
3.  รวมแนวทางการควบคุมภายในและแนวทางการบริหาร 

 ความเสี่ยงไว้ในเล่มเดียวกัน 
4.  แก้ไขคํานํา 
5.  แก้ไขรหัสเอกสารจาก SD-460 00-002 Rev.00 เป็น  

 SD-463 07-002 Rev.00 
 

 

31 ส.ค. 60 

 

 

ศิริพร 
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2. การบริหารความสี่ยง 

Revision รายละเอียดการแก้ไข วันท่ีแก้ไข ผู้แก้ไข 

0  เอกสารฉบับแรก 25 พ.ค. 52 พญ.เขมรัสม ี

1 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ิมคําอธิบาย ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน
ปฎิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
กฎหมาย และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
ภาคผนวก 1-5 

2. เพ่ิมความหมายและคําจํากัดความ ของคําว่า KPIs, 
KRIs, KCIs, Continuity Plan, DRP, Contingency 
Plan, IRP  

3. แก้ไข ระดับความเสี่ยง ท่ีต้องจัดทําแผนจัดการความ
เสี่ยง จากระดับสูงขึ้นไป เป็นระดับความเส่ียง 15 
คะแนนขึ้นไป 

4. แก้ไขคําอธิบายหลักธรรมาภิบาล ข้อ 3.4 บทที่ 3 
5. แก้ไข บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก บทที่ 4 
6. แก้ไขคําอธิบายการกรอกแบบฟอร์มการบริหารความ

เสี่ยง ตามภาคผนวก 6 
7. เพ่ิมเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ สปสช. และ ปรับปรุง

ข้อมูล สปสช.ให้ทันสมัย ตามภาคผนวก 7  
8. แก้ไขคํานํา 

24 พ.ค. 53 พญ.เขมรัสม ี

2 1. เพ่ิมนโยบายบริหารความเสี่ยง 
2. แก้ไขระดับความเสี่ยงท่ีนําไปทําแผนจัดการความเสี่ยง 

จาก 15 คะแนนข้ึนไป เป็น 12 คะแนนข้ึนไป และ 
Black swan (โอกาส = 1, ผลกระทบ = 5)   

3. เ พ่ิมธรรมาภิบาล  ข้อ ท่ี  10 การมุ่ ง เ น้นฉันทามติ  
(Consensus Oriented)   

4. แก้ไขภาคผนวก 6 วิธีการกรอกแบบฟอร์ม FM-14-076  
ให้มีการประเมินระดับความเสี่ยง  หลังจากดําเนินการ
ตามจัดการความเสี่ยงเสร็จแล้ว 

5. แก้ไขภาคผนวก 7 โครงสร้าง ให้เป็นปัจจุบัน 
6. แก้ไขภาคผนวก 8 ผลการดําเนินการ ให้เป็นปัจจุบัน 

1 ก.พ. 54 พญ.เขมรัสม ี
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Revision รายละเอียดการแก้ไข วันท่ีแก้ไข ผู้แก้ไข 

3 1. หน้า 13-14 ระดับความเสี่ยง 12 คะแนนและ Black  
 Swan นํามาจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง 

2. หน้า  22 เปลี่ยนช่ือหลักธรรมาภิบาลข้อ  9 จาก  
“หลักเสมอภาค” เป็น “หลักความเป็นธรรม” ซึ่งมี
ความหมายตรงกับคําว่า Equity มากกว่า 

3. หน้า 61- 66 ภาคผนวก 6 แก้ไขเป็นวิธีการกรอก
แบบฟอร์ม FM-14-072 ถึง FM-14-073 แทน 

4. หน้า 70-74 ภาคผนวก 8 เปลี่ยนแปลงเป็น วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของ สปสช.  
ปี 2555-2559 

1 พ.ค. 55 พญ.เขมรัสม ี

           

4 1. หน้า 20-23 แก้ไขหลักธรรมาภิบาลให้เป็นไปตามคู่มอื
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(สํานักงาน ก.พ.ร.) พิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ซึ่ง
ได้แบ่งหลักธรรมาภิบาลเป็น 4 หมวดใหญ่ และ
ประกอบด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ      

2. หน้า 68 เปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กร ตามการปรับ
โครงสร้างเดือนธันวาคม 2555 

3. หน้า 70 ปรับพันธกิจจาก 7 ข้อ เป็น 6 ข้อ ตามท่ี
สํานักแผนและยุทธศาสตร์ 

 พ.ค. 56 พญ.เขมรัสม ี

5 1. ปรับเนื้อหาแนวทางการควบคุมภายในและธรรมาภิ
บาลให้สอดคล้องกับคู่มือการควบคุมภายใน ปี 2558 

2. เปลี่ยนผังโครงสร้างองค์กร ตามการปรับโครงสร้าง
องค์กรเดือนมีนาคม 2557 

28 ก.ย. 58 พญ.สมนึก 
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evision รายละเอียดการแก้ไข วันท่ีแก้ไข ผู้แก้ไข 

6 ปรับเน้ือหาแนวทางการบริหารความเส่ียง และธรรมา 
ภิบาล ให้สอดคล้องกับปี 2559 
1. แกไขเน้ือหาแนวทางการควบคุมภายใน 
2. เปลี่ ยนผั ง โครงสร้ างองค์กร  ตามการปรับ

โครงสร้างองค์กรเดือนตุลาคม 2558 
3. แก้ไขคําผิด และจัดรูปแบบเอกสารให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ 
4. แก้ไขรหัสเอกสารจาก SD-460 00-001 Rev.05 

เป็น SD-463 07-001 Rev.00 

28 ก.ย. 59 ศิริพร 

7 1. ปรับเนื้อหาการบริหารความเสี่ยงโดยใช้กรอบการ
บริหารความเสี่ยง COSO ERM 

2. เปลี่ยนแผนภาพแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Profile 
Map) 

3. ตัดบทที่ 3 แนวทางการควบคุมภายในและ 
ธรรมาภิบาลออก 

4. รวมการควบคุมภายในและความเสี่ยงเป็นเล่มเดียวกัน 
5. รวมเน้ือหา SD-463 07-002 คู่มือการควบคุมภายใน 

ปี 2559-2560 Rev.00 และเปลี่ยนช่ือเป็น คู่มือการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

31 ส.ค. 60 ศิริพร 

8 1. ปรับเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหลักประกัน
สุขภาพให้เป็นของปี 2561 

2. เพ่ิมเติมเง่ือนไขการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล 
3. ปรับและขึ้นทะเบียนแบบประเมินประสิทธิผลการ

ควบคุมภายใน  FM-463 00-025 
4. ปรับและขึ้นทะเบียนแบบประเมินความเสี่ยง  FM-

463 00-026 

2 พ.ค. 61 ปิยพร 
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นโยบายการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  
แนวปฏิบตัิท่ีดีเก่ียวกับการควบคุมภายใน และเจตจํานงสุจรติในการบริหาร 

งานหลักประกันสุขภาพ 

นโยบายการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการ ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธ ิผลและประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1.  จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดี เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ ่นดินว ่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และ COSO ERM  

2. บริหารระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานมีความเช ื่อถือได้ของการรายงานทางการเงินและมิใช่การเงิน เพ่ือให้เกิดการปฏ ิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  

3. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถ  ึงความสําคัญและประโยชน์ของการควบคุม

ภายในและบริหารความเสี่ยงจนเกิดว ัฒนธรรมการทํางานที่มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดี 

 

แนวปฏ ิบัต ิท่ีด ีเก่ียวก ับการควบคุมภายในและบรหิารความเสีย่ง 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้ความสําค ัญกับการมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ี

ดี (Good Corporate Governance) คือการมีระบบการบริหารอย่างเป็นมืออาช ีพ มีระบบการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธ ิผล มีผลให้ระบบรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินเช ื่อถือได้  ทั้งยังมีความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว ่าการดําเนินงานของ สปสช. จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ที่ได้กําหนดขึ้น มีการปฏ ิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับท ี่เก่ียวข้อง รวมทั้งการจัดการตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงขององค์กรได้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

หลักการและเหตุผล  

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซึ่ง
ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 15 
(3) (ก) (ค) ตามระเบียบฯ ข้อ 5 กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ (ผู้รับตรวจ) นํามาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่ออกตามระเบียบน้ีไปใช้เป็นแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปี นับแต่วันที่
ระเบียบฯ มีผลบังคับ และข้อ 6 ให้จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ประกอบกับสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออก
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ กําหนดให้การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เป็นตัวช้ีวัดหน่ึงในการติดตามและประเมินผลส่วนราชการ 
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 จากระเบียบดังกล่าวทําให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสําคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ตาม
แนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แม้หน่วยงานภาครัฐจะได้จัดระบบควบคุมภายในไว้ดีแล้ว แต่ความมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา อัน
เน่ืองมาจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารระดับสูง เปลี่ยนนโยบายบริหาร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนวิธีปฎิบัติงาน 
หรือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ภาวะการณ์แข่งขัน และ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานและระบบควบคุมภายในขององค์กร เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น วิธีการควบคุมแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความเสี่ยงที่เคยใช้ได้ผลดีในระยะเวลาท่ี
ผ่านมา อาจเคร่งครัดอาจถูกละเลยหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเมื่อเวลาผ่านไป 

 ดังน้ัน จึงเป็นความจําเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานภาครัฐต้องจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญที่มีผลกระทบก่อให้เกิด
สถานการณ์ใหม่ และความเสี่ยงใหม่แก่หน่วยงาน การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
จะทําให้ทราบว่า ระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม ยังคงสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และส่งผลให้องค์กรประสบความสําเร็จในระดับที่คาดหวังหรือไม่ สปสช.เป็นหน่วยรับตรวจท่ีต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 จึง
มีความจําที่องค์กรและบุคลากรมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ต่อไป 

1. ว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
1.1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives)  

ได้แก ่ การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถ ึงการดูแลรักษา
ทรัพย์ส ิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การร่ัวไหล การส ิ้นเปล ืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน 

1.2 เพื่อให้เกิดความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน (Financial and Non-
financial Report Objectives) ได้แก่ การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลา 

1.3 เพื่อให้ เ กิดการปฏ  ิบั ติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังค  ับท ี่เ ก่ียวข้อง  (Compliance 
Objectives) ได้แก่ การปฏ ิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หร ือมติคณะรัฐมนตรีที่เก ี่ยวข้องก ับการดําเนิน 
งานของหน่วยงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่หน่วยงานได้กําหนดขึ้น 

2. องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
ในการดําเนินงานเพ ื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผู้กํากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องจัด

ให้การดําเนินงานภายใน สปสช. ประกอบไปด้วยองค ์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ประการดังน้ี 
2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการควบคุม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระดับสูงต้องสร้าง

บรรยากาศระดับสูง (Tone at the Top) ภายในองค์การเพ่ือให้ทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุม
ภายใน การรักษาคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และมาตรฐานของความประพฤติ (Standard of Control) 
โดยองค์ประกอบน้ีเก่ียวข้องกับการกําหนดมาตรฐานการทําหน้าที่ของคณะกรรมการในการกํากับดูแลฝ่ายบริหาร
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การจัดโครงสร้างองค์การ การจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงการพัฒนาและประเมินผลที่
เหมาะสม ซึ่งสภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นพ้ืนฐานและมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในโดยรวม 

2.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
ในการดําเนินการเก ี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงฝ่ายบริหารต้องประเม ินความเส ี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่รองรับวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่าง
เพ ียงพอและเหมาะสม 

ปัจจัยภายในเร่ืองหน่ึง ที่ต้องนํามาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยง คือการสร้างสภาพแวดล้อมของ
การควบคุม หากสภาพแวดล้อมของการควบคุมยังมีจุดบกพร่องในด้านใดก็ตามก็จะเกิดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานในด้านน้ันได้โดยง่าย  
 การประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนสําคัญเพ่ือใช้ในการกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเน่ืองจาก
องค์กรไม่สามารถจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมทุกอย่างจนเกินแก่ความจําเป็นได้เพราะจะทําให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมากในเรื่องที่ไม่สร้างผลผลิตและเกิดการควบคุมที่ขัดขวางต่อพลังสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน  
กิจกรรมการควบคุมจึงต้องกําหนดขึ้นให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก่การแก้ไขความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น  ตามท่ีได้มีการประเมินความเสี่ยงไว้ 

2.3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
ในการดําเนินการเก ี่ยวกับก ิจกรรมการควบคุมฝ่ายบร ิหารต้องจัดให้มีก ิจกรรมการควบคุมท ี่มีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข ึ้น ทําให้สามารถบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์น้ัน สำหรับกิจกรรมการควบคุมในเบ้ืองต้น
จะต้องแบ่งแยกหน้าที่งานภายใน สปสช. อย่างเหมาะสม ไม่มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมีหน้าที่เป็น
ผ ู้รับผ ิดชอบปฏิบัติงานที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต้ังแต่ต้นจนจบแต่ถ ้ามีความจําเป็นให้กําหนด
กิจกรรมการควบคุมอ ื่นที่เหมาะสมทดแทน 

2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
ในการดําเนินการเก ี่ยวกับสารสนเทศและการส ื่อสาร ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ

และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรอ่ืนๆ ที่เหมาะสมทัง้ภายในและภายนอก สปสช. ซึ่งจําเป็นต้องใช้
สารสนเทศน้ันในรูปแบบที่เหมาะสมและทันเวลา 

2.5 การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
ในการดําเนินการเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผล

ทั้งระหว ่างการปฏ ิบัติงาน (Ongoing Evaluation) และเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) อย่างต่อเน่ือง
สม่ําเสมอเพ ื่อให้มั่นใจว ่าระบบการควบคุมที่วางไว้น้ัน มีความเพ ียงพอเหมาะสมมีประสิทธ ิผลและประสิทธ ิภาพ มี
การปฏิบัติจริงและได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันเวลาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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3. ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

การควบคุมภายในเป็นเคร่ืองม ือที่ผู้บริหารนํามาใช้เพ่ือความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว ่าการดําเนินงาน 
จะบรรลุผลสําเร็จตามว ัตถุประสงค์ที่กำหนด 

3.1 ผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธ ิภาพ ประเม ินผล
การควบคุมภายในในภาพรวมองค์กร รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ มีค ุณธรรมและ
จริยธรรม 

3.2 ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ ดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานภายในส่วนงานที่รับผ ิดชอบ 
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ สอบทานการปฏ ิบัติงานตามระบบการควบคุมท ี่ใช้บังคับในหน่วยงานที่
รับผ ิดชอบปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุมกําชับดูแลให้พนักงานในส ังก ัดจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบ ัติงานของหน่วยงานสําหรับใช ้เป็นแนวทางในการปฏ ิบัติงาน รวมทั้งปล ูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีว ินัยและ
จิตสํานึกที่ดีเก่ียวกับการควบคุมภายใน 

3.3 พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏ ิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มาตรการ คู่ม ือการ 
ปฏ ิบัติงานด้านต่างๆ และระบบการควบคุมภายในที ่สปสช. จัดให้มีขึ้นโดยสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

 
 

เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานหลักประกันสุขภาพว่าจะ
บริหารงานหลักประกันสุขภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม
รับผิดชอบ และมีเจตจํานงต่อต้านการทุจริตคอร์รับช่ันทุกรูปแบบ เพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติเป็นหลัก  

1) กําหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 5 ด้าน คอื 1) ด้านความโปร่งใส 2) ด้านความพร้อมรับผิด 3) ด้าน
ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 5) ด้านวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร 

2) การส่ือสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทราบและ
ถือปฏิบัติ 1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน  2) ให้ความสําคัญกับการ
เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้นจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น โซเชียลมีเดีย 
และเวทีประชุมต่าง ๆ เป็นต้น 

 
 
 



5 

SD-463 07-001    

บทท่ี 1 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

 
1.1 ความหมาย แนวค ิด และประเภทของการควบคุมภายใน 

1.1.1 ความหมายของการควบคุมภายใน 
   การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้กําก ับดูแลฝ่ายบริหารและบุคลากรขององค์กร 

กําหนดให้มีข ึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว ่าการดําเนินงานจะบรรล ุผลสําเร็จตามว ัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปน้ี 

1) การดำเน ินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถ ึงการดูแลร ักษาทรัพย์ส ิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย 
การร่ัวไหล การสิ้นเปล ืองหรือการทุจริตของหน่วยงาน 

2) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) ปัจจุบันหมายถึง รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่
จัดทําขึ้นเพ ื่อใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องเช ื่อถือได้และท ันเวลา 

3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังค ับท ี่เก่ียวข้อง (Compliance : C) ได ้แก่การปฏ ิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก ี่ยวข้องก ับการดําเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งการ
ปฏิบ ัติตามนโยบายและวิธ ีการปฏิบ ัติงานที่หน่วยงานได้กำหนดขึ้น 
 

1.1.2 แนวค ิดของการควบคมุภายใน 
  1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว ้หรือเป็นส่วนหน ึ่งในการปฏ ิบัติงานตามปกติ 
  2) การควบคุมภายในเกิดข ึ้นโดยบุคลากรของหน่วยงาน 
  3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ 
ด้านกลยุทธ์รองรับวิสัยทัศน์ทีกํ่าหนดไว้ 

1.1.3 ประเภทของการควบคุมภายใน สามารถแบ่งเปน็ 5 ประเภท ค ือ 
             1) การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพ ื่อป้องกันหรือลดความ 
เสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย เช ่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน การควบคุมการเข้าถ ึงทรัพย์ส ิน 

2) การควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพ ื่อค้นพบความเสียหายหรือ 
ความผิดพลาดที่เก ิดขึ้นแล้ว เช ่น การสอบทานงาน การสอบยันยอด การตรวจนับพ ัสดุ เป็นต้น 

3) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นว ิธีการควบคุมท ี่กําหนดขึ้นเพ ื่อแก ้ไข 
ข้อผิดพลาดที่เกิดข ึ้นให้ถูกต้อง หรือเพ ื่อหาว ิธ ีแก ้ไขไม่ให้เก ิดข้อผิดพลาดซ้ําอ ีกในอนาคต  

4) การควบคุมแบบส่งเสร ิม (Directive Control) เป็นว ิธ ีการควบคุมท ี่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เก ิด 
ความสําเร ็จตามว ัตถุประสงค์ทีต่้องการ เช ่น การให้รางวัลแก ่ผู้มีผลงานดี การยกย่องสร้างเสริมขวัญกําลังใจ เป็น
ต้น 

5) การควบคุมแบบชดเชย (Compensating Control) เป็นว ิธ ีการควบคุมท ี่กําหนดขึ้นเพ ื่อ
ชดเชยหร ือทดแทนสำรองระบบที่ทำอยู่เดิม เช ่น ระบบ Manual เปลี่ยนเป็นระบบท่ีใช้คอมพิวเตอร์ หรือสมอง
กลเข้าช่วยเป็นต้น 
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การควบคุมท ั้ง 5 แบบมีผลต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การควบคุมแบบป้องกันนิยมว่าเป็น
การควบคุมด้านคุณภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว ่าการควบคุมแบบค้นพบหร ือแบบแก ้ไขปัญหาที่เก ิดขึ้นแล้วแต่
การควบคุมแบบค้นพบหร ือแบบแก ้ไขยังคงความสําคัญในการเป็นหล ักฐานยืนยันการทํางานของการควบคุมแบบ
ป้องก ันว ่าได้ผลจริงและป้องกันความสูญหายของทรัพย์ส ินได้จริง การควบคุมแบบส ่งเสร ิมนิยมว ่าเป็นว ิธ ีที่ดีและ
ทันสมัยเพราะมีผลด้านบวกต่อการสร้างขวัญและกําลังใจของผู้ปฏ ิบัติงาน 
 

1.2 ความรับผิดชอบของฝา่ยบริหารต่อการควบคุมภายใน 
             การควบคุมภายในเป็นเครื่องม ือที่ผู้บริหารนํามาใช้เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว ่าการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสำเร็จตามว ัตถุประสงค์รองรับยุทธศาสตร์ขององค์กรที่กำหนดไว้ 

  ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ในการกําหนดหร ือออกแบบและประเม ินผลการควบคุมภายในของ สปสช. 
รวมถ ึงการกําหนดหร ือออกแบบระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผ ิดชอบให้มี
ประสิทธิผลในระดับที่น่าพอใจ โดยริเร ิ่มและดําเนินการสร ้างบรรยากาศในระดับสูง (Tone at the Top) เพ ื่อให้
เกิดสภาพแวดล ้อมของการควบคุมและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีค ุณธรรมและ
จริยธรรมมีการกําหนดบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยทํา
หน้าที่สอบทานหรือประเม ินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นอ ิสระ (Independent 
Assessment) เพ ื่อให้ความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธ ิผล มีกระบวนการบร ิหารความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ผู้บริหารระดับรองลงมาทุกระดับ มีหน้าที่กำหนดหรือออกแบบการควบคุมภายในของส่วนงานที่ 
รับผ ิดชอบโดยให้สอดคล้องก ับการควบคุมภายในที่ สปสช. กําหนดและสอบทานหรือประเม ินประสิทธ ิผลการ
ปฏิบ ัติงานภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่นํามาใช้การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self 
Assessment : CSA) ซึ่งเป็นว ิธ ีการที่ช่วยให้ผ ู้ปฏ ิบัติงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเปล ี่ยนแปลงการควบคุม
ภายในให้มีความรัดกุม การปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข ้าใจมองเห็นความสําคัญมีวินัยและจิตสานึก
ที่ดีก ็เป็น สิ่งสําคัญท ี่ช ่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง 

“ผู้บริหารควรตระหน ักว ่าโครงสร้างการควบคุมภายในที่ดี เป็นพื้นฐานที่สําคัญของการควบคุม
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามว ัตถุประสงค์รองรับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของหน ่วยงาน” 
             การจัดให้มีโครงสร้างการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอน้ันขึ้นอยู่กับผู้บริหารของหน่วย 
งาน ผู้บริหารหรือผู้นําต้องดําเนินการเพ ื่อความมั่นใจได้ว ่าหน่วยงานของตนมีโครงสร้างการควบคุมภายในที่
เหมาะสมติดตามผลและปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ท ี่เปล ี่ยนแปลงไปเพ่ือให้การควบคุมน้ันมีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน และการสน ับสนุนจากผู้บริหารเป็นส ิ่งสําคัญที่จะทําให้เกิดการควบคุมภายในที่ดี 
นอกจากน้ีผู้บร ิหารต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย ์สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อองค์กรและควรมีความรู้ความเข ้าใจอย่าง
เพ ียงพอในหล ักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายใน และให้ความสําคัญของการจัดให้มีการควบคุมภายใน การนํา
การควบคุมภายในไปปฏ ิบัติและการดํารงรักษาไว ้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

SD-463 07-001    

ภาพท่ี 1 การออกแบบโครงสร้างการควบคุมภายในให้ดํารงรักษาไว ้อย่างม ีประสิทธิผล 
 

บทบาทและความรับผ ิดชอบของผู้บร ิหารต่อการควบค ุมภายใน  บทบาทและความรับผ ิดชอบของผูต้รวจสอบภายในต ่อ การ
ประเมินผลระบบการควบค ุมภายใน (สํานกัตรวจสอบ) 

สร้างสภาพแวดลอ้มการควบค ุมท ี่ดีโดย ดำรงไว้ซ ึ่งความเปน็อิสระและเท ี่ยงธรรมในกิจกรรมท่ี 
- จ ัดทำหัวข้อกาํหนดด้านจริยธรรมและประพฤต ิตนเป็น ประเมิน 
แบบอย ่างท่ีด ีโดยเฉพาะในเร่ืองความซ ื่อสัตย ความม ี ปฏิบ ัติงานด้วยความรู้ความสามารถ ระมัดระวังใน 
จริยธรรม วิชาชีพและความรับผิดชอบ 

- สน ับสน ุนใหม้ ีการปฏิบ ัติตามข้อกําหนดอย ่างต่อเน่ือง รายงานและให้ข้อเสนอแนะผู้บริหารเก ี่ยวกับการ 
- ฝ่ายบริหารปฏิบตั ิตนเพ่ือให้เป ็นตัวอย ่างท่ีด ี ปรับปรงุระบบการควบค ุมภายในเพ่ือการป้องก ันหรือ 
- พิจารณาผลการปฏิบ ัติงานโดยคาน ึงถ ึงความซ ื่อสัตย์ ลดความเสี่ยง 
และจรยิธรรม ให้คําแนะนําว ิธีการประเมินการควบค ุมภายในแก่ 

พิจารณาแต่งตั้งบคุลากรท่ีม ีความรูค้วามสามารถ หน ่วยงานต่างๆภายในหน ่วยร ับตรวจ 
เหมาะสมกับหน ้าท ี่และความรบัผิดชอบ ศ ึกษาค ้นคว้าว ิธีการควบค ุมใหม่ๆ เพื่อนำเสนอฝ่าย 
มอบอํานาจหน้าท ี่และความรับผดิชอบใหก้ับส ่วนงาน บริหารพิจารณาใช้ลดหรือปอ้งก ันจ ุดอ่อนการควบค ุม 
ต่างๆ อย ่างชัดเจน ภายใน 
จ ัดให้มีสายการบังค ับบ ัญชาท ี่เหมาะสม สะดวกในการ ติดตามผลการปรับปรุงระบบการควบค ุมภายในตาม 
จัดทําและพจิารณารายงานผลการปฏิบัตงิาน แผนปฏิบัต ิงานท่ีได้รับอน ุมัต ิจากฝา่ยบริหาร 
พัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อ                    ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอกเก ี่ยวกับผลการ 
สน ับสน ุนกระบวนการควบค ุมภายในและการบรหิาร              ประเมินระบบการควบค ุมภายในของหน ่วยร ับตรวจ 
ความเสี่ยงกาํหนดนโยบายการควบค ุมจากผลของ 
การประเมินความเสี่ยง สน ับสน ุนกระบวนการ
ประเมินการควบค ุมภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 

การควบคุม 
ภายใน 

 
จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

การควบค ุมภายในฯ 
ติดตามการปฏบิัตติาม   ตัวอย่างการควบค ุมภายในที่ถือปฏิบัต ิท่ัวไป ประเม ินประสิทธิผล  

ระบบการควบค ุมภายใน  การบริหารทรัพยากรบุคคลของหน ่วยงานเป็นไป  การควบค ุมภายในเป็น 
อย ่างตอ่เน่ือง อย ่างมปีระสิทธผิลเพ ื่อให้บรรลุผลสาํเร็จตามว ัตถุประสงค ์ท ี่กําหนด  ระยะ ๆ แบ่งแยก

หน้าท ี่และความรับผิดชอบแต่ละบุคคลชัดเจน เพื่อป้องก ันมิให้ 
ทรัพย ์สินเก ิดความสูญเสียหร ือเสียหาย และเก ิดการทุจร ิต 

วัดผลสําเรจ็ของการปฏิบัต ิงานโดยเปรียบเท ียบผลการปฏิบัติงานจริงกบัแผนงานท ี่ได้ 
รับอนุม ัติ 

กําหนดผู้รับผิดชอบควบค ุมด ูแลและป้องก ันระบบการประมวลผลขอ้มูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
กําหนดวิธ ีการและสอบทานควบค ุมทรัพย ์สินเป็นระยะเพื่อป้องก ันมิใหเ้กิดการสญูหาย 

กําหนดวิธ ีการและควบค ุมการเข ้าถึงทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานเฉพาะผู้ท ี่เก ี่ยวข้องหรอืได้รับอน ุญาต 
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1.3 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
  ระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเคร่ืองมือในการบร ิหารงานของผู้บริหารทั้งภาครัฐ 

และเอกชนเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร ้างความม ีประสิทธิผลในการดําเนินงานให้หน่วยงานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การควบคุมภายในจึงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเพราะนอกจากจะช่วยให้หน่วยงานมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีแล้วยังส่งเสริมให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอ ีกด้วยกลไกภายนอกและกลไก
ภายในที่ใช้ในการพัฒนาการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

1.3.1 กลไกภายนอก - องค์กรที่กำกับดูแล 
องค์กรที่กํากับดูแลต้องเข ้ามามีบทบาท โดยการกําหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ เพ ื่อ 

สน ับสนุนและเสร ิมสร้างให้เกิดการจัดการดา้นการควบคุมภายใน ซึ่งในปัจจุบันองค์กรกํากับดูแล สปสช. ได้แก่ 
กรมบัญชีกลาง และสํานักงานการตรวจเงินแผ ่นดิน 

1.3.2 กลไกภายในหน่วยงานของ สปสช. ได้แก่ 
1) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ สปสช. และผู้บริหารระดับสูง เป็นผ ู้มีบทบาท

สําคัญในการผลักดันให้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ืองโดยให้
ความสำคัญในการกำหนดว ัตถุประสงค์แนวทางการติดตามประเม ินผลการควบคุมภายในและการปรับปรุง
จุดอ่อนของการควบคุมภายในรวมทั้งปฏ ิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเร่ืองของจริยธรรมและความซื่อสัตยไม่ยึด
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นสำคัญ ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่ของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
รวมทั้งไม่ใช้โอกาสและช่องโหว ่ในกฎ ข้อบังคับ แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง ซึ่งจะทําให้สามารถลดข้อจํากัด
ของการควบคุมภายในลงได้ ส่งผลให้เกิดการพ ัฒนาและนําพาองค์กรไปสู่การดําเนินกิจการอย่างย่ังยืน 

2) หัวหน้าส่วนงานกลุ่มภารกิจและผู้ปฏ ิบัติ เป็นผู้นําเอาวิธ ีการควบคุมต่างๆ ไปใช้ในการควบคุมงาน
และกํากับดูแลให้ผ ู้ปฏ ิบัติงานปฏ ิบัติตามวิธ ีการที่ฝ่ายบริหารกําหนด นอกจากน้ีหัวหน้างานกลุ่มภารกิจยังเป็นผ ู้ที่
มีความรู้ ความเข้าใจปัญหาอ ุปสรรค จุดอ่อนการควบคุมภายใน และความเสี่ยงในกิจกรรมที่รับผ ิดชอบ รวมทั้ง
เป็นผ ู้ที่มีบทบาทในการกระตุ้นบุคลากรทุกระดับภายในหน ่วยงานให้เห็นความสําคัญของการควบคุมภายในและ
ปฏิบัติตามระบบด้วยความเคร่งครัดอย่างมีว ินัย 

3) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการควบคุมภายในโดยการประเม ิน 
ผลการควบคุมภายในขององค์กรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน เพ ื่อช ่วยให้องค์กรสามารถพ ัฒนากระบวนการ
การควบคุม ภายในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

4) ว ิธีการควบคุมและเครื่องม ือที่ใช้ ว ิธ ีการควบคุมท ี่นํามาใช้ในปัจจ ุบันอาจเหมาะสมกับสภาพ 
แวดล ้อมในขณะที่ใช้ เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปว ิธ ีการควบคุมท ี่ใช้อยู่อาจไม ่เหมาะสม ผู้ร ับผ ิดชอบในการ
ประเมินผลการควบคุมภายในจะต้องคิดนําวิธ ีการควบคุมใหม่ๆ มาปรับปรุงใช ้ให้เหมาะสม นอกจากน้ียังต้อง
ปรับเปล ี่ยนเคร่ืองมือที่ใช้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องก ับว ิว ัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

1.4. ประเภทการควบคุม 
1.4.1 การควบคุมเชิงนามธรรม (Soft Control) หมายถึง การควบคุมท ี่เกิดข ึ้นจากจิตสำนึกการกระทำ 

ทักษะ ความสามารถของบุคลากรทุกระดับท ี่แสดงออกให้เห ็นว ่าเป็นส ิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ซึ่งไม่
สามารถจับต้องได้ ส่งเสริมให้การปฏิบ ัติงานประสบผลสําเร็จตามว ัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช ่น ความซื่อสัตย์ 
ความโปร่งใส ความมีค ุณธรรมและจริยธรรม ความขยันขันแข ็ง ความรับผ ิดชอบ เป็นต้น 
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1.4.2 การควบคุมเชิงรูปธรรม (Hard Control) หมายถึง การควบคุมท ี่ฝ่ายบริหารกําหนดขึ้นเป็น 
ลายลักษณ ์อ ักษรเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏ ิบัติงานสําหรับผู้ร ับผ ิดชอบกิจกรรมให้ประสบผลสําเร็จตาม 
ว ัตถุประสงค์ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช ่น ผังโครงสร้าง นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ และค ู่มือปฏ ิบัติงาน เป็นต้น 

การควบคุมภายในจะมีประสิทธ ิผลเพ ียงใดข ึ้นอยู่ก ับการควบคุมทั้งสองส่วนประกอบกัน หน่วยงานที่มี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลจะให้ความสําคัญในเร่ืองการควบคุมเชิงนามธรรม แต่ก ็ไม่ได้ละเลยการ
ควบคุมเชิงร ูปธรรม 
 

1.5 มาตรฐานการควบคุมภายใน 
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดินกําหนด มี 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

1) สภาพแวดล ้อมของการควบคุม (Control Environment) 
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4) สารสนเทศ และการส ื่อสาร (Information and Communications) 
5) การติดตามประเม ินผล (Monitoring) 

องค์ประกอบทั้ง 5 ประการ มีความเก ี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล ้อมของการควบคุมเป็น 
รากฐานที่ สำคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ  องค์ประกอบทั้ ง  5 น้ี  มี  17 หลักการโดยองค์ประกอบที่   
1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม (5 หลักการ)  การประเมินความเสี่ยง (4 หลักการ)  กิจกรรมควบคุม  
(3 หลักการ) สารสนเทศและการสื่อสาร (3 หลักการ) และการติดตามประเมินผล (2 หลักการ)  ซึ่งทําให้การ
ควบคุมมีความละเอียดชัดเจน  ซึ่งจะทําให้องคกรมั่นใจถึงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  รายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงินถูกต้องเช่ือถือได้ และทันเวลา 
รวมถึงองค์การยังปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

1.5.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมเป็นเรื่องพื้นฐานท่ีสําคัญที่สุดของการบริหารองค์กรผู้กำกับ 
ดูแลฝ่ายบริหารและบ ุคลากรของหน ่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับมี ทัศนคติที่
ดีต่อการควบคุมภายในโดยส่งเสร ิมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเกิดจิตสำน ึกใน เร ื่องความซ่ือสัตย์ 
จริยธรรมองค์กรตามที่กําหนดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ท ี่ได้รับมอบหมายและความสําค ัญของ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 

 
 

 สภาพแวดล ้อมของการควบคุม หมายถึง ปัจจ ัยต่างๆ ซึ่งส่งเสร ิมให้องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
อ ื่นๆ มีประสิทธ ิผลในหน่วยงาน หรือทําให้บุคลากรให้ความสำคัญก ับการควบคุมมากข ึ้น ในกรณ ีตรงกันข้าม 
สภาพแวดล ้อมของการควบคุมที่ไม่ม ีประสิทธิผลอาจทําให้องค์ประกอบการควบคุมอ ื่นๆ มีประสิทธ ิผลลดลง 
สภาพแวดล ้อมของการควบคุมภายในสะท้อนให้เห็นทัศนคติ และการรับร ู้ถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน
ของบุคลากรระดับต่างๆ ในหน่วยงาน 

 สภาพแวดล ้อมของการควบคุมภายในเป็นเร ื่องเก ี่ยวกับการสร้างความตระหนัก (Control 
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Consciousness) และบรรยากาศของการควบคุมภายในหน ่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสําน ึกท ี่ดี  
ในการปฏ ิบัติงานตามความรับผิดชอบโดยเน้นการสร้างบรรยากาศโดยผ ู้บริหารระดับสูง (Tone at the Top) 

   สภาพแวดล ้อมของการควบคุมที่ดี คือ สภาพแวดล ้อมที่ทำให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือและปฏ ิบัติ
ตามข ้อกําหนดด้านจร ิยธรรมที่สามารถวัดมีความรับผิดชอบและเข ้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนเอง 
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ ยอมรับ
และปฏ ิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏ ิบัติงาน 

สภาพแวดล ้อมของการควบคุมมีปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ความซื่อสัตย ์และจริยธรรม การพ ัฒนาความรู้ และ
ความสามารถของบุคลากร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบการบริหาร
ของผู้บร ิหาร โครงสร้างองค์กร การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายและว ิธ ีบริหารงานบุคคล 

ในองค์ประกอบน้ี COSO ได้กําหนดหลักการที่สําคัญไว้ 5 หลักการ คือ  
หลักการท่ี 1 องค์กรแสดงความมุ่งมั่นต่อคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (Demonstates 
Commitment to Integrity and Ethical Values) 
จุดสําคัญ การสร้างบรรยากาศในระดับสูง (tone at the top) คือผู้บริหารและคณะกรรมการ ต้อง

แสดงออกโดยการสั่งการ กระทําเป็นตัวอย่าง ตามนโยบายด้านความซื่อตรงและจริยธรรมที่
องค์กรได้กําหนด 

หลักการ ท่ี  2 คณะกรรมการแสดงความรับผิดชอบในการกํากับดูแล  (Excecises Oversight 
Responsibility) 
จุดสําคัญ กําหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นลายลักษณ์อักษร ทักษะและความเช่ียวชาญ

ของคณะกรรมการที่ต้องมีและต้องพัฒนา  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ  การกํากับดูแล
ระบบการควบคุมภายใน 

หลักการท่ี 3 การกําหนดโครงสร้างอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Establishes Structure, 
Authority and Responsibility) 
จุดสําคัญ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารพิจารณาจัดโครงสร้างที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนความสําเร็จตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร  กําหนดสายการรายงาน  ระบุ มอบหมายจํากัดอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบ  

หลักการท่ี 4 การแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Demonstrates 
Commitment to Competence) 
จุดสําคัญ การกําหนดนโยบายและวิธีการท่ีจําเป็นที่จะสนับสนุนความสําเร็จของวัตถุประสงค์ มีการ

ประเมินความสามารถและการระบุข้อบกพร่องของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร  สรรหา คัดเลือก 
พัฒนาและบํารุงรักษาบุคลากร 

หลักการท่ี 5 การกําหนดให้รายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (Enforces Accountabiity) 
จุดสําคัญ  กําหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ประเมินตัววัดผลงาน แรงจูงใจ  

พิจารณาแรงกดดันที่สูงเกินปกติ  ประเมินผลงานและการให้รางวัลหรือลงโทษ 
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1.5.2 การประเมินความเสีย่ง 
 
 

ฝ่ายบริหารต ้องให้ความสําค ัญและประเมินความเสี่ยงซ่ึงม ีผลกระทบต่อผลสําเร็จตาม 
ว ัตถุประสงค์ของหน ่วยงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยว ิธีการที่เป็นระบบอย่าง 
เพียงพอและเหมาะสม 

 

   ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสของบางสิ่งหร ือเหตุการณ์บางอย่างที่เก ิดขึ้นแล้วมีผลสืบเน่ือง ซึ่งส่งผล 
กระทบต่อการบรรล ุว ัตถุประสงค ์หรือเป้าหมาย โดยว ัดความรุนแรงจากผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะ เกิด 
(Likelihood) 

   การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การวัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงว ่ามีมากน้อยเพียงใด  
โดยนําความเสี่ยงที่ได้จากการระบุความเสี่ยง มาทำการประเมินโดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยงและระดับความรุนแรงของผลกระทบ ซึ่งมี 5 ระดับ ได้แก่ ระดับสูงมาก (5 คะแนน ) ระดับสูง  
(4 คะแนน) ระดับปานกลาง (3 คะแนน) ระดับน้อย (2 คะแนน) และระดับน้อยมาก (1 คะแนน) 

 เมื่อทําการประเมินความเสี่ยงแล้วจัดลําดับความเสี่ยง จัดลําดับความสําคัญของปัญหาและแนวทาง 
แก้ไขตามลําดับความสําคัญ โดยฝ ่ายบริหารต้องประเม ินความเส ี่ยงเพ ื่อให้ทราบว ่าองค์กรมีเรื่องใดเป็นความเสี่ยง
ที่สําคัญขั้นตอนใดมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายในการปฏ ิบัติงาน เพ ื่อจะได้มีการกําหนดแนวทางควบคุม 
ป้องกันหรือลดระดับความเสี่ยงน้ันๆ โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง มีดังน้ี 

1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Risk Identification) ว ่ามีเหตุการณ ์ใดหรือก ิจกรรมใดในขั้นตอน การ
ปฏ ิบัติงานที่อาจผ ิดพลาดเสียหายทําให้ไม ่บรรลุว ัตถุประสงค์มีทรัพย์ส ินใดที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลป้องกันรักษา 

 2. การว ิเคราะห ์ความเสี่ยง (Risk Analysis) เป็นขั้นตอนการว ิเคราะห์ความเส ี่ยงหร ือ 
ผลกระทบต่อองค์กร โดยทั่วไปจะวิเคราะห์ความเส ี่ยงโดยประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเก ิดความเสี่ยง    
             นอกจากการใช ้แนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวแล้ว ในทางปฏิบัติฝ ่ายบริหารควรพ ิจารณา 
ถ ึงปัจจัยอ ื่นๆ ประกอบ เช ่น ความเสี่ยงบางประเภทอาจมีโอกาสท่ีจะเกิดสูงมากถึงแม้ผลเสียหายที่เกิดข ึ้นจาก 
ความเสี่ยงดังกล่าวในแต่ละคร้ังมีจํานวนเงินน้อย แต่หากเก ิดขึ้นบ่อยครั้งผลโดยรวมอาจมีจํานวนเงินที่มีสาระ 
สําคัญและอาจก่อให้เกิดผลเส ียหายต่อหน่วยงานได้ 

3. การจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เมื่อทราบความเสี่ยงที่ม ีนัยสำคัญและโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสี่ยงให้ดําเนินการว ิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงพ ิจารณากําหนดกิจกรรมควบคุมหรือจะ
ยอมรับความเสี่ยงน้ันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ตามท ี่ผู้บริหารกําหนด) โดยต้องพ ิจารณา
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับว ่าคุ้มค่าหรือไม่ ดังน้ันผู้บริหารจึงควรให้ความสําคัญในการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอและปรับเปล ี่ยนการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป 

สปสช. จัดประเภทของวัตถุประสงค์ความเสี่ยงตามแนวทาง COSO-ERM แบ่งเป็น 4 ด้านดังนี ้
1) ความเสี่ยงด้านกลย ุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เก ิดจากการกําหนดแผน 

กลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์อย่างไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว ่างนโยบายเป้าหมาย  
กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ ์แข ่งขัน ทรัพยากร และสภาพแวดล ้อม อ ันส ่งผลกระทบต่อว ัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร   
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2) ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operation Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่ เก ิดจากการ 
ปฏ ิบัติงานทุกๆขั้นตอน โดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก ี่ยวข้องก ับกระบวนการอ ุปกรณ์เทคโนโลย ีสารสนเทศ บุคลากร
ในการปฏ ิบัติงาน เป็นต้น 

3) ความเสี่ยงด้านการรายงาน (Reporting Risk: R) หมายถึง ความเสี่ยงเก ี่ยวกับความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของรายงานทั้งทางบัญชีและการปฏิบัติงาน  ซึ่งหากมีการตกแต่งบัญชีทําให้ผู ้บริหารได้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องในการตัดสินใจ  หรือการรายงานที่ไม่ใช่การเงินก็เช่นกันที่มีผลต่อการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และ
การตัดสินใจเช่ือ หรือลงทุนของบุคคลภายนอก  ความเสี่ยงทางการเงินนอกจากรายงานทางการเงินไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานแล้ว ยังมีสภาพคล่องทางการเงิน ความเสี่ยงด้านอ ัตราดอกเบ้ีย ความเสี่ยงด้านอ ัตราแลกเปลี่ยน 
แนวโน้มอ ัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น เป็นต้น 

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ (Compliance Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เก ิดจากการ 
ปฏ ิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตัวอย่าง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่างๆ ของ สปสช. เช ่น การปรับปรุง
แก ้ไขข ้อบังคับ ระเบียบ คําสั่งต่างๆ ให้เป็นป ัจจุบ ันตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
เพ ื่อรองรับการปฏ ิบัติงานขององค์กร  เป็นต้น 

ว ิธีการจัดการความเส่ียงของ สปสช. ม ี 4 ว ิธี ได้แก่ 
1) การควบคุม /ลด (Treat/Reduce/Mitigate) คือ การควบคุมความเสี่ยงหร ือหาว ิธ ีการควบคุม

เพ ิ่มเติม เพ ื่อจัดการ ความเสี่ยง เช ่น การใช้เครื่องมือคุณภาพต่างๆ ในการบริหารจัดการมีการจัดทําแผนฉุกเฉิน 
มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดําเนินงาน เป็นต้น 

2) การโอนย้าย (Transfer) คือ การถ ่ายโอนความเส ี่ยงหร ือโอนย้ายความเสี่ยงให้ผ ู้อ ื่นรับผ ิดชอบ เช ่น 
การทำประก ันภ ัย หรือการจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ดําเนินการแทน เป็นต้น 

3) การหลีกเลี่ยง/กําจัด (Avoid/Terminate) คือ การกําจัดความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับความเสี่ยงน้ันเลย 
เช่น เปล ี่ยนว ัตถุประสงค์ หรือหยุดทํากิจกรรม เป็นต้น 

4) การยอมรับ (Accept) คือ เน่ืองจากหน่วยงานอาจมีระบบควบคุมที่มีประสิทธ ิผล หรือมีเงินทุน
เพียงพอที่จะรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น หรือระดับความเสี่ยงเหล ืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือการยอมรับ
ให้มีความเสี่ยง เน่ืองจากค ่าใช้จ ่ายในการจัดการความเสี่ยงอาจมีม ูลค่าสูงกว่าผลล ัพธ ์ที่ได้ แต่ควรมีมาตรการ
ติดตามและควบคุมดูแล 

 
ในองค์ประกอบน้ี COSO ได้กําหนดหลักการที่สําคัญไว้ 4 หลักการ คือ  

หลักการท่ี 6  การระบุวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม (Specifies Suitable Objectives) 
จุดสําคัญ ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งงบการเงิน

ต้องสะท้อนให้เห็นลักษณะเชิงคุณภาพ ด้านการสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบงาน
ภายนอก ด้านการสะท้อนตามกฎหมายและระเบียบ  เป็นต้น 

หลักการท่ี 7   การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง (Identifies and Analyses Risk) 
จุดสําคัญ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกระดับ คือระดับองค์กร หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ที่เก่ียวกับ

ความสําเร็จขององค์กร  วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก  
หลักการท่ี 8  การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Assesses Fraud Risk) 
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จุดสําคัญ การพิจารณาการทุจริตประเภทต่าง ๆ (จากการทํารายงานเท็จ  ยักยอกทรัพย์สิน  คอร์รับช่ัน 
และพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อน)  ประเมินแรงจูงใจแรงกดดัน  ประเมิน
โอกาส ประเมินทัศนคติหรือเหตุผลที่ผิด 

หลักการท่ี 9  การระบุและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ (Identifies and Analyszes Significant 
Change) 
จุดสําคัญ  วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอก (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม) 

การเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจ  การเปลี่ยนแปลงผู้นํา 
 

1.5.3 กิจกรรมการควบคุม 
 
 

กิจกรรมการควบคุมเป็นวิธีการต่างๆ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติงานซ่ึงกําหนดหรือออกแบบเพื่อ 
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างม ีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารต ้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมท ี่ม ีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสําเร็จตามว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

 
 

กิจกรรมการควบคุม หมายถึง นโยบายและระเบียบ ว ิธ ีปฏ ิบัติ รวมถ ึงมาตรการต่างๆ ที่ฝ่ายบร ิหาร 
กําหนดขึ้น เพ ื่อให้บุคลากรนําไปปฏิบัติเพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการตอบสนองโดยมีการปฏ ิบัติตาม
ตัวอย่างกิจกรรมการควบคุม ได้แก่ 

- การกำหนดนโยบายและระเบียบว ิธ ีปฏ ิบัติงาน 
- การสอบทานโดยผ ู้บริหาร 
- การควบคุมการประมวลผลข ้อมูล 
- การอนุมัติ 
- การดูแลป้องก ันทรัพย์สิน 
- การแบ่งแยกหน้าที่ 
- การจัดทําเอกสารหล ักฐาน 

ในองค์ประกอบน้ี COSO ได้กําหนดหลักการที่สําคัญไว้ 3 หลักการ คือ  

หลักการท่ี 10 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม (Selects and Develops Control Activities)  

จุดสําคัญ การบูรณาการกิจกรรมควบคุมกับการประเมินความเสี่ยง  พิจารณาปัจจัยเฉพาะองค์กรรวมถึง
สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะขอบเขตกรดําเนินงาน พิจารณาการควบคุมในระดับ
ต่าง ๆ ในองค์กร 

หลักการท่ี 11 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี (Selects and Develops 
General Controls Over Technology) 
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จุดสําคัญ พิจารณาการใช้และการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี  การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม
ด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีเพ่ือความครบถ้วนถูกต้องในการประมวลผล  ความปลอดภัย 
จํากัดการเข้าถึงและระดับสิทธิของผู้ใช้งาน  

หลักการท่ี 12 การกําหนดนโยบายและวิธีการควบคุม (Deploys through Policies and Procedures)  

จุดสําคัญ การกําหนดนโยบาย/วิธีการควบคุม ความรับผิดชอบ การกระทําอย่างทันกาล การกําหนด
ผู้รับผิดชอบและแก้ไขสั่งการ  การใช้บุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน 

1.5.4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นส่วนสน ับสนุนที่สําคัญต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ 
กําหนดกลยุทธ์ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมฝ่ายบริหารต ้องจัดให้ม ีสารสนเทศอย ่าง 
เพียงพอเหมาะสมและเชื่อถือได้ และสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบ ุคลากรอ ื่นๆที่เก่ียวข้องท ั้งภายใน และ
ภายนอกหน ่วยงาน ซ่ึงจำเป็นต้องใช้สารสนเทศน ั้นในร ูปแบบท่ีเหมาะสมและท ันเวลา 

 

   

   สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลและถ ูกจัดให้อยู่ในรูปที่มีความหมายและเป็น 
ประโยชน์ต่อการใช ้งาน 

  บุคลากรทุกระดับต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการ ผู้ปฏ ิบัติงานใช้เป ็นเคร่ือง 
ช ี้นําในการปฏ ิบัติงานตามหน้าที่ โดยข้อมูลข่าวสารท่ีดีจะต้องมีความถ ูกต้องสมบูรณ์เป็นปัจจุบันทันเวลา และม ี
ความน่าเช ื่อถือ 

   การสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยนเร ียนร ู้ข้อมูลข่าวสารระหว ่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้คนหรือใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ เพ ื่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

  การสื่อสารที่ดีควรเป็นไปอย่างกว้างขวางมีการส ื่อสารข้อมูลทั้งจากระดับบนลงล่างจากระดับล ่างขึ้นบน
และในระดับเดียวกันภายในหน่วยงาน และการส ื่อสารที่เพ ียงพอกับบุคคลภายนอก เพ ื่อให้สามารถรับข้อมูลจากผู้
มีส่วนเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกเพ ื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 

ในองค์ประกอบน้ี COSO ได้กําหนดหลักการที่สําคัญไว้ 3 หลักการ คือ 
 
หลักการท่ี  13 การใช้สารสนเทศที่เก่ียวข้อง (Uses Relevant Information) 
จุดสําคัญ การระบุสารสนเทศที่ต้องการ  จัดเก็บข้อมูลทั้งจาแหล่งภายในและภายนอก การประมวลผล

ข้อมูล การรักษาคุณภาพข้อมูล (ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และทันกาล) การพิจารณา
ต้นทุนและประโยชน์ 
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หลักการท่ี 14 การสื่อสารภายใน (Communicates Internally) 
จุดสําคัญ การสื่อสารภายในกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรเพ่ือให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการ

ควบคุมภายในให้ประสบความสําเร็จ  การสื่อสารกับคณะกรรมการ เพ่ือให้มีการสื่อสาร
ระหว่างฝ่ายบริหารกับคณะกรรมการเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายมีสารสนเทศที่จําเป็นในการทํางานตาม
บาทท่ีรับผิดชอบ  การมีช่องทางหรือสายสื่อสารอิสระ (whistler blower hotline) การ
กําหนดวิธีการสื่อสาร (ระเวลา ผู้ฟัง ลักษณะสารสนเทศ) 

หลักการท่ี 15 การสื่อสารภายนอก (Communicate Externally) 
จุดสําคัญ การสื่อสารกับบุคคลภายนอก  การมีช่องทางรับข้อมูลจากบุคคลภายนอก (ประชาชน

ผู้ใช้บริการ หน่วยบริการ ซัพพลายเออร์ สตง. ส่วนราชการอ่ืน ๆ)  การมีช่องทางหรือสาย
สื่อสารอิสระสายด่วนแจ้งเบาะแส (whistler blower hotline)  การเลือกวิธีการสื่อสาร 
(ระยะเวลา ผู้ฟัง ลักษณะสารสนเทศ) 

 
1.5.5 การติดตามประเม ินผล 

 
 

การติดตามประเม ินผล เป็นว ิธีการที่ช่วยให้ฝา่ยบริหารมีความม ั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน ม ี
การปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต ้องจัดให้ม ีการติดตามประเม ินผล โดยการต ิดตามผลในระหว ่างการ 
ปฏิบัติงานและการประเม ินผลเป็นรายครั้งอย่างต่อเน ื่องและสม่ําเสมอ เพื่อให้ความม ั่นใจว่าระบบ 
การควบคุมภายในที่กําหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ เหมาะสม และม ีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 

 
 
 

 การติดตามประเม ินผล หมายถึงกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบ ัติงานและประเมิน 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ เพ ื่อให้เกิดความม ั่นใจว ่าระบบการ 
ควบคุมภายในที่กําหนดไว้มีความเพ ียงพอและเหมาะสม มีการปฏ ิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง 
ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

 

การติดตามผลในระหว ่างการปฏ ิบัติงาน และการประเม ินผลเปน็รายคร้ัง ม ีดังนี้ 
1. การติดตามผลในระหว ่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Evaluation) ได้แก่ การวิเคราะห์ข ้อมูล

การทดสอบความถูกต้องและการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมอ่ืนซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่ประจํา
ของบุคลากร 

2. การประเมินผลเป็นรายคร้ัง (Separate Evaluation) คือ การประเมินเป็นครั้งคราวตามงวด
เวลาที่กําหนดหร ือตามความเหมาะสม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ณ 
ช ่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ขอบเขตและความถ่ีในการประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผล โดย
สามารถดําเนินการได้ดังน้ี 

 2.1) การประเมนิการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) เป็นกระบวนการติดตาม
ประเมินผลเพ ื่อว ัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน โดยการให้ผู้มีความชํานาญในกิจกรรมน้ันๆ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน กําหนดให้กลุ่มผู้ปฏ ิบัติงานของส่วนงานย่อยน้ันๆ ร่วมก ันพ ิจารณาถึงความ
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เพ ียงพอและความม ีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และค ้นหาความเสี่ยงของงาน ที่รับผ ิดชอบเพ ื่อ
พ ิจารณาปรับปรุงกระบวนการและก ิจกรรมการควบคุมท ี่มีอยู่ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงข ึ้น ดังน้ัน
ฝ ่ายบริหารจึงควรกําหนดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองท ุกส่วนงานย่อย  

การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
1. ระดับกลุ่มภารกิจและหน่วยงานย่อยในกลุ่มภารกิจ 
2. ระดับยุทธศาสตร์ ประเมินตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของผู้รับผิดชอบของยุทธศาสตร์น้ันๆ 

2.2) การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Independent Assessment) เป็นการประเม ินผล 
ที่กระทําโดยผ ู้ที่ไม่ม ีส่วนเก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏ ิบัติงานน้ันๆ เพ ื่อให้เกิดความม ั่นใจว ่าผลการประเม ินจะให้
ข ้อมูลสารสนเทศท ี่มีความถ ูกต้องครบถ้วน การประเมินผลอย่างเป็นอ ิสระอาจกระทําโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายนอก และ/หรือที่ปรึกษาภายนอก เพ ื่อให้ผลการประเมินเป็นไปตามว ัตถุประสงค์และม ีความเท่ียง
ธรรมมากขึ้น การประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระควรจะเป็นกิจกรรมท ี่ช ่วยเสร ิมและสน ับสนุนการประเมิน
การควบคุมด้วยตนเอง 

ความรับผิดชอบของผู้บรหิารต่อการต ิดตามประเมินผล 
   1) กําหนดให้มีผู้รับผ ิดชอบการติดตามประเมินผลเก่ียวกับความเพ ียงพอและประสิทธ ิผลของการ 

ควบคุมภายในของแต่ละสายงานอย่างต่อเน่ือง 
   2) กําหนดให้การติดตามประเม ินผลเป ็นส ่วนหน ึ่งของการปฏ ิบัติงาน และจัดทํารายงานเสนอ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ของ สปสช. 
3) เมื่อได้รับรายงานการติดตามประเมินผล ควรพิจารณาว ิธ ีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการ 

ประเมินฯ กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมสําหรับการดําเนินการตามข ้อเสนอแนะสั่งการให้ผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการ
แก ้ไขข้อบกพร่อง และช้ีแจงถึงเหตุผลที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ ตามข ้อเสนอแนะ 

ในองค์ประกอบน้ี COSO ได้กําหนดหลักการที่สําคัญไว้ 2 หลักการ คือ 
หลักการท่ี 16 การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานและ/หรือการประเมินผลอิสระ (Conducts 
Ongoing and/or Separate Evaluations) 
จุดสําคัญ  กําหนดพ้ืนฐานในการติดตามผลการใช้บุคคลที่มีความสามารถในการประเมินผล  

การประเมินผลอย่างเที่ยงธรรม  การปรับขอบเขตความถ่ีตามผลการประเมินความเสี่ยง 
หลักการท่ี 17 การประเมินขอ้บกพร่องและการสื่อสาร (Evaluates and Communicates 
Defciencies) 
จุดสําคัญ  ประเมินผล สื่อสารข้อบกพร่อง  ติดตามส่ังการแก้ไข 
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บทท่ี 2 
การจ ัดวางระบบการควบคุมภายใน 

 

การจัดวางระบบการควบคุมภายในเริ่มจากการทําความเข้าใจกับภารกิจองค์กร ว ัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ ที่รองรับวิสัยทัศน์ ว ัตถุประสงค์ระดับกลุ่มภารกิจ สํานัก และระดับกิจกรรม มาตรฐานการควบคุม
ภายใน กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับระบบการทํางานหรือการควบคุมภายในของ
สํานักงาน หล ังจากน้ันจึงสอบทานสภาพ แวดล ้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยงและออกแบบการควบคุม
เพ ื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหร ือที่ยอมรับได้ 
 

2.1 การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในท่ีม ีประสิทธิผล  
1) กําหนดว ัต ถุประสงค์ในการดําเนินงาน องค์กรจะต้องกําหนดว ัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ที่รองรับ

วิสัยทัศน์ ว ัตถุประสงค์ระดับกลุ่มภารกิจ สํานักและระดับกิจกรรม รวมถึง เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
สิ่งสำคัญท ี่ช ่วยให้องค์กรดําเนินงานให้บรรลุว ัตถุประสงค์ได้ คือ การสร้างระบบการควบคุมภายในที่ดีช่วยทําให้
ผู้บริหารมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถควบคุมดูแลการดําเนินงานให้บรรลุว ัตถุประสงค์ที่ต้ังไว ้ได้
ว ัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นในแต่ละระดับควรมีการกำหนดเป ้าหมายและตัวช ี้ว ัดความสําเร็จที่ชัดเจนและสามารถ
วัดผลได้ โดยว ัตถุประสงค์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

- วัตถุประสงค์ในระดับองค์กร  เป็นว ัตถุประสงค์ของการดําเนินงานในภาพรวมขององค์กร 
                         - ว ัตถุประสงค์กลุ่มภารกิจที่รองรับวัตถุประสงค์องค์กร และในระด ับกิจกรรม เป็นว ัตถุประสงค์ของการ
ดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงลงไปสําหรับกลุ่มภารกิจและแต่ละกิจกรรมของหน่วยงานย่อย เช่น สํานักต่างๆ  
มีวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมที่จะต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในระดับกลุ่มภารกิจและองค์กร 
              ขั้นตอนการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร มีดังน้ี 

    - กําหนดภารกิจขององค์กร 
    - กําหนดว ัตถุประสงค์ในระด ับองค์กรให้สอดคล้องก ับยุทธศาตร์ที่กําหนดไว้ 
    - กําหนดกิจกรรมที่ทําให้บรรล ุว ัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่รองรับวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับ 
      พันธกิจ ในระด ับองค์กร 
    - กําหนดว ัตถุประสงค์ในระด ับกิจกรรม 

2) ค้นหาความเสี่ยงต่างๆ ที่มีนัยสําคัญ ที่อาจทําให้การดําเนินงานไม ่บรรลุผลสําเร็จตามว ัตถุประสงค์ 
3) พ ิจารณาการควบคุมท ี่มีอยู่แล้ว ว ่าสามารถที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้หรือไม่ และในระดับใด 
4) ระบุกิจกรรมการควบคุมใหม่เพ่ือป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่เหล ือให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ 
5) ประมาณการต้นทุนที่จะต้องใช้ในการจัดให้มีและดํารงรักษาไว ้ซึ่งก ิจกรรมการควบคุมต้นทุนหร ือ  

              ค่าใช ้จ่ายต้องไม่สูงกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
6) จัดทําแผนในการนํากิจกรรมการควบคุมน้ันมาใช้ 
7) นํากิจกรรมการควบคุมไปปฏ ิบัติและติดตามผล 
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2.2 แนวทางการกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน 
 ในการการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน  สปสช . อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะ

กรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันทุจริตและธรรมาภิ
บาล ตามคําสั่งสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 187/2559 โดยมีอํานาจหน้าดังน้ี 

1 กําหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน การดําเนินงานตามการบริหารจัดการระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001 2015 การดําเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การป้องกันทุจริต ธรรมาภิบาล และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

2 กําหนดแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การดําเนินงานตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันทุจริต ธรรมาภิบาล และการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง และการตรวจสอบ การติดตามผลตลอดจนทบทวนสถานะผลการดําเนินงานปัจจุบัน
ในระบบบริหารคุณภาพของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3 ประสานเช่ือมโยงมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่เก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจประเมิน การตรวจสอบ การพัฒนาการบริหารจัดการระบบ
บริหารคุณภาพและธรรมาภิบาล 

4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันทุจริต และธรรมภิ
บาลขององค์กร 

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพองค์การที่มี Good Governance เป็นศูนย์กลาง รวมถึงการ
ป้องกันทุจริตและธรรมาภิบาล 

2.3 การกําหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายใน  
การกำหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐาน COSO 2013 ประกอบด้วยการ

ควบคุมทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการว่ามีอยู่จริงและทําหน้าที่ได้จริง โดยใช้แบบประเมินตนเอง ตามภาคผนวก  
1-2 โดยผู้ประเมินจะต้องเข้าใจกระบวนงานของแต่ละกิจกรรมที่รองรับวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี โดยว ิธ ีการอย่าง
ง่าย คือ จัดทําแผนผ ังกระบวนงานจาก Quality Control Plan (QCP) แล้วพ ิจารณาว ่าการควบคุมภายใน
อะไรบ้างที่สามารถป้องก ันหร ือลดความเสี่ยงในแต่ละข ั้นตอนตามแผนผ ังกระบวนงาน เพ ื่อให้การดําเนินงานตาม
กิจกรรมน้ันบรรลุว ัตถุประสงค์ ส่วนการควบคุมภายในระดับยุทธศาสตร์ให้เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  
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2.4 เงื่อนไขการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล 

 การควบคุมภายที่มีประสิทธิผลจะสร้างความเชื่อมั่นในระดับสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรหรือหากไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็ต้องสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยเง่ือนไขการของ
การควบคุมภายในที่ประสิทธิผลมี 2 เง่ือนไขที่สําคัญคือ 

 1 องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบและหลักการแต่ละหลักการต้องมีอยู่จริง (Present : P) และต้องทํา
หน้าที่ (Functioining : F) ได้จริง  

 การมีอยู่จริง (Present : P)  หมายถึงการพิจารณาว่าองค์ประกอบและหลักการที่เก่ียวข้องมีอยู่จริงทั้ง
ในขณะการออกแบบ (Design) และการนําไปใช้ (Implementation) ในระบบการควบคุมภายใน     

ทําหน้าที่ได้จริง (Functioning : F)  หมายถึง การพิจารณาว่าองค์ประกอบและหลักการที่เก่ียวข้อง
ยังคงมีอยู่ในการจัดการ และใช้ในการปฏิบัติงานจริง  หรือการทําหน้าที่ในการลดหรือป้องกันความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ได้จริง 

 2 องค์ประกอบทั้งหมดต้องทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน  ทําให้ไม่มีข้อบกพร่องใดหรือข้อบกพร่อง
หลายข้อเมื่อร่วมกันแล้วมีผลกระทบสะสมร้ายแรง หรือไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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บทท่ี 3 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
 

3.1 ความจําเป็นในการติดตามประเม ินผลการควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายในถึงแม้จะกําหนดไว ้อย่างดี เมื่อระยะเวลาผ ่านไปความมีประสิทธ ิผลและ

ประสิทธิภาพของมาตรการควบคุมด้านต่างๆท่ีกำหนดไว้อาจเปล ี่ยนแปลง เน่ืองจากสภาพแวดล ้อมทั้งภายในและ
ภายนอกเปลี่ยนแปลงไป เช ่น มีการเปล ี่ยนแปลงผู้บร ิหารระดับส ูง เปล ี่ยนแปลงข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
เป็นต้น การติดตามประเม ินผลการควบคุมภายในจะทําให้เกิดความม ั่นใจว ่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ยังคง
สามารถป้องก ันหร ือลดความเสี่ยงตามสถานการณ์ท ี่เปล ี่ยนแปลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือจําเป็นต้อง
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.2 การดำเน ินการติดตามประเม ินผลการควบคุมภายใน 
การติดตามประเม ินผลมี 2 ลักษณะ คือ การติดตามผลการควบคุมในระหว ่างการปฏ ิบัติงานหร ือการ 

ติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและการประเมินผลการควบคุมเป็นรายครั้ง ซึ่งประกอบด้วยการประเม ินการ 
ควบคุมด้วยตนเอง และการประเม ินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ 

3.2.1 การติดตามผลในระหว ่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Evaluation) เป็นกิจกรรมที่รวมอยู่
ก ับการบริหารจัดการและการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตามปกติประจําวันของแต่ละส่วนงานย่อย ฝ่ายบริหาร
และบุคลากรทุกระดับต้องมี ความรับผ ิดชอบร่วมก ันในการจัดให้มีก ิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงานตนเอง 

3.2.2 การประเมินผลเปน็รายครัง้ (Separate Evaluation) มีประโยชน์ในการเน้นไปที่
ประสิทธ ิผลของการควบคุมภายใน โดยตรง ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

 1) ขอบเขตและความถ่ีของการประเม ิน ผู้บริหารและผู้ปฏ ิบัติงานในแต่ละส่วนงานย่อย ประเม ิน
งานของตนเอง โดยพิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการควบคุมในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ รวมทั้งหน่วยงาน
ตรวจสอบซึ่งถือเป็นหน่วยงานอิสระ ควรประเม ินผลการควบคุมภายในขององค์กร โดยถือเป็นส ่วนหน ึ่งของ การ
ปฏิบ ัติหน้าที่ตามปกติหรือประเม ินการควบคุมภายในตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารอาจใช ้ทั้ง
การประเมินจากภายในองค์กรและการประเมินจากภายนอกองค์กรโดยผ ู้ตรวจสอบภายนอก 

   2) ว ิธีการประเม ิน เป็นไปตามรูปแบบของการประเมิน โดยผ ู้ประเม ินต้องทําความเข ้าใจภารกิจ 
หล ักว ัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้งพ ิจารณาถึงการปฏ ิบัติจร ิงเปรียบเทียบกับรูปแบบการควบคุมภายในที่ 
กําหนดหรือออกแบบไว้ และพ ิจารณาจุดอ่อนที่ต้องปรับปร ุงแก ้ไข ว ิธ ีการปรับปรุงการควบคุมที่เหมาะสมจะช่วย
ให้มีความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด เครื่องมือการประเมินผล เช ่น ผัง
แสดงขั้นตอนการปฏ ิบัติงาน แผนการดําเนินงาน แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก 1-2) 

3) การทดสอบการควบคุม สามารถทําได้ทั้งการประเมินผลแบบต่อเน่ืองและการประเมินผล 
เป็นรายคร้ัง เช ่น การสอบทานรายการต่างๆ การทดสอบการปฏ ิบัติงาน ทดสอบระบบการปฏิบัติการ การ
สอบถามบุคคลท่ีเหมาะสม เป็นต้น ผลการสอบทดสอบนี้จะได้รับการสอบทานโดยฝ่ายบริหารเพ่ือประเม ิน
ความสําคัญของข้อบกพร่องที่พบและจัดทําแผนการปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามแผน
เพ ื่อให้มั่นใจว ่าข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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3.3 การวางแผนและการดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดิน ระบุให้องค์กรต่างๆ ต้องจัดให้มีการ 

ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในทั้งในระหว่างการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการควบคุมภายในเป็นราย
ครั้งเพ ื่อให้มั่นใจว ่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องก ับสถานการณ์ที่เปล ี่ยนไปรวมทั้งการ
ควบคุมภายในดําเนินไปอย่างมีประสิทธ ิผล โดย สปสช . ต้องประเม ินการควบคุมภายในและรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดินอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

3.3.1 การประเมินผลระดับองค์กร การควบคุมภายในควรใช้ผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยในการ
สรุปเป็นการควบคุมภายในระดับองค์กร ทั้งน้ีอาจต้องทําการประเมินเพ่ิมเติมในส่วนของความเสี่ยงบางอย่าง  
ซึ่งควบคุมโดยหน่วยกลางหรือองค์กร เช่น ระดับยุทธศาสตร์ เพราะผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยอาจไม่คํานึงถ ึง
วัตถุประสงค์หลายว ัตถุประสงค์ที่จะไปเก่ียวข้องและสัมพ ันธ ์ซึ่งก ันและก ัน 

3.3.2 การประเมินผลระดับส่วนงานย่อย (กลุ่มภารกิจและสํานักต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ) เป็นการ
ประเม ินผลกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มภารกิจและสํานักต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจรับผ ิดชอบอย่างน้อยปีละคร้ังเพ ื่อให้
ผู้ร ับผ ิดชอบในระดับภารกิจต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ม ีความมั่นใจพอควรเก่ียวกับประสิทธ ิผลของการควบคุม
ภายในของก ิจกรรมที่ถ ูกประเมินอย่างต่อเน่ือง ในการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกลุ่มภารกิจและสํานัก
ต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ รับผ ิดชอบในการพ ิจารณาประสิทธ ิผลของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในและ
ต้องปฏ ิบัติตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งจะทําให้บรรล ุตาม
วัตถุประสงค์ของระดับต่างๆ ภายในองค์กร  
 
 

3.4 กระบวนการวางแผนและดําเนินการประเม ินผลการควบคุมภายใน 
  

 
 

แผนภาพที ่3.1 การวางแผนและดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

3.4.1 การกําหนดผู้รับผิดชอบ 
การประเมินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สปสช. อยู่ภายใต้ความรับผ ิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารระบบบริหารคุณภาพ การควบคุมภายน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันทุจริต และ
ธรรมภิบาล โดยสํานักทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร (QMS) 
เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการประเมินทั้งระบบของสํานักงาน  

3.4.2 การกําหนดขอบเขตและว ัตถุประสงค์ของการประเม ิน 
เมื่อกําหนดผู้ทําการประเม ินผลแล้ว จะต้องกําหนดขอบเขตและว ัตถุประสงค์ของการประเมินให้ชัดเจนว ่า

จะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทุกระบบทั่วทั้งองค์กรหร ือจะประเมินผลเฉพาะบางส่วนงานหรือบางระบบ

กําหนด
ผู้รับผิดชอบ 

กําหนดขอบเขต  
และวัตถุประสงค์
ของการประเมิน 

สรุปผลการ
ประเมินและ
จัดทําเอกสาร
การประเมิน 

 

ดําเนินการ 
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

จัดทําแผน 
การประเมินผล 

ศ ึกษาและทําความ 
เข้าใจโครงสร้าง 
การควบคุมภายใน 
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ที่มีความเสี่ยงสูงและควรกําหนดว ัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเม ินเพ่ือให้ทราบสิ่งใด เช ่น ด้านความถูก
ต้องน่าเช ื่อถือของข้อมูล ด้านการปฏ ิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กําหนดขึ้น  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ 17 หลักการตามแนวทาง COSO โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ
องค์กร (QMS) ทบทวนประเด็นการประเมินให้มีความครบถ้วนเหมาะสมของระดับการประเมินเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ  

3.4.3 ศ ึกษาและทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
เมื่อกําหนดขอบเขตและว ัตถุประสงค์ของการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว คณะกรรมการได้

กําหนดให้หน่วยงานภายในเป็นผู้ประเมิน  ซึ่งผู้ประเม ินต้องศึกษาทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน 
รวมทั้งว ัตถุประสงค์ว ิธ ีการและรูปแบบของระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วพ ิจารณาว ่าการทำงานจริงทํา
อย่างไร โดยอาจใช้ว ิธ ีการต่างๆ เช ่น ดูผลการดําเนินงานในอดีตถึงปัจจุบัน การบรรลุตัวช้ีวัด สถิติที่เก่ียวข้อง  
การสอบถาม สัมภาษณ ์ ประชุม ปรึกษา  ศึกษาเอกสารคู่มือปฏ ิบัติงาน เป็นต้น 

3.4.4 จัดทําแผนการประเม ินผล 
เป็นการกําหนดรายละเอ ียดต่างๆ เพ ื่อให้การดําเนินการประเม ินผลเป ็นไปอย่างมีระบบข ั้นตอน  

โดยกําหนดรายละเอ ียดการประเมิน คือ ว ัตถุประสงค์ ขอบเขต ระดับการประ เมิน  (ระดับสํานัก  กลุ่ม
ภารกิจ   องค์กร )  ระยะเวลา ผู้ประเมินหลัก ผู้ทบทวนการประเมิน ผู้อนุมัติผลการประเมิน ว ิธ ีการประเมิน
อ ุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเม ิน เมื่อจัดทําแผนการประเม ินเสร็จแล ้วอาจให้มีการประช ุมผู้ที่เก ี่ยวข้อง
เพ ื่อขอความเห็นเก่ียวกับแผนและควรประช ุมช้ีแจงแผน เพ ื่อทําความเข ้าใจที่ถ ูกต้องตรงกัน 

3.4.5 ดำเน ินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผู้บริหารของกลุ่มภารกิจและผู้ปฏ ิบัติงานของสํานักที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเม ิน หรือคณะทํางาน

ประเมินจะต้องดําเนินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) เป็นกระบวนการสร ้างความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ท ุกคนท่ีเป็นเจ้าของงาน โดยนํากระบวนการปฏ ิบัติงานกับวัตถุประสงค์ของ
งานน้ันมาเช ื่อมโยงก ันแล้วทําการระบุการควบคุมภายในที่มีอยู่ของงานน้ัน และประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่ทําให้ผู้
ปฏ ิบัติมีความเข ้าใจอย่างถ่องแท ้ถึงกระบวนการทํางานและวัตถุประสงค์ของงานน้ันๆ เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต่อว ัตถุประสงค์ของงานสามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และสามารถกำหนดแผนปฏ ิบัติเพ่ือปรับปรุงการ ควบคุมภายในให้เหมาะสม 

3.4.6 สรุปผลการประเมินและจัดทาํเอกสารการประเมิน   
ผลที่ได้จากการประเมินจะถูกบันทึกในรูปแบบที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) และที่สํานักงาน

กําหนดขึ้น โดยหน่วยงานที่ประเมินส่งสําเนาผลการประเมนิให้กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพองค์กร 
(QMS) เพ่ือสรุปผลและกํากับติดตามอย่างต่อเน่ืองต่อไป 
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ภาพที่ 3.2 การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) 
 

ขั้นตอนการประเม ินผลการควบคุมภายใน 
1) จัดประช ุมเชิงปฏ ิบัติการคณะทํางานประเมินผลตนเอง ร่วมก ันพิจารณาแนวทางการประเมินและ

แผนปฏ ิบัติงานการประเม ินในภาพรวมองค์กร หล ังจากนั้นกลุ่มภารกิจไปจัดประช ุมร่วมก ับผ ู้ปฏ ิบัติงานในส่วน
งานของตน 

2) กําหนดกระบวนการของงานก ิจกรรม/งานต่างๆ ในความรับผ ิดชอบของกลุ่มภารกิจ เพ ื่อทําความ
เข ้าใจ ว ัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกระบวนการของก ิจกรรม/งาน โดยกําหนดงานท่ีปฏ ิบัติในกลุ่มภารกิจ
ออกเป็นก ิจกรรม ทําความเข ้าใจว ัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของก ิจกรรมน้ัน และสอบทานขั้นตอนและวิธ ี
ปฏ ิบัติตาม กระบวนการปฏ ิบัติงานของก ิจกรรม 

3) จัดเตรียมเครื่องมือการประเมิน ผู้ประเม ินควรจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลการควบคุม 
ภายใน เช ่น ตารางกิจกรรมที่ควรปฏ ิบัติ แบบสอบถามเกี่ยวกับการควบคุมภายใน แบบประเม ินองค์ประกอบ ของ
การควบคุมภายใน เป็นต้น  (ภาคผนวก 4) 

4) ดําเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ระดับส่วนงานย่อย 
- ผู้ประเม ินทําการประเมินการมีอยู่และความเหมาะสมของ 5 องค์ประกอบของการควบคุม

ภายในและการบรรลุว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของก ิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานโดยใช้แบบประเม ิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก 2) 

- ผู้ประเม ินร่วมก ันประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ของก ิจกรรมต่างๆที่รับผิดชอบ โดยทดสอบ
การมีอยู่จริงและการปฏิบัติงานจริงของระบบการควบคุมภายใน โดยอาจใช้ว ิธ ีสอบถาม หร ือสัมภาษณ์ 
ผู้ปฏ ิบัติงานจร ิงและผู้เก ี่ยวข้อง รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหล ักฐานที่เกี่ยวข้องการการปฏ ิบัติงานของก ิจกรรม นั้นๆ 
แล้วบันทึกไว ้เป็นลายล ักษณ์อ ักษร 
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- ผู้ประเม ินร่วมก ันประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ที่เก่ียวข้องก ับการบรรล ุว ัตถุประสงค์ของ กิจกรรม
ต่างๆ เริ่มด้วยการระบุปัญหา อ ุปสรรค เหตุการณ์ที่ไม่พ ึงประสงค์ท ี่อาจเกิดข ึ้นแล้วส่งผลให้ไม่บรรลุ ว ัตถุประสงค์
ตามท ี่กําหนด โดยอาจใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก 2) 

ระดับองค์กร 
- คณะทํางานประเมินผลตนเอง รวบรวมผลการประเมินระดับกลุ่มภารกิจและสํานัก เพ่ือเป็น

ข้อสรุปเก่ียวกับประสิทธิผลของการควบคุมภายในของระดับองค์กรโดยรวม และประเม ินกิจกรรมหลักซึ่งมีผล
สำคัญต่อการบรรลุว ัตถุประสงค์ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์น้ัน โดยประสาน 
งานกับผู้รับผิดชอบเพื่ออาจประเมินเพ ิ่มเติมจากข ั้นตอนข ้างต้น  
 

3.4.7 สรุปผลการประเมินและจัดทาํเอกสารการประเมิน 
          ระดับส่วนงานย่อย (กลุ่มภารกิจและสํานักต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ) 

- ผู้ประเม ินสรุปผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนําข ้อมูลมาสร ุปผลจ ัดทํารายงาน ของ
ส่วนงาน โดยว ิเคราะห์ความมีอยู่ความเพ ียงพอและประสิทธ ิผลของการควบคุมภายใน ระบุและเสนอ 
มาตรการปร ับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและความจําเป็น แล้วนําเสนอคณะทํางานควบคุมภายในสอบทาน 
ต่อไปโดยมีแบบบันทึกผลการประเมินตามแบบรายงาน ดังน้ี 

1) แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ FM-912-01-006 ภาคผนวก 2) 
2) แบบรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ FM-912-01-007 ภาคผนวก 2) 

                 ระดับองค์กร 
 - ผลการประเมินระดับองค์กร เป็นการนําผลสรุปจากการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ

กลุ่มภารกิจและสํานักต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ และระดับองค์กร (การประเม ินกิจกรรมหลักซึ่งมีผลสำคัญต่อการ
บรรลุว ัตถุประสงค์ภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์) โดยมีแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดังน้ี 

1) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1 ภาคผนวก 1) 
2) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2 ภาคผนวก 1) 
3) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3 ภาคผนวก 1) 

- การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดินตามระเบียบฯ ข้อ 6 ให้จัดส ่งเฉพาะหนังส ือ 
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) สําหรับรายงานแบบอ่ืนให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยรับตรวจ 
เพ ื่อให้หัวหน้า ส่วนราชการและเจ้าหน ้าที่สํานักงานการตรวจเงินแผ ่นดินและบุคคลอ่ืนที่เก ี่ยวข้องเรียกดูและ
สอบทานต่อไป 
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บทท่ี 4 

การบริหารความเสี่ยง 
 
4.1 หลักการการบริหารความเสี่ยง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรของรัฐ ได้กําหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการและ
วิธีการทํางาน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทํางานของหน่วยงาน ให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากล โดยยึดหลักการปฎิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายสําคัญคือ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เพ่ือผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็น 
รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดําเนินการบริหารความเสี่ยง เพ่ือบริหารปัจจัยและควบคุม
กิจกรรม รวมท้ังกระบวนการดําเนินการต่างๆ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของ 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นสําคัญ 

4.2 กรอบแนวทางทั่วไป 
การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่มีขึ้นเพ่ือระบุถึงความเสี่ยงที่จะทําให้องค์กรไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ แล้วดําเนินการจัดการลดความเส่ียงน้ัน โดยใช้กระบวนการที่สําคัญคือ การควบคุมภายใน ร่วมกับ
การสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะมุ่งเน้นในการบูรณาการการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน ระบบธรรมาภิบาล  และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ให้สอดประสานกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพัฒนาให้เป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร 

4.3 วัตถุประสงคข์องการบริหารความเสีย่ง 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานในสังกัดสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ได้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงของภารกิจหลัก
ขององค์กร และโครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ ที่เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

2. เพ่ือให้ผู้ปฎิบัติงานได้รับทราบขั้นตอน และกระบวนการในการวางแผนบริหารความเสี่ยงของ
กิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานรับผิดชอบ และสามารถแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบจากปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ 
ให้การดําเนินงานของกิจกรรม/โครงการน้ัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร 

3. เพ่ือให้สํานักงานมีการนําระบบการบริหารความเสี่ยงไปใช้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองในการประเมิน
กิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือนําไปพัฒนาระบบ
การทํางานของสํานักงานให้มีประสิทธิภาพ 
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4.4 ความหมายและคําจํากัดความของการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของการบริหารความเสี่ยง ควรทําความเข้าใจกับความหมายของคํา 

ที่เก่ียวข้องต่อไปน้ี  
 

ความเสี่ยง 
 หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร ซึ่งอาจเป็น
ผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของ
เหตุการณ์ 

 ความเสี่ยงจําแนกได้เป็น 5 ลักษณะ ดังน้ี 
     Strategic Risk  -  ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับยุทธศาสตร์ 
     Operational Risk      -  ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องในระดับปฏิบัติการ 
     Financial Risk  -  ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับด้านการเงิน 
     Compliance Risk      -  ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฎิบัติตามกฎหมาย   

   กฎระเบียบต่างๆ   
    Information Technology Risk   - ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ความไม่แน่นอน 
 หมายถึง เหตุการณ์และสิ่งต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้หรือยากต่อการคาดการณ์ได้ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต เช่น ภูมิอากาศ อุบัติภัยต่างๆ การก่อการร้าย เป็นต้น 
 

ปัญหา 
 หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและมักจะส่งผลในทางลบ เป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายการดําเนินการจําเป็น ต้อง

มีการแก้ไข เพราะมิเช่นน้ันปัญหาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามมา อาจจะ
พิจารณาได้ว่าความเสี่ยงในอดีตที่ไม่ได้นํามาจัดการทําให้เกิดปัญหาในปัจจุบัน และปัญหาในปัจจุบันหากไม่รับ
การแก้ไข จะเป็นความเสี่ยงในอนาคต  

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

จัดการตอบสนอง (Response) ต่อเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นเพ่ือให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับทียอมรับ
ได้ หรือเพ่ิมโอกาสการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  กระบวนการบริหารความเสี่ยงจะมีประสิทธิผลหากแทรก
หรือฝังอยู่ในการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังน้ี 

- การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance/Take Risk) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เน่ืองจาก
ไม่คุ้มค่าในการจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

- การลด / การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Treat Risk) เป็นการปรับปรุงระบบการทํางานหรือ
การออกแบบวิธีการทํางานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ 
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- การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Transfer Risk) เป็นการกระจายหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 

- การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance/Terminate Risk) เป็นการจัดการกับความเสี่ยงที่อยู่ใน
ระดับสูงมาก และหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ/กิจกรรมน้ันไป 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยการประเมิน

จากโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือ
โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง 

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

ปัจจัยเสี่ยง 
 หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีสาเหตุ

ของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้วิเคราะห์ และกําหนดมาตรการลดความเสี่ยงในภายหลัง
ได้อย่างถูกต้อง (การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง อาจใช้ QC Tools) ได้ 

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 
 Enterprise Risk Management หมายถึง การบริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวน การ

ดําเนินงานต่างๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสท่ีองค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมี
ระบบ โดยคํานึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบการเงิน และความไม่แน่นอน
จากปัจจัยภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่ว
ทั้งองค์กร 
 

ความเสี่ยงที่รับได้ (Risk Appetite)  
 หมายถึง ระดับของความเสี่ยงที่คณะกรรมการหรือผู้บริหารกําหนดไว้ในการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร โดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารควรกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) จะเป็นตัวเดียวกับ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 

ระดับที่ยอมรับได้ของความเสี่ยง (Risk Tolerance)  
 หมายถึง ระดับความเบ่ียงเบนที่องค์กรยอมรับจากเกณฑ์ความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) 

เช่น องค์กรมี Risk Appetite คือการที่รายได้ลดลง 5% ภายใน 2 ปี การกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Tolerance) อาจกําหนดไว้ในอัตรา 4% - 6% โดยช่วงที่กําหนดไว้น้ีถือเป็นระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยยัง
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้   
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ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk)   
หมายถึง ความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากที่ดําเนินการจัดการกับความเสี่ยงไปแล้ว พบว่าระดับความเสี่ยง

อาจลดลง แต่ยังไม่อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ดังแผนภาพที่ 4-1 
ภาพที่ 4-1 ระดับความเสี่ยงก่อนจัดการและหลังจัดการ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวชีว้ัด (Indicator) 
 

ความหมายของตัวชี้วัดในระบบบริหารความเสี่ยง 
 

Key Performance Indicators (KPIs) – Monitor changes in business performance in relation to 
specific business objective. (หมายถึงตัวช้ีวัดที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงความสามารถการดําเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ต้ังไว้) 
 

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

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

แผนปฎิบัติการในระบบบริหารความเสี่ยง 
 

แผนรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuity Plan) หมายถึง แผนการดําเนินงานหลักที่ทําให้การ
ดําเนินงานของ สปสช. สามารถกระทําได้อย่างต่อเน่ือง ไม่หยุดชะงัก เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
กับ สปสช. 

 

ความเสีย่ง
ทีถู่กจดัการ

ความเสีย่ง
กอ่นจดัการ

ความเสีย่ง
ทีเ่หลอื

ความเสีย่ง
ทีย่อมรบัได้

 การจดัการ
 หลงัทบทวน

ความเสีย่ง
ทีถู่กจดัการ

ระดบัความเสีย่ง
ทีย่อมรบัได้

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

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

แผนรองรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Incident Response Plan หรือ IRP) หมายถึง แผนรองรับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดว่าจะเกิดกับ สปสช. ซึ่งเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากสิ่งที่คิดว่าจะเกิดขึ้น เช่น 
การขู่วางระเบิด ตึกถล่ม Hacker โจมตีระบบงาน หรือเหตุการณ์ เช่น 911 การปิดศูนย์ราชการ (ที่ต้ังของ
สํานักงานใหญ่) เพ่ือให้ สปสช. สามารถดําเนินงานภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่
รวดเร็วและเหมาะสม ซึ่งแผน IRP เป็นส่วนหน่ึงของแผนสํารองฉุกเฉิน แต่โอกาสเกิดน้อย ผลกระทบรุนแรง และ
พยากรณ์ล่วงหน้าได้ยาก 
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บทท่ี  5 

กรอบการบรหิารความเสีย่ง 

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และบุคลากร นํามาประยุกต์ในการ
กําหนดยุทธศาสตร์และปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ  เพ่ือระบุเหตุการณ์ที่มีนัยสําคัญ อันจะกระทบต่อองค์การและเพื่อ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้  รวมทั้งเพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์การจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 
5.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง 
กรอบของ COSO : ERM (Enterprise Risks Management– Integrated Framework) ที่ประกาศใช้เมื่อ 29 
กั นยายน  2547 (2004)  ซึ่ ง ไ ด้ พัฒนาจากกรอบการควบคุ มภาย ใน  (Internal Contrao- Integrated 
Framework) ปี 2535  (1992)  แสดงความสัมพันธ์ของสามมิติ คือ  มิติของวัตถุประสงค์ 4 ด้าน  มิติด้าน
องค์ประกอบ 8 ด้าน  และมิติของระดับในองค์การ   ดังแสดงในภาพ 
 
 
 

                        
 
 ภาพที่ 5-1  กรอบการบริหารความเสี่ยงรูปลูกบาศก์แสดงความสัมพันธ์แบบสามมิติ 
 
 
 
 
 



31 

SD-463 07-001    

ประเภทของวัตถุประสงค์ 
COSO ERM กําหนดวัตถุประสงค์เป็น 4 ด้านคือ 

1. วัตถุประสงค์ด้านกลยุทธ์ (Strategic Objectives: S)  เป็นส่วนที่กําหนดโดยผู้บริหารระดับสูง  เช่นแผน
ยุทธศาสตร์  แผนกลยุทธ์ ซึ่งจะต้องมีแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องมีความเช่ือมโยงต่อแผน
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เพ่ือสนับสนุนความสําเร็จของ ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

2. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Objectives: O) เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร  ซึ่งอาจวัดจากอัตรากําไร ผลตอบแทน  อัตรา
หมุนเวียนของการใช้ทรัพย์สิน การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต ความรวดเร็วในการให้บริการ 
รวมถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ  ความพึงพอใจของบุคลากรในการดําเนินงานของ
องค์การ เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ด้านรายงาน (Reporting Objectives: R) เป็นความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานทางบัญชี/
การเงิน และรายงานการปฏิบัติงาน  ซึ่งมีความสําคัญอย่างมากต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ และ
บุคคลภายนอกต่อความเช่ือถือ 

4. วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Objectives: C)  เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย สัญญา และระเบียบต่าง ๆ ที่กําหนด เพ่ือมั่นใจว่าจะไม่ทําการละเมิดที่จะถูกฟ้องร้อง และ
เสียช่ือเสียง เป็นต้น 

 
5.2 องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 

 องค์ประกอบของกรอบงานการบริหารความเสี่ยงตามแนว COSO มี 8 ด้าน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันกับ
กระบวนการบริหารงาน  รูปแบบและองค์ประกอบน้ันอาจไม่เหมือนกันในทุกองค์การ  เช่นองค์กรที่มีขนาดเล็ก
และขนาดกลางอาจมีการปฏิบัติที่เป็นทางการน้อยกว่าและมีองค์ประกอบย่อยน้อยกว่า  อย่างไรก็ตามยังคงต้องมี
องค์ประกอบย่อยใน 8 ด้าน  นอกจากน้ีทิศทางของความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ได้หมายความว่าต้อง
มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่อยู่ถัดไปเท่าน้ัน แต่อาจมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอ่ืน ๆ ได้ในหลาย
ทิศทางหรืออาจพิจารณาร่วมกันได้  เช่นการจัดการตอบสนองความเสี่ยงอาจใช้หรือชดเชยด้วยกิจกรรมการ
ควบคุมภายในจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เป็นต้น 

5.2.1 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 

 เก่ียวข้องกับ แนวคิด นโยบาย รวมถึงบรรยากาศการทํางานที่กําหนดจากการบริหารระดับสูง (Tone at 
the Top) ซึ่งมีอิทธิพลสําคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  การบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน  ในส่วนน้ีจึงมี
องค์ประกอบย่อยได้แก่ 

1. นโยบายและปรัชญาแนวคิดด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Philosophy) หมายถึง
การกําหนดนโยบาย หลักการและวิธีการบริหารความเสี่ยงจากฝ่ายบริหารระดับสูง รวมถึงแนวคิด 
ทัศนคติขององค์กรเก่ียวกับความเสี่ยง  เช่น เป็นองค์กรที่กล้าเสี่ยงในการแข่งขันและนวัตกรรม แต่
ไม่เสี่ยงกับความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ  ซึ่งก็จะสะท้อนไปถึงแบบการบริหาร การจัดสรร
ทรัพยากร เป็นต้น 
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2. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetie)  เป็นการกําหนดระดับความเสี่ยงอย่างกว้าง ๆ ที่องค์กร
ยอมรับได้ เช่นกําหนดเป็นระดับสูง  กลาง หรือตํ่า  ในเชิงปริมาณไว้ที่ชัดเจน หรือเชิงคุณภาพ  ซึ่ง
จะมีผลต่อการบริหารจัดการกับความเสี่ยงให้สอดรับตามระดับที่ตนเองย่อมรับ   

3. คณะกรรมการองค์การ (Board of Diretors)  คณะกรรมการ (board of direction) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีบทบาทในการกํากับติดตามในเรื่องการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผลให้คณะกรรมการต้อง
มีโครงสร้างที่ชัดเจน มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเป็นอิสระ 

4. ความซื่อตรงและจริยธรรมองค์การ (integrity and Ethical Value) ผู้บริหารระดับสูง (tone at 
the top) มีความสําคัญอย่างย่ิงในการกระทําเป็นแบบอย่าง ซึ่งความจัดทํามาตรฐานทางจริยธรรม
เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุพฤติกรรมที่ควรไม่ควรให้ชัดเจน 

5. ความมุ่งมั่นด้านความสามารถ (Commitment  to Competence)  หมายถึงความรู้และทักษะที่
จําเป็นในการปฏิบัติงานในแต่ละตําแหน่ง ซึ่งรวมถึงความฉลาดไหวพริบ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ ซึ่งองค์กรต้องชัดให้บุคลากรมีทักษะเหล่าน้ีโดยการสรรหา  อบรมให้เกิดผลจริง 

6. โครงสร้างการจัดองค์การ (Organizational Structure)  การจัดสายการบังคับบัญชาที่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการ สั่งการ ควบคุม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

7. การมอบอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ( Assignment of Authority and Responsibility)   
8. มาตรฐานของทรัพยากรบุคคล (Human Resource Standards) เก่ียวกับมาตรฐานในการสรรหา  

การจ้าง การพัฒนา การประเมินผล การเลื่อนระดับ การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการให้โทษทางวินัย
ด้วย  

5.2.2 การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร (Objective Setting) 

เป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนของงาน / แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตาม
แผนการปฏิบัติของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจําปี เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และหน่วยวัดจะช่วยให้การระบุ และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้
อย่างครบถ้วน โดยเทคนิคการกําหนดวัตถุประสงค์มีหลายเทคนิควิธี เช่น อาจคํานึงถึงหลัก SMART ได้แก่ 
  Specific  : มีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 
  Measurable  : สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้ 
  Achievable  : สามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ 
  Reasonable  : สมเหตุผล มีความเป็นไปได้ 

Time Constrained : มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม 

5.2.3 การระบุเหตุการณ์ (Event Identification) 

เป็นการระบุเหตุการณ์ทั้งที่เกิดและไม่เคยเกิดมาก่อน  โดยพิจารณาจากปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งภายนอก
และภายในองค์กรที่หากเหตุการณ์น้ันเกิดขึ้นจะมีผลกระทบสําคัญต่อความสําเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์  
รวมถึงการแยกเหตุการณ์ที่เป็นโอกาสออกจากความเสี่ยงเพ่ือสามารถใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรได้ต่อไป 
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สําหรับการระบุความเสี่ยงของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติน้ัน หมายถึง เหตุการณ์หรือการ
กระทําใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (อาจเป็นตัว
เงินหรือไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งในระดับสํานักงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และในระดับองค์กร 
ทั้งน้ีสามารถจําแนกความเสี่ยงในองค์กรได้เป็น 5 ลักษณะ ดังน้ี 

1) Strategic Risk - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์แผน
ดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก อัน
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ เงินกองทุน หรือการดํารงอยู่ขององค์กร  

2) Operational Risk - ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ ความเสี่ยงจากการขาดการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือการควบคุมภายในที่ดีที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร 
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ สปสช.   

3) Financial Risk - ความเสี่ยงทางการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการใช้จ่ายเงิน 
เช่น การตัดสินใจใช้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมใหม่ การตัดสินใจจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
หรือโบนัส การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการใช้เงินเพ่ือการลงทนุในโครงการ/แผนงาน/ กิจกรรมต่างๆ หรือการนํา
เงินงบประมาณที่เหลือจากโครงการหน่ึงไปใช้ในอีกโครงการ / แผนงาน / กิจกรรมหน่ึง หรือไปลงทุนในโครงการ/
แผนงาน/กิจกรรมใหม่    

4) Compliance Risk - ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
องค์กร คือ โอกาสท่ีองค์กรไม่ทําตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งจะมีผลต่อการถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียน 

5) Information Technology Risk - ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิด
เหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่คาดหวัง อันเน่ืองมาจากการนําเทคโนโลยีมาใช้ 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. ระเบียบต่างๆ ของสํานักงาน 
8. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
9. ความเพียงพอ และประสิทธิผล ของการควบคุมภายใน 
10. ความร่วมมือของหน่วยบริการ  
11. ความร่วมมือของท้องถิ่น 
12. การสื่อสารชุดสิทธิประโยชน์ 
13. การยอมรับสิ่งที่ตรวจพบ (Occurrence Report) 
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การระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ที่
เก่ียวข้องกับงาน/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้องคํานึงถึง 

1) สภาพแวดล้อมภายนอกสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

2) สภาพแวดล้อมภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น รูปแบบการบริหารสั่งการ  
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน 
 

วิธีการและเทคนิคในการระบุเหตุการณ์ มีหลายวิธี ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจเลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม ดังน้ี 

1) การรวมกลุ่มระดมสมอง เพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่หลากหลาย 
2) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด (SWOT Analysis) 
3) การใช้ Checklist ในกรณีที่มีข้อจํากัดด้านงบประมาณ และทรัพยากร 
4) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
5) การวิเคราะห์สถานการณ์จากการต้ังคําถาม “What-If” 
6) การวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนที่สําคัญ โดยการต้ังคําถาม Why, What, How 

หรือ Why Why Why Why Why 
7) การวิจัย  ใช้สถิติ หรือการใช้โมเดลพยากรณ์ทางสถิติ 

5.2.4 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยงว่ามีผลกระทบต่อองค์กรสูงหรือตํ่าอย่างไร โดยจะประเมินจากสอง
มิติคือ โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
(Impact) โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กําหนดไว้ ทําให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับ
ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทํางานของหน่วยงานหรือขององค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

 

(1) การกําหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการกําหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่ง
สามารถกําหนดเกณฑ์ได้ ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในสํานัก 
และดุลยพินิจการตัดสินใจของทีมงานจากการประชุมกลุ่ม โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มี
ข้อมูลตัวเลข หรือจํานวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์อย่างพอเพียง สําหรับสํานักที่มีข้อมูลเชิงพรรณนา ไม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลขหรือจํานวนเงินที่ชัดเจนได้ ก็ให้กําหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ ตัวอย่างดังน้ี 
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ตารางที่ 5-1  เกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

ระดับ 
โอกาสท่ีจะเกิด 
Likelihood 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ความถ่ีท่ีเกิดขึ้น (เฉลี่ย) 
เปอร์เซ็นต์ 

โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น 
โอกาส 

1 
2 
3 
4 
5 

ตํ่ามาก 
ตํ่า 

ปานกลาง 
สูง 

สูงมาก 

มากกว่าเวลา 5 ปีข้ึนไป ต่อคร้ัง 
ระหว่างเวลา 1 – 5 ปี ต่อคร้ัง 

ระหว่างเวลา 6 – 12 เดือน ต่อคร้ัง 
ระหว่างเวลา 1 – 6 เดือน ต่อคร้ัง 

น้อยกว่า 1 เดือน ต่อคร้ัง 

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

ไม่มีโอกาสเกิด 
เกิดบ้าง / นานๆ จึงเกิดคร้ังหนึ่ง 
เกิดเป็นคร้ังคราว 
เกิดบ่อยๆ 
เกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดตลอดเวลา 

 

 
ตารางที่ 5-2 เกณฑ์ในการพจิารณาผลกระทบจากความเสี่ยง 

 

ระดับ 
ผลกระทบ 
Impact 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

องค์กร หน่วยบริการ ประชาชน 
1 ต่ํามาก ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่มีผลกระทบ / ผลกระทบ

น้อยมาก  
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
ไม่ได้รับ

ผลกระทบ 
2 ต่ํา มากกวา่ 500,000 บาท 

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
ผลกระทบเพียงเลก็น้อย และ
สามารถยอมรับได ้

ได้รับผลกระทบ
เล็กน้อย และ

สามารถยอมรับได ้

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 

3 ปานกลาง มากกวา่ 5,000,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท 

เกิดผลต่อการดาํเนินงาน 
และต้องมีแผนการจัดการ 

ได้รับผลกระทบ
ปานกลาง 

ได้รับผลกระทบ
ปานกลาง 

ได้รับผล 
กระทบน้อย 

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

ค่อนข้างมาก และต้องมีการ
จัดการให้แล้วเสรจ็ภายใน
รอบการตรวจครัง้ต่อไป 

ได้รับผลกระทบ
มาก 

ได้รับผลกระทบ
มาก 

ได้รับ
ผลกระทบ
ปานกลาง 

5 สูงมาก มากกวา่ 50,000,000 บาท รุนแรงในข้ันวกิฤต / ผดิ
ระเบียบ / ผิดกฎหมาย และ
ต้องมีการจัดการในทันที 

ได้รับผลกระทบ
มาก 

ได้รับผลกระทบ
มาก 

ได้รับ
ผลกระทบ

มาก 
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ภาพท่ี 5-2 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  

อาจเปน็ไปได้ 
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) ที่จะเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึง
ระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทําให้สามารถกําหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
สํานักสามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดย
อาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

ผู้ประเมินกิจกรรม/โอกาส ของสํานักควรเป็นผู้มีความรู้ ความชํานาญ และมีประสบการณ์ในเรื่องน้ันๆ 
สําหรับเทคนิคการให้คะแนนระดับการประเมินโอกาส และผลกระทบ ของแต่ละความเสี่ยงน้ัน อาจใช้คะแนน
เสียงข้างมากในที่ประชุมกลุ่ม หรือให้แต่ละคนเป็นผู้ให้คะแนน แล้วนําคะแนนน้ันมาหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น ทั้งน้ีมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 
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-  พิจารณาโอกาส / ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดน้ันมาก
น้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด (ตามตารางที่ 2.1) 

-  พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ว่าระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด (ตามตารางที่ 2.2) 

 

(3) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
พิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ

แต่ละความเสี่ยงแล้วให้นําผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของสํานัก ว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง 
(ตามภาพที่ 2.2) ซึ่งจะทําให้สํานักทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูง (High) ถึงสูงมาก (Extremely High) 

 

(4) การจัดลําดับความเสี่ยง 
เลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และสูงมาดําเนินการ จัดทําแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยง สําหรับ

ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับน้อย (Low) หรือปานกลาง (Moderate) ซึ่งเป็นระดับที่สํานักงานยอมรับได้ ซึ่งไม่
จําเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ตามผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องกํากับติดตามความเสี่ยงน้ัน 
ๆ ให้อยู่ในระดับเท่าเดิมหรือลดลงกว่าในระดับเดิม   

การประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือมีอยู่แล้วว่าสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัย
เสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะ
สามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสํานัก 

การบริหารความเสี่ยงตามเอกสารชุดน้ี หลังจากประเมินความเสี่ยงแล้ว ทีมงานจะทําการวิเคราะห์การ
ควบคุมที่มีอยู่เดิมก่อนว่าเพียงพอต่อการลดความเส่ียงดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะมีการกําหนดขั้นตอนการ
ควบคุมอยู่ค่อนข้างมาก แต่ผู้ปฏิบัติงานมักไม่ค่อยปฏิบัติตามการควบคุมที่กําหนด จึงจําเป็นที่ทีมงานต้อง
วิเคราะห์และประเมินผลระบบการควบคุมเหล่าน้ันก่อน โดยนําผลจากการจัดลําดับความเสี่ยงในระดับสูงมากที่มี
ระดับสูง ถึง สูงมาก มาหามาตรการควบคุมก่อนเป็นอันดับแรก ตามข้ันตอนดังน้ี 

 

1) นําเอาความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงสูงถึงสูงมากมาพิจารณาป้องกันหรือลดความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ัน โดยพิจารณาหรือประเมินว่าในปัจจุบันความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงเหล่าน้ัน มี
การควบคุมอยู่แล้วหรือไม่ 

2) ถ้ามีการควบคุมแล้ว ให้ประเมินต่อไปว่าการควบคุมน้ันได้ผลตามความต้องการอยู่หรือไม่ 
3) หากการควบคุมที่เป็นอยู่ไม่เพียงพอ หรือยังไม่มีมาตรการควบคุม ให้กําหนดมาตรการควบคุมที่จะ

สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงน้ันได้ 
 

ผู้บริหารสํานักต่างๆ ในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดําเนินการบริหารความเสี่ยงและจัดการ
ควบคุมอย่างเป็นระบบ ภายในสํานักที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การจัดให้มีการควบคุมภายใน ให้เป็นไป
ตามแนวทางการควบคุมภายใน  
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5.2.5 การจัดการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Responses)   

 การตอบสนองความเสี่ยงมี 4 วิ ธี คือ การยอมรับความเสี่ยงน้ัน  (Accept Risk) การหลีกเลี่ยง 
(Terminate/Avoid Risk)  การโอนหรือกระจายความเสี่ยง (Transfer/Sharing Risks)  และการแก้ไขความเส่ียง 
(Control/Treat/Mitigate Risks) 
 ในการเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับโอกาสและผลกระทบน้ันต้องพิจารณาถึงต้นทุนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมและประโยชน์ที่จะได้รับ หลักการพิจารณาที่สําคัญคือ การลงทุนเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงน้ันมีความ
คุ้มค่ากับลงทุนหรือไม่เพียงใด  ซึ่งควรพิจารณาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  กล่าวคือในเชิงปริมาณพิจารณาจาก
เงินที่ใช้ไป กับผลที่จะได้รับกลับคืนในเชิงปริมาณ  สําหรับในเชิงคุณภาพ ที่ต้องพิจารณาเช่น การสร้างโอกาสท่ีดี 
การสร้างความมั่นคง ความพึงพอใจ การลดการเสียโอกาสบางอย่าง  การสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการ  การสร้างเสริมช่ือเสียง หากพบว่าความเสี่ยงน้ันระดับความน่าจะเกิดขึ้นสูง  ควรเพ่ิมกิจกรรมควบคุม
แบบป้องกันเพ่ือลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์เสี่ยงน้ัน  หรือถ้าความเสี่ยงมีในระดับตํ่าทั้งระดับความน่าจะเกิดและ
ผลกระทบก็อาจใช้การย่อมรับและติดตามเป็นระยะ เพราะไม่คุ้มค่าในการลงทุนเพ่ิมกิจกรรมควบคุม  หากเป็น
ความเสี่ยงที่มีระดับผลกระทบและโอกาสเกิดสูง องค์กรจะต้องตอบสนองและมีการควบคุมที่มีประสิทธิผลสูง เช่น
ใช้การควบคุมหลายรูปแบบ ทั้งป้องกัน  ค้นพบ ส่งเสริม  การตอบสนองจึงเป็นการนํากลยุทธ์ มาตรการ หรือ
แผนงานมาใช้ปฏิบัติในสํานัก เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความเสียหายของผลกระทบ ในการ
ดําเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ 

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงน้ัน ไม่ใช่กระบวนการท่ีสร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเองอย่างเป็นอิสระ
เพียงลําพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทํางานร่วมกับโครงการ หรือภาระงาน
อ่ืนใดที่ปฏิบัติการอยู่ ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหา หรืออาจจะ
กล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า ป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลด
หรือป้องกันความเสียหายในการทํางานในภารกิจของสํานักงาน โครงการที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานไว้แล้วใน
แต่ละขั้นตอน 

การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ ความเช่ียวชาญท่ีเรียนรู้จากอดีตที่
ผ่านมา ควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กรที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการนําความรู้ด้านการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สําคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการบริหารองค์กร ที่สามารถทําให้องค์กรสามารถ
บรรลุภารกิจ พันธกิจ ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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   ภาพท่ี 5-3 ขอบเขตและองค์ประกอบในการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6 กิจกรรมควบคุม (Control Activity) 

 หมายถึง นโยบาย วิธีการและการกระทําที่กําหนดในระดับที่ยอดรับได้อย่างมีประสิทธิผลและในเวลาที่
กําหนด  โดยการทําในขั้นน้ีจะต้องมีความสัมพันธ์กับการจัดการความเสี่ยงในข้ึนก่อนหน้าน้ีอย่างมาก  กิจกรรม
การควบคุมเช่น  การขออนุมัติ (Authorization)  การได้รับความเห็นชอบ (Approvals) การพิสูจน์หลักฐาน 
(Verification) การตรวจกับกฎเกณฑ์ (Valication) การยืนยันยอด/การทบยอด (Reconciliation) เป็นต้น  
กิจกรรมควบคุมควรเป็นกิจกรรมที่แทรกในกระบวนการปฏิบัติงานปกติ  เช่นการสอบทานงานโดยผู้บริหาร
ระดับสูง (ระดับ T)  ผู้บริหารระดับกลาง (ระดับประธานกลุ่มภารกิจและผู้อํานวยการสํานัก) การควบคุม
ทรัพย์สิน มีการตรวจนับและเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย  การแบ่งแยกหน้าที่  การใช้ตัววัดผลการดําเนินงานหลัก 
(KPIs) ขององค์กร และย่อยลงมาเป็นระดับกลุ่มภารกิจ  สํานัก จนถึงกลุ่มงาน เป็นต้น  

 ประเภทของการควบคุมอาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) แบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธี
ที่กําหนดขึ้นเพ่ือป้องกันระดับความน่าจะเกิดของข้อผิดพลาดไว้ก่อน เช่น การให้ความเห็นชอบ  การใช้รหัสผ่าน  
การจัดโครงสร้างองค์กรและหมอบหมายอํานาจหน้าที่ที่เหมาะสม  การส่งเสิรมคุณธรรมจริยธรรมนองค์กร  การ
แบ่งแยกหน้าที่  การเข้าทรัพย์สิน เป็นต้น  2) แบบค้นพบ (Detective Control) เป็นวิธีควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือ
ค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเร็ว  เช่น การสอบทานผลลัพธ์  การยืนยันยอด  การตรวจนับ  การรายงาน
ข้อบกพร่อง  การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน การรายงานสิ่งผิดปกติ  เป็นต้น 3) แบบส่งเสริม (Directige 
Control) เป็นการควบคุมกําหนดขึ้นเพ่ือส่งเสริม หรือกระตุ้นให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์   เช่น การ
กําหนดนโยบาย  วิธีการปฏิบัติงาน  แผนการฝึกอบรม  การมีมาตรการจูงใจและให้รางวัลหากผลการปฏิบัติงาน
บรรลุตามตัวช้ีวัด/เป้าหมาย เป็นต้น 4) แก้ไข (Corrective)  เป็นวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้นเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด  
อาจเป็นวิธีการควบคุมใหม่ (ไม่เคยทําการควบคุมน้ีมาก่อน)  เช่นใช้ระบบอัตโนมัติ  การจัดกระบวนการ

การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง

(Risk Analysis) 
การตอบสนองความสี่ยง 

คํานิยามความเสี่ยงโอกาส 
และผลกระทบ

(Probability and Impact) 

ระดับความเสี่ยง
(Risk Level) 

สาเหต-ุ ปัจจัยท่ี
ควบคุมได้- ปัจจัยที่

ควบคุมไมไ่ด้ 

การควบคุมความเสี่ยง
(Risk Control) 

รายงานความเสี่ยง
(Risk Report) 

แผนสาํรอง
(Emergency Plan) 

การทบทวนความเสี่ยง
(Risk Review) 

ความถ่ีในการทบทวน
(Review Frequency) 
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ปฏิบัติงานใหม่  การจัดโครงสร้างใหม่ การยุบรวมหรือยกเลิกการกระทําบางอย่าง  หรืออาจใช้วิธีการชดเชยการ
ควบคุมปกติที่ไม่อาจปฏิบัติได้เพราะต้นทุนสูง  เช่นการให้มีการกํากับสอบทานของผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 
เพราะไม่มีงบประมาณมากพอที่จะจ้างพนักงานผู้ที่เช่ียวชาญเพ่ิม  

5.2.7 ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
ระบบสารสนเทศเก่ียวกับความเสี่ยง  ต้องมีการระบุ  บันทึก มีการเผยแพร่ในรูปแบบและภายในเวลาที่

เหมาะสม  และมีการสื่อสารโดยใช้แหล่งข้อมูลทั้งภายนอกและภายในองค์กร  ระบบน้ีควรแทรกอยู่ในระบบ
สารสนเทศและสือสารในการปบริการหการปฏิบัติงาน 

เมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนด ต้องจัดให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดําเนินการ
ทั้งหมดตามลําดับให้ผู้บริหารรับทราบ และให้ความเห็นชอบดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดย
คุณภาพของสารสนเทศจะต้องมีความเหมาะสมหรือสาระที่จําเป้นสําหรับการตัดสินใจ  ถูกต้องสมบูรณ์ เป็น
ปัจจุบัน ทันเวลา และเข้าถึงได้ 
 การรายงานความเสี่ยงเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเส่ียง  
ว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ (Residual Risk) ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใด และ
มีวิธีจัดการความเสี่ยงน้ันอย่างไร เสนอต่อผู้บริหารตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ทราบและพิจารณาสั่งการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งน้ีการบริหารความ
เสี่ยงจะเกิดผลสําเร็จได้ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผล
การประเมินความเสี่ยงและนําความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก มากําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว 
จะต้องจัดทํารายงาน ดังน้ี 
 

การจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
 

- ระดับสํานัก ให้รายงานผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะต่อรองเลขาธิการที่รับผิดชอบ 
เพ่ือติดตามแก้ไข ทั้งน้ีการบริหารความเสี่ยงในสํานัก จะถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจติดตามคุณภาพ
ภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน และอาจรวมถึงสํานักตรวจสอบด้วย 

 

- คณะกรรมการ QMR รวบรวมความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ของสํานักต่างๆ และจากผู้ตรวจสอบ
ภายใน สํานักตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และดําเนินการวิเคราะห์ 
และจัดลําดับความเสี่ยงในภาพรวม เสนอผู้บริหารระดับสูง ทุก 6 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือ
จัดงบสนับสนุนในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง 

5.2.8 การติดตามผล (Monitoring)   
 

การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความเส่ียงว่ามีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมีระดับความเสี่ยงลดลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนาระบบให้ดีย่ิงขึ้น 

การติดตามอาจทําได้โดยการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring)  คือการดูความ
คืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนจัดการความเส่ียง  ซึ่งจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที  หรือ การประเมินผลเป็นราย
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ครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผลเป็นครั้งคราวตามงวดเวลา หรือกรณีพิเศษ ซึ่งทําได้โดยการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment) หรือโดยผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี  

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งประกอบ ด้วย
การบริหารความเสี่ยงระดับสํานักน้ัน มุ่งเน้นให้เกิดผลสําเร็จตามภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังน้ัน โครงการหรือกิจกรรมท่ีต้องดําเนินการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จึงเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานัก ซึ่งได้รายงานไว้ในการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มอบหมายให้สํานักงานในสังกัดสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับผิดชอบ
ดําเนินการ / ประสานงานกับส่วนงานที่เก่ียวข้องในแต่ละปีงบประมาณ 
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บทท่ี 6  

การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ
 
6.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดําเนินกิจกรรมบริหารความเสี่ยงต้ังแต่ปีงบประมาณ 2549 
โดยให้สํานักต่างๆ วิเคราะห์ความเสี่ยง และดําเนินการควบคุมความเสี่ยง จนกระทั่งปีงบประมาณ 2552 ได้
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร สําหรับในปีงบประมาณ 2553 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ของ สปสช. เป็นดังภาพที่ 6.1 เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น 
 
 

  ภาพท่ี 6.1 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักตรวจสอบ

กรรมการ 

IQA 

  สํานักต่างๆ  
- ผอ. / หัวหน้ากลุ่มงาน 
- ผู้รับผิดชอบของสํานัก 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

คณะกรรมการ
QMR 

ผู้บริหารและผู้แทน QMR 

ระดับสํานัก  

คณะกรรมการบริหาร 
สปสช. 

เลขาธิการ  
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6.2 บทบาทหน้าที่ของผูเ้ก่ียวข้อง 
บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง  

 
 

ตารางที ่6-1 บทบาทและความรับผิดชอบหลักของผู้ทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกับการบรหิารความเสี่ยง  
 

 

ผู้เก่ียวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 

คณะกรรมการ
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

• ควบคุมดูแลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง และการบริหารท่ัวไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สินการติดตามประเมินผล และการดําเนินการบริหารความเสี่ยงในสํานักงาน 

คณะอนุกรรม 
การตรวจสอบ 

• ตรวจสอบการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนท่ีเกี่ยวข้อง มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และมีผู้รับผิดชอบในการรายงานให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุก
ไตรมาส   

เลขาธิการ 
สปสช. 

•  ติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญท้ังองค์กร และทําให้ม่ันใจได้ว่ามีแผนการจัดการท่ีเหมาะสม และสามารถควบคุม
ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

•  ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล ทําให้ม่ันใจว่ากระบวนการการบริหารความเสี่ยง และ
ธรรมาภิบาล ได้เกิดข้ึนท่ัวท้ังองค์กร  

•  รายงานผลการดําเนินการการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทุก
ไตรมาส  

•  รายงานผลการดําเนินงานควบคุมภายใน ต่อสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจําทุกปีงบประมาณ 
คณะกรรมการ
บริหารระบบ
บริหารคุณภาพ 
การควบคุม
ภายใน การ
บริหารความ
เสี่ยง การ
ป้องกันทุจริต 
และธรรมาภิ
บาล (QMR) 

•  กํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และธรรมาภิบาล ของ สปสช. ให้เกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ รายงานผลการดําเนินงานต่อเลขาธิการ สปสช. และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นประจํา  

•  ติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญ และทําให้ม่ันใจได้ว่าแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม สามารถควบคุมความ
เสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

•  จัดทําแผนกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กรอบแนวทางหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงของ สปสช. และสื่อสาร ส่งเสริม
ทําให้เกิดการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร ตามที่กําหนดไว้เป็นกรอบแนวทางหลักเกณฑ์การบริหารความ
เสี่ยงของ สปสช. เพ่ือให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์ และเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้  

•  มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงท่ีสําคัญขององค์กร และทําให้ม่ันใจว่ามีการดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดการความ
เสี่ยงนั้นๆ เพ่ือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

•  ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล ทําให้ม่ันใจได้ว่า ผู้อํานวยการสํานักต่างๆ ให้
ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล ในสํานักของตน สามารถบูรณาการเข้ากับงานประจํา 
และพัฒนาจนกระท่ังเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งท่ีนําไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร (Value Creation)  

•  บูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยง เข้ากับระบบบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร 
•  ให้การสนับสนุนและแนะนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรตามที่มีการร้องขอ 
•  ระบุความเสี่ยงระดับองค์กร ประเมินความเสี่ยง และทําให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดการดําเนินการบริหารจัดการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
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ผู้เก่ียวข้อง บทบาทและความรับผิดชอบหลัก 

คณะกรรมการ
ตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน 

•  ตรวจติดตามตามการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในอย่างเป็นอิสระ 
•  ติดตามประสิทธิผล และประสิทธิภาพ การทํางานด้านความเสี่ยงของสํานักงานต่างๆ  
•  รายงานต่อคณะกรรมการ QMR เกี่ยวกับประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ของการดําเนินการต่างๆ ตลอดจนการ

ควบคุมภายใน  
•  สื่อสารกับคณะกรรมการ QMR เพ่ือให้เข้าใจความเสี่ยงท่ีสําคัญ และเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายใน 

ผู้บริหาร และ
ผู้แทน QMR 
ระดับสํานัก 

•  ทําให้ม่ันใจว่ามีการควบคุมภายใน และธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสม ทําให้เกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส และมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน   

•  ทําให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในระดับสํานัก ตามแนวทางหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ QMR กําหนด และทําให้
ม่ันใจได้ว่าความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของท้ังระดับ
สํานักและองค์กร ได้ถูกจัดการให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้  

•  สื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการ QMR และบุคลากรในสํานัก เพ่ือทําให้เกิดวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และธรรมาภิบาลในสํานัก สามารถบูรณาการเข้ากับงานประจําและพัฒนา
จนกระทั่ง เป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งท่ีนําไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร (Value Creation) โดยท้ังนี้ 
สํานักอาจต้ังผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงปฎิบัติหน้าท่ีดังนี ้

- ปฏิบัติหน้าท่ีประจําวันแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในสํานักท่ีผู้รับผิดชอบสังกัด  
- จัดทํากรอบการบริหารความเสี่ยง ให้กับสํานักท่ีสังกัด และเสนอคณะกรรมการ QMR เพ่ือทราบ  

ผู้อํานวยการ
สํานักต่างๆ 

•  ควบคุม กํากับดูแล ติดตาม และประเมินการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล เป็นประจํา   
•  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานัก ต่อรองเลขาธิการท่ีรับผิดชอบ และคณะกรรมการ QMR เป็นประจํา   
•  ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาลในสํานัก สามารถบูรณาการเข้ากับงานประจํา 

และพัฒนาจนกระท่ังเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งท่ีนําไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร (Value Creation)  

หัวหน้ากลุ่มงาน
หรือผู้จัดการ
โครงการ 

•  ทําให้เกิดการระบุ ประเมิน จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง และนําแผนไปปฏิบัติ ให้เกิดการควบคุมความเสี่ยง 
อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และรายงานการบริหารความเสี่ยง ต่อผู้อํานวยการสํานัก  

บุคลากรใน
สํานักงาน 

•  มีหน้าท่ีทบทวน ระบุความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยง ในกระบวนการทํางานท่ี
รับผิดชอบ เพ่ือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว ให้อยู่ในระดับยอมรับได้ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้มี
อํานาจท่ีเกี่ยวข้องเป็นระยะๆ 

สํานักตรวจสอบ •  สอบทานว่ามีการนําระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสม และได้รับการปฏิบัติตาม
ภายในท่ัวท้ังองค์กร 

•  ให้คําปรึกษาในการบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล แก่ทุกสํานักและองค์กร 
•  ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based auditing)  

6.3 ระดับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 

 เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลการบริหารความเสี่ยง ได้มีการแบ่งระดับการบริหารความเสี่ยง ขององค์กรเป็น  5 
ระดับ ได้แก่ 
 

ระดับที่ 1   การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก ได้แก่ การบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางบริหารความเสี่ยงในเชิง
รับ/ในระดับเบ้ืองต้นการบริหารความเสี่ยงยังไม่เป็นระบบ ไม่มีคณะทํางานเพ่ือจัดการความเสี่ยงใน
รูปแบบบูรณาการ และไม่มีการจัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยง  
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ระดับที่ 2   การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเบื้องต้น ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงที่เป็นกลยุทธ์ระยะสั้น 
ระบุความเสี่ยงจากต้นเหตุเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงแยกเป็นส่วนๆ มีการ
จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงแล้ว แต่ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงด้อยกว่าแผนฯ และไม่
ต่างจากอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะทําการบริหารความเสี่ยง  

ระดับที่ 3   การเชื่อมโยงและบูรณาการความเส่ียงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี 
ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงครบถ้วนตามท่ีกําหนดในระดับที่ 2 และการบริหารความเสี่ยงเป็นกล
ยุทธ์หรือการดําเนินงานที่ต่อเน่ืองทั้งองค์กร มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ รวมถึงมีการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการที่ดีตามที่กําหนดของระดับ 3 และแม้ว่าผลการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงไม่เป็นไปตามแผนฯ แต่ดีขึ้นจากอดีตก่อนที่จะทําการบริหารความเสี่ยง 

ระดับที่ 4   การบริหารความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงครบถ้วนตามท่ี
กําหนดในระดับที่ 3 ซึ่งกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่ือมโยงกับการกําหนดนโยบาย/กลยุทธ์ /การ
วางแผน/ของหน่วยงาน มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของ
องค์กร มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ และทําการปรับปรุงเมื่อจําเป็นรวมถึงมี
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีตามท่ีกําหนดของระดับ 4 และผลการบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงใกล้เคียงหรือดีกว่าแผนฯ และดีขึ้นจากอดีตก่อนที่จะทําการบริหารความ
เสี่ยง  

ระดับที่ 5   การปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นําไปสู่การสร้างสรรค ์
มูลค่าให้แก่องค์กร (Value Creation) ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงครบถ้วนตามที่กําหนดใน 
ระดับที่ 4 และมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นกิจกรรมประจําวันของทุกสํานัก และมีการ 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการที่ดีตามท่ีกําหนดของระดับ 5 

 
6.4 เกณฑ์การประเมินระดับการบรหิารความเสี่ยงขององค์กร  

ระดับที่ 1 : การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก 
- ต้องมีการฝึกอบรม / ช้ีแจง / ทําความเข้าใจถึงพ้ืนฐานด้านการบริหารความเสี่ยง ต้องมีการให้

ความรู้กับผู้บริหาร (3 อันดับแรก) และบุคลากร ให้เข้าใจถึงพ้ืนฐานด้านการบริหารความเสี่ยง
สําหรับบุคลากรในระดับที่เก่ียวข้องในการรับผิดชอบในแต่ละปัจจัยเสี่ยง และมีการสื่อสารสําหรับ
นโยบาย หลักปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรทุกคนในสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ระดับที่ 2 : การบริหารความเสี่ยงเบ้ืองต้นที่มีระบบ 
- ต้องมีคู่มือบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในระยะสั้นของการบริหารความเสี่ยง 
- ต้องมีการกําหนด Risk Appetite, Residual Risk และ Risk Map 
- ต้องมีการพิจารณาถึงผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและ

ผลประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินการต่างๆ และกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ (Residual Risk) ขององค์กร 
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- ต้องมีการระบุความเสี่ยงครบทุกด้าน ได้แก่ Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk 
/  Compliance Risk และ Information Technology Risk (S-O-F-C-I) 
 

ระดับที่ 3 : การเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ดี 
- ต้องมีการกําหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ในลักษณะของระดับที่เป็น

เป้าหมาย (ค่าเดียว) หรือ ช่วง และการกําหนดช่วงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
น้ัน (Risk Tolerance) โดยครอบคลุมความเสี่ยงที่สามารถระบุได้ ว่าเป็น Strategic Risk / 
Operational Risk / Financial Risk / Compliance Risk และ  Information Technology Risk 
(S-O-F-C-I) 

- ด้านบุคลากร มีการรายงานเน้ือหา และผลลัพธ์ของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
ด้านการบริหารความเสี่ยง ต่อผู้บริหารที่รับผิดชอบเรื่องความเสี่ยงโดยตรง และองค์กรควรมี
กระบวนการในการสอบถามถึงความตระหนักของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร  

- คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สํานักตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบในการกํากับดูแลและติดตาม การจัดการกระบวนการป้องกันความเสียหาย 
การปรับปรุง รวมถึงเสนอแนะแก่สํานักต่างๆ ในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมี
ฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ (IT) 

- ต้องมีหลักฐานที่แสดงถึงระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององค์กร  
เฉพาะความเสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยู่ในช่วงสูงมาก ที่มีคะแนนระดับความเสี่ยง ต้ังแต่ 12 
คะแนนขึ้นไป (ระดับความเสียหาย = ระดับของความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) 

- แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความเสี่ยงที่ลดลง จะต้องครอบคลุมความเสี่ยงที่สามารถระบุได้ว่าเป็น 
Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk / Compliance Risk และ Information 
Technology Risk  (S-O-F-C-I) 

ระดับที่ 4 : การบริหารความเสี่ยงที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร 
- มีการบริหารความเสี่ยง และมีการสนับสนุนการบริหารฯ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (Value Enhancement)  
- กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเช่ือมโยงกับการกําหนดนโยบาย / กลยุทธ์ / การวางแผน / การลงทุน 
- ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําครบถ้วน 
- มีการวิเคราะห์ / บริหารความเสี่ยงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ควบคุม / บริหารต้นทุนและ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ตลอดจนมีการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ไม่ใช่การเงิน เช่น การบริหารความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการ / ความพึงพอใจ บริหารความ
เสี่ยงเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือสร้างความ
มั่นใจถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

- มีการสื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงสุดอย่างต่อเน่ือง (ตามท่ีระบุ / 
กําหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง) 

- มีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงสม่ําเสมอ และทําการปรับปรุงเมื่อจําเป็น เช่น ควรมีการ
ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป หรือในกรณีที่ผลการ
บริหารความเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ได้แก่ 
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 การกําหนดนโยบาย โครงสร้าง และความรับผิดชอบ 
 การพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและสอดคล้องกับประเด็นปัญหา / อุปสรรค

ที่ผ่านมา 
 การพัฒนาอบรม และสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน ในการบริหารความเสี่ยง  

- การจัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ือง เช่น 
จรรยาบรรณ และผู้บริหารรับฟังการท้วงติงของความเสี่ยง รวมถึงมีการปรับปรุงอย่างสมํ่าเสมอ เช่น 
การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 

- ในส่วนของระบบสารสนเทศขององค์กร ต้องมีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน (IT 
Security Room) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก มีระบบข้อมูลสํารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน มีระบบการ
จัดการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Management : BCM) ของงานหลักๆ 
ทุกด้าน เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานจะไม่มีปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น 

- ผลการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ใกล้เคียง หรือดีกว่าแผน โดยการควบคุมและการจัดการที่ได้
จัดทําขึ้นและดีขึ้นจากอดีตที่ผ่านมาก่อนที่ จะทําการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจาก 
 การดําเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง (ในกรณีที่ไม่สามารถกําหนดเป้าหมายได้ในปีน้ันๆ) 
 ผลการดําเนินงานดีขึ้นจากอดีตที่ผ่านมา 
 ระดับความเสี่ยงที่ลดลง โดยพิจารณาจากความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยพิจารณาเฉพาะความ

เสี่ยงที่มีระดับความเสียหายอยู่ในช่วงปานกลาง ถึง สูงมาก (ระดับความเสียหาย = ระดับของ
ความรุนแรง x โอกาสของการเกิดความเสี่ยง) แต่อย่างไรก็ตาม ระดับความเสี่ยงที่ลดลง จะต้อง
ค รอบคลุ ม ค ว าม เ สี่ ย ง ที่ เ ป็ น  Strategic Risk / Operational Risk / Financial Risk / 
Compliance Risk และ Information Technology Risk (S-O-F-C-I) 

ระดับที่ 5 : การปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีนําไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่า
ให้แก่องค์กร (Value Creation) การสร้างมูลค่าให้แก่องค์กร เป็นไปตามแนว 4V Model ดังนี้ 

 Values - ไ ด้แก่  มาตรฐานขององค์กรที่ บุคคลในองค์กรจะต้องปฏิบัติ ต่อตนเองต่อผู้ อ่ืน 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และชุมชน 

 Valuables - ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กร ได้แก่ อาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ข้อมูล บุคลากร 
ความรู้ เอกสาร สัญญาต่างๆ ตลอดจนถึงการเงิน ได้รับการดูแล ป้องกันความเสียหาย และพร้อมใช้
งาน เมื่อเกิดอุบัติภัยต่างๆ ก็มีแผนฉุกเฉินรองรับ 

 Value Add - การสร้างคุณค่าเพ่ิมแก่องค์กร โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ดี ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
และคุ้มค่าในด้านเวลา คุณภาพ และต้นทุน 

 Valuation - ความสําคัญ และคุณค่าขององค์กรต่อสาธารณชน เช่น สามารถนําเสนอผลการดําเนิน 
การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน ด้านการดําเนินงานอย่างถูกต้อง ปราศจากซึ่งภาวะซ่อนเร้น 
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การดําเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร อาจแสดงเป็นระดับต่างๆ ได้ดังภาพ 6.2 
 

ภาพที่ 6-2 แสดงการวัดระดับการบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเสี่ยงน้อยมาก : 

 บริหารเชิงรับเป็นส่วนใหญ่ 
 ต้องมีการฝึกอบรม / ชี้แจง / 

ทําความเข้าใจถึงพ้ืนฐานด้าน
การบริหารความเสี่ยง  

การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้น : 

 เป็นกลยุทธ์ระยะสั้น 
 ระบุความเสี่ยงจากต้นเหตุ  

แต่ยังมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงแยกเป็นส่วนๆ  
และมุ่งเน้นการควบคุมเป็น
เรื่อง 
 ต้องมีการกําหนด Appetite 

Risk , Residual Risk และ 
Risk Map  
 มีการจัดทําคู่มือการบริหาร

ความเสี่ยง  
 ต้องมีการระบุความเสี่ยงครบ

ทุกด้าน  ได้แก่ Strategic 
Risk, Operational Risk, 
Financial Risk, 
Compliance Risk และ 
Information Technology 
Risk (S O F C I)

การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ความเสี่ยงกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดี (IT 
Governance):  

 เป็นกลยุทธ์ต่อเนื่อง 
 มีการกําหนด Risk 

Appetite และ Risk 
Tolerance  
 มีการบริหารความเส่ียง

แบบบูรณาการ 
 มีการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ท่ีดี 
 มีหลักฐานแสดงถึงระดับ

ความเสี่ยงท่ีลดลง 

การบริหารความเส่ียงท่ีสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่องค์กร :  

 กลยุทธ์การบริหารความ
เส่ียงเชื่อมโยงกับการ
กําหนดนโยบาย/ กลยุทธ์ 
/ การวางแผน/ การลงทุน 
 มีการบริหารความเส่ียง

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าฯ 
 มีการทบททวนการบริหาร

ความเสี่ยงสมํ่าเสมอ 
 มีการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ท่ีดี 
 ผลการบริหารความเส่ียงท่ี

เกิดขึ้นจริงใกล้เคียงหรือ
ดีกว่าแผนฯและดีขึ้นจากอ
ดีด 

การปลูกฝังให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของ
วัฒนธรรมท่ีนําไปสู่การ
สร้างสรรค์มูลค่าให้แก่
องค์กร (Value Creation) 

 กระบวนการบริหารความ
เส่ียงเป็นกิจกรรม
ประจําวันของทุก
หน่วยงานและสัมพันธ์กับ
ค่าตอบแทน 
 มีการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ท่ีดี 
 มีการบริหารความเส่ียง

และมีการสนับสนุน 
การบริหารฯ เพ่ือ
สร้างสรรค์มูลค่าให้กับ
องค์กร  

ระดับท่ี 1 

ระดับท่ี 2 

ระดับท่ี 3 

ระดับท่ี 4 

ระดับท่ี 5 

การเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน 

เพ่ิมมูลค่าผู้มีผลประโยชน์ร่วม 
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บทท่ี 7 

การรายงาน 
 
 
7.1 ว ัตถุประสงค์การรายงาน 

ให้ฝ่ายบริหารขององค์กร กลุ่มภารกิจและสํานักต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ ใช ้ประกอบในการจัดทํา
รายงานเก่ียวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กําหนดให้หน่วยงานต้องรายงานระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยกัน 2 รายงาน  

1. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ภายใน 240 วัน หลังจากจัดวางระบบแล้วเสร็จ
(รายงานคร้ังเดียว) 

2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 90 วัน นับจาก 
วันสิ้นปีงบประมาณ 

นอกจากน้ีเพ ื่อรายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
 

7.2 การใชรู้ปแบบรายงาน 
7.2.1 ระดับหน่วยงาน (องคก์ร)  มีรายงาน 3 แบบ (ภาคผนวก 1) คือ 

1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1 
       เป็นการรับรองการควบคุมภายใน เพ ื่อให้ความเห็นว ่าระบบการควบคุมภายในที่ใช้อยู่มีประสทิธิผล 

และมีความเพียงพอที่จะสนับสนุนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพ ียงใด 
2 รายงานผลการประเมินองค ์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.2 
     เป็นการสร ุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินก ิจกรรม
ต่าง ๆ 

            3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ.3 
     เพ ื่อนําเสนอจุดอ ่อนของระบบการควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่พร้อมแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน จากการประเมินระดับส่วนงานย่อยตามแบบรายงานผลการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ FM-912-01-007)  

7.2.2 ระดับสว่นงานย่อย มีรายงาน 2 แบบ (ภาคผนวก 2) คือ 
            1 แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ FM-912-01-006) 

     เพ ื่อนําเสนอผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงานย่อย 
2 แบบรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ FM-912-01-007)  
     เพ ื่อบันทึกกระบวนการในการประเม ินผลการควบคุมภายใน ระบุการควบคุมที่ม ีอยู่การประเมิน 

ผลการควบคุม ความเสี่ยงที่ยังม ีอยู่ การควบคุมภายในที่ต้องปรับปร ุงและผู้รับผ ิดชอบ 
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7.3 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

รายงานผลการสอบทานการประเม ินผลการควบคุมภายในของผู ้ตรวจสอบภายใน-แบบ ปส. 
(ภาคผนวก 3) เพ ื่อรายงานผลการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าดําเนินการ 
ตามวิธ ีการที่หน่วยงานกําหนดหร ือไม่เพ ียงใด พร้อมข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความ 
เพ ียงพอ เช่ือถือได้ และม ีประสิทธิผลย ิ่งขึ้น 

 
บทบาทหนา้ทีข่องผู้บริหารและผู้ดําเนนิงานระดับต่างๆ ตลอดจนการทํารายงานให้เป็นไปตามภาพท่ี 7.1  
และ 7.2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
88คณค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 7.1 แผนผังแสดงหน้าที่/ผู้รับผิดชอบการควบคุมภายในแต่ละส่วน  
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที ่
พิจารณาผลการประเมินระดับหน่วยรบัตรวจ (ปอ.) 

คณะทาํงานประเมินผลตนเอง 
1. อํานวยการและประสานงาน 
2. จัดทําแผนการประเมิน 
3. ติดตามการประเมิน 
4. สรุปภาพรวม 
5. จัดทํารายงานระดับองค์กร  
   (ปอ. 2, 3) 

ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อยและ
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนย่อย 
1. ประเมินการควบคุม (CSA) 
2. ติดตามผลการประเมิน 
3. สรุปผลการประเมิน 
4. จัดทํารายงานระดับส่วนงานย่อย 
   (FM-912-01-006,FM-912-01-007) 

สํานักตรวจสอบ 
1. ประเมินการควบคุม  
    (CSA) ขององค์กร 
2. สอบทานการประเมิน 
3. สอบทานรายงาน 
4. จัดทํารายงานแบบ ปส. 
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รายงานที่ต้องจัดทําและจัดส่งตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6  (ภาคผนวก 5) 
 

แบบรายงาน จัดทํา จัดส่ง 
หน่วยรับตรวจ 

1. ปอ.1  หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. ปอ.2  ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. ปอ.3  แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
- 
- 

หน่วยงานย่อย/ส่วนงานย่อย 
1. แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ FM-912-01-006) 
2. แบบรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ FM-912-01-007)  

 
√ 
√ 

 
- 
- 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
     ปส.  ผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
√ 

 
- 

 
ภาพที่ 7.2 รายงานที่ต้องจัดทําและจัดส่งตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

7.4  รายงานภายในสํานักงาน 
สปสช. มีการประเมินการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ในทุกระดับต้ังแต่ระดับสํานัก สาขาเขต  

กลุ่มภารกิจ และระดับองค์กร  โดย มีการระบุความเสี่ยงจากวัตถุประสงค์  ประเมินความเสี่ยง  ตอบสนองความ
เสี่ยง โดยมีการกําหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม  มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการจัดการความ
เสี่ยง  ซึ่งกําหนดให้เขียนในรูปรายงานหรือในตารางการประเมินและบริหารความเสี่ยง ในภาคผนวก 13  โดย
กําหนดให้มีสาระสําคัญดังกล่าวอย่างครบถ้วน 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก 1 
 

 รูปแบบรายงานระดับองค์กร 
และคําอธิบายรายงาน 
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แบบ ปอ. 1 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

เรียน (คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน / ผู้กํากับดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ)  

 ……………………(ช่ือหน่วยรับตรวจ)……………………………ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่………….เดือน…………………….พ.ศ…………… ด้วยวิธีการที่…………(ช่ือหน่วยรับตรวจ)……………………กําหนด
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย  การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  ด้านความ
เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 

 จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ…………(ช่ือหน่วยรับตรวจ)……………………
สําหรับปีสิ้นสดุวันที่………….เดือน…………………….พ.ศ…………… เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้ มี
ความเพียงพอและบรรลุวัตถปุระสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

 

ลายมือช่ือ.............................................................                         
                  (ช่ือหัวหน้าหน่วยงานตรวจ)  
 
ตำแหน่ง.................................................................   
       ว ันที.่......... เด ือน..................พ.ศ. ............ 
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กรณ ีม ีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน สามารถปรับแบบข ้างต้น โดยอธิบายเพิ่มเต ิมในวรรคสามดังนี ้
 

 

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ…… (ช่ือหน่วยรับตรวจ).…..สําหรับปีสิ้นสุด 
 
 
วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.....................เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไว้มีความ 
เพ ียงพอและบรรล ุว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

อน่ึง การควบคุมภายในยังคงม ีจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญดังน้ี 
1.…………………...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................... ....................................................... 
2. ...................................................................................................................................................... ... 

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

คำอธิบายรายงานแบบ ปอ. 1 
1. ช ื่อรายงาน หนังส ือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

  2. ผู้ร ับรายงาน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ ่นดิน ผู้กํากับดแูลหน ่วยรับตรวจ และ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ถ้ามี) 

3. วรรคแรก 
- ระบุช่ือหน่วยรับตรวจและงวดเวลาของการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการประเมินการควบคุมภายในตามที่หน่วยรับตรวจกําหนด 

4. วรรคสอง 
-  สร ุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในว ่าเป็นไปตามที่หน่วยรับตรวจกําหนดมีความ เพ ียงพอ บรรลุ
ว ัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในหร ือไม่ 

5. ผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งระบุตําแหน่งและวันที่รายงาน 
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แบบ ปอ. 2 
ชื่อหน่วยรับตรวจรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ 

การควบคุมภายใน ณ ว ันที ่...........เด ือน...................พ.ศ. ................. 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล ้อมการควบคุม 
1.1.............................................................. 
1.2 ............................................................. 
ฯลฯ 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1.............................................................. 
2.2 ............................................................. 
ฯลฯ 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1.............................................................. 
3.2 ............................................................. 
ฯลฯ 

4. สารสนเทศและการส ื่อสาร 
4.1.............................................................. 
4.2 ............................................................. 
ฯลฯ 

5. การติดตามประเม ินผล 
5.1.............................................................. 
5.2 ............................................................. 
ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม 
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

ชื่อผู้รายงาน............................................       
(ช่ือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)  

ตำแหน่ง............................................................... 
ว ันที.่............... เด ือน..................พ.ศ. ................. 
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คำอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 2 
 
 

1. ช ื่อหน่วยรับตรวจ 
2. ช ื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวันส ุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

- ระบุข ้อมูลสรปุการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
5 คอลัมน์ (2) ผลการประเมนิ/ข้อสร ุป 

- ระบุผลการประเมิน/ข้อสร ุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมจุดอ่อน 
หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

6. สร ุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
7. ช ื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงส ุด หร ือผู้ร ับผ ิดชอบในการปฏิบ ัติราชการ 

หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ พร้อมระบุตําแหน่งและว ันที่รายงาน 
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แบบ ปอ. 3 
ชื่อหน่วยรับตรวจ รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ณ ว ันที่ ......................... เด ือน............................. พ.ศ. ........... 

 
 

กระบวนการปฏิบ ัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานท ี่ประเมิน 
และวัตถ ุประสงค์ของ 

การควบคุม 
 
 
 
 
 

(1) 

ความเสี่ยงที่ยงัมีอยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

งวด/เวลาที่ 
พบจ ุดอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 

      

 

 
ชื่อผู้รายงาน........................................................  

(ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)  
ตำแหน่ง...............................................................  
ว ันที.่............... เด ือน..................พ.ศ. ................. 
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คำอธิบายรายงาน แบบ ปอ. 3 
 
 

1. ช ื่อหน่วยรับตรวจ 
2. ช ื่อรายงาน รายงานแผนการปรับปร ุงการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวันส ุดท้ายของรอบระยะเวลาของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
4. คอลัมน์ (1) กระบวนการปฏ ิบัติงาน/โครงการ .................. และวัตถุประสงค์ของการควบคุม 

- ระบุวัตถุประสงค์ของก ิจกรรมหรือด้านของงานท่ีกำลังประเมิน ถ้าเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน 
หรือโครงการให้ระบุขั้นตอนหลักที่สําคญัของกระบวนการปฏ ิบัติงานหร ือโครงการน้ั นรวมทั้งว ัตถุประสงค์ 
ของแต่ละขั้นตอนหล ัก ทั้งน้ี หน่ึงกิจกรรม/ด้านของงาน/ขั้นตอนการปฏ ิบัติงานอาจมีได้หลายว ัตถุประสงค์ 

5. คอลัมน์ (2) ความเสี่ยงที่ยังม ีอยู่ 
- ระบุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ โดยสรุปมาจาก แบบ ปย.2 คอลัมน์ (4) 

6. คอลัมน์ (3) งวด/เวลาที่พบจุดอ ่อน 
- ระบุงวด/เวลาที่พบหรือทราบความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ตามท่ีระบุในคอลัมน์ (2) 

7. คอลัมน์ (4) การปรับปรุงการควบคุม 
- ระบุการปรับปรุงการควบคุมเพ ื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังม ีอยู่โดยสรุปผลมาจาก 

แบบปย.2 คอลัมน์ (5) 
8. คอลัมน์ (5) กําหนดเสร ็จ/ผู้ร ับผ ิดชอบ 

- ระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปรับปรุง และวันที่ดําเนินการปรับปรุงแล้วเสร ็จ 
9. คอลัมน์ (6) หมายเหตุ 

- ระบุข ้อมูลอ่ืนที่ต้องการแจ้งให้ทราบ เช ่น ว ิธ ีดําเนินการ และเอกสารหล ักฐานที่เก่ียวข้อง 
10. ช ื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงส ุด หรือผู้ร ับผ ิดชอบในการปฏิบ ัติราชการ 

หรือการบริหารของหน ่วยรับตรวจ พร้อมระบุตําแหน่งและว ันที่รายงาน 
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ภาคผนวก 2 
 

รูปแบบรายงานระดับส่วนงานย่อย  
(แทน ปย.2) 

และคําอธิบายรายงาน 
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หน่วยงาน ......สํานัก/กองทุน......... 
แผนการปรับปรุงการควบคมุภายใน ปี ๒๕xx 

ณ   วันที่..........เดือน................... พ.ศ. ...๒๕xx..... 

เรื่อง 
 

จุดอ่อนของการควบคุมหรอืความ
เสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
 

กําหนดเสร็จ 
 

ผู้รับผิดชอบ  

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

ด้านการประเมินความเสี่ยง 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

ด้านกิจกรรมการควบคุม 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

ด้านการติดตามและประเมินผล 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

                                            ผูร้ายงาน………………ผอ.สํานัก/ผอ.เขต 
                                                                (                              )   

                                                         วันที่ ……………………. 

                 ฉบับที่ : 01 

FM-912 01-006                                                                                                                                 วันที่ 2 กรกฎาคม 2556
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1. คำอธิบายรายงาน แบบรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(FM-912-01-006) 

 
 

1. ช ื่อส่วนงานย่อย (กลุ่มภารกิจและสํานักต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ) 
2. ช ื่อรายงาน รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
3. งวดรายงาน 

- ระบุวันส ุดท้ายของรอบระยะเวลาในการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

- ระบุข ้อมูลสรปุการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
5. คอลัมน์ (2) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

            6. คอลัมน์ (3) การปรับปรุง ตามจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
            7. คอลัมน์ (4) กําหนดเสร็จ 
            8. คอลัมน์ (5) ผู้รับผิดชอบ 

            ช ื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส ่วนงานย่อย พร้อมระบุตําแหน่ง และวันที่รายงาน 
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หน่วยงาน ......สํานัก/กองทุน......... 
รายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี ๒๕xx 
ณ   วันที่..........เดือน................... พ.ศ. ...๒๕xx..... 

เรื่อง 
 

จุดอ่อนของการควบคุมหรอื
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
 

กําหนดเสร็จ 
 

ผู้รับผิดชอบ สถานะการ
ดําเนนิการ 

ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

ด้านการประเมินความเสี่ยง 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

ด้านกิจกรรมการควบคุม 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 
ข้อ …… 
ข้อ …… 

ด้านการติดตามและประเมินผล 
ข้อ …… 

     ข้อ …… 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : สถานะการดําเนินการ ได้แก่ 

(  )  ดําเนินการเสร็จตามกําหนด        ผู้รายงาน……………………………ผอ.
สํานัก/ผอ.เขต 

(  )  อยู่ระหว่างดําเนินการ          (                                ) 

(  )  ยังไม่ได้ดําเนินการ             วันที่ ……………………….…… 

ฉบับที่ : 01 

FM-912 01-007                                                                                                                                 วันที่ 2 กรกฎาคม 255
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คำอธิบายรายงาน แบบรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ FM-912-01-007)   
 

1. ช ื่อส่วนงานย่อย (กลุ่มภารกิจและสํานักต่างๆ ภายใต้กลุ่มภารกิจ) 
2. ช ื่อรายงาน รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

          3. งวดรายงาน 
- ระบุสําหร ับงวดปีส ิ้นส ุดว ันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีงบประมาณ) 

หรือ ว ันที่ 31 เดือนธ ันวาคม พ.ศ.25xx (กรณีรายงานตามปีปฏ ิทิน) 
4. คอลัมน์ (1) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

- ระบุข ้อมูลสรปุการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบ 
5. คอลัมน์ (2) จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
6. คอลัมน์ (3) การปรับปรุง ตามจุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
7. คอลัมน์ (4) กําหนดเสร็จ 
8. คอลัมน์ (5) ผู้รับผิดชอบ 

            9. คอลัมน์ (6) สถานะการดําเนินการได้แก่ 
                     (  )  ดําเนินการเสร็จตามกําหนด                   
(  )  อยู่ระหว่างดําเนินการ        (  )  ยังไม่ได้ดําเนินการ  

            ช ื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าส ่วนงานย่อย พร้อมระบุตําแหน่ง และวันที่รายงาน 
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ภาคผนวก 3 
 

รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
(สํานักตรวจสอบ) 
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แบบ ปส. 
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

(กรณ ีไม ่ม ีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต) 
 

เร ียน (หัวหน้าหน่วยรับตรวจ / ผูบ้ริหารสูงสุดของหน ่วยรับตรวจ) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ………... (ช ื่อหน่วยรับ
ตรวจ)…………..… สําหรับปีส ิ้นส ุดว ันท่ี......เด ือน.............พ.ศ..........การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและระมัดระว ัง อย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเม ินผลการควบคุมภายใน
เป็นไปตามว ิธ ีการท่ีกำหนดระบบ การควบคุมภายในมีความเพ ียงพอและสามารถบรรล ุว ัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน 

 
 

ช่ือผู้รายงาน...............................................          
(ช่ือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)  

ตำแหน่ง........................................................ 
ว ันท่ี................ เด ือน..............พ.ศ. ............ 
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กรณ ีท่ีผู้ตรวจ สอบภายในสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้วม ีข้อตรวจพบหรือ 
ข้อสังเกตที่ม ีน ัยสําคัญ ให้รายงานข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตท่ีม ีน ัยสําคัญต่อท้ายผลการสอบทานดังนี ้

 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ……………. (ช่ือหน่วยรับตรวจ) 
………………. สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี..........เดือน...................พ.ศ................... การสอบทานได้ปฏิบัติอย่าง
สมเหตุสมผลและ ระม ัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่าการประเม ินผลการควบคุมภายใน
เป็นไปตามว ิธ ีการท่ี กําหนดระบบการควบคุมภายในมีความเพ ียงพอและสามารถบรรล ุว ัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสําคัญดังน้ี  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

 
 

คำอธิบายรายงาน แบบ ปส. 
 
 

1. ช ื่อรายงาน รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
2. ผู้ร ับรายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงส ุด หรือผู้ร ับผ ิดชอบในการปฏิบ ัติราชการ 

หรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ 
3. วรรครายงาน 

- ระบุงวดเวลาของการประเมินผลการควบคุมภายใน 
- ระบุขอบเขตของการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในว่าได้ปฏิบัติอย่าง

สมเหตุสมผล และระมัดระว ังอย่างรอบคอบ 
- สร ุปผลการสอบทาน 

4. ช ื่อผู้รายงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
ส ่วน ราชการ หัวหน้าหน่วยรับตรวจ หรือผู้บร ิหารส ูงสุดของหน่วยรับตรวจให้ทําหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
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แบบประเมินประสิทธผิลการควบคุมภายใน (FM-463 00-025) 
สํานัก/เขต   ....................................................................... 

กรุณาพิจารณาข้อความต่อไปน้ี แล้วใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีกําหนดให้หลังข้อความ โดยเลือกตอบเพียง
ตัวเลือกเดียวท่ีท่านเห็นว่าองค์กรของท่านกําหนดให้มีและได้ดําเนินการปฏิบัติจริง  

 

ประสิทธผิลการควบคุมภายใน 

มี/
ใช่ 

มี/ใช่ 
บางส่วน 

ไม่
มี/
ไม่
ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานท่ีปรากฏและ/หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเห็น) 

  

องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (CE)     
หลักการที่ 1 หน่วยงานแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม     
1.1 ผู้บริหารในหนว่ยงานของท่านมีการปฏิบัติท่ีอยู่บน

หลักความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน 

      

1.2 หน่วยงานของท่านมีการจัดการอย่างเหมาะสมและ
ทันเวลา เม่ือพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
เกี่ยวกับความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

      

หลักการที่ 2 คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ/คณะกรรมการควบคุมฯ
แสดงความรับผิดชอบในการดูแล (Oversight) 

   

2.1 คณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมายในการดูแลภารกิจ
ในหน่วยงานของท่านได้เข้ามากํากับดูแลการ
ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดอย่างชัดเจนและมีความถี่ท่ี
เหมาะสม  

      

หลักการที่ 3 การกําหนดโครงสร้าง อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ    
3.1 หน่วยงานมีการกําหนดโครงสร้างภายในอย่าง

เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ 
และมีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  

      

3.2 หน่วยงานมีสายการรายงานภายในอย่างเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการ
สื่อสารข้อมูล 

      

3.3 หน่วยงานมีการมอบหมายและแบ่งแยกอํานาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
 

      

หลักการที่ 4 การแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร    
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ประสิทธผิลการควบคุมภายใน 

มี/
ใช่ 

มี/ใช่ 
บางส่วน 

ไม่
มี/
ไม่
ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานท่ีปรากฏและ/หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเห็น) 

  

4.1 หน่วยงานมีการพัฒนา และธํารงรักษาบุคลากรให้มี
ความรู้และความสามารถ โดยมีการสอบทานการ
ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ  

      

4.2 หน่วยงานมีการประเมินผลงาน และสื่อสารให้แก่
บุคลากรทุกระดับรับทราบ พร้อมท้ังให้แรงจูงใจ 
หรือรางวัลต่อบุคลากร ทีมี่ผลการปฏิบัติงานดี 
รวมถึงจัดการแก้ไขบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานตํ่า 

      

4.3 หน่วยงานมีการแก้ไขหรือเตรยีมความพร้อมอย่าง
เหมาะสม ทันเวลา สําหรับปัญหาการขาดบุคลากรท่ี
มีความรู้ ความสามารถ 

      

หลักการที่ 5 การกําหนดให้รายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ    
5.1 หน่วยงานมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนมคีวาม

รับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการปฏิบัติ  

      

5.2 หน่วยงานมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัล อย่างเหมาะสมโดย
คํานึงถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
วัตถุประสงค์หน่วยงาน 

      

5.3 ผู้บริหารมีการมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละ
คนอย่างเหมาะสม โดยไม่สรา้งแรงกดดันมากเกินไป  

      

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

การปฏิบัติงานแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน 
      

6.2 วัตถุประสงค์ของภารกิจที่ได้กําหนดขึ้นมีความ
สมเหตุสมผล และสามารถทาํให้บรรลุผลได้ 

      

6.3 มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน ท้ังในด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน เพ่ือสะท้อนถึงผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน 
 

      

หลักการที่ 7 การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
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ประสิทธผิลการควบคุมภายใน 

มี/
ใช่ 

มี/ใช่ 
บางส่วน 

ไม่
มี/
ไม่
ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานท่ีปรากฏและ/หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเห็น) 

  

7.1 หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจพบ
(ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ การเงิน การปฏิบัติงาน 
กฎระเบียบ ข้อมูลข่าวสาร) ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินภารกิจของหน่วยงาน ในระดับต่างๆ   

      

7.2 ความเสี่ยงท่ีระบุไว้ ได้นํามาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็น
สาเหตุท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  

      

7.3 ความเสี่ยงท่ีระบุไว้ ได้นํามาพิจารณาโอกาสเกิด
เหตุการณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

      

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

      

7.5 ผู้บริหารทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง       
หลักการที่ 8 การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต    
8.1 หน่วยงานได้ประเมินโอกาสเกิดการทุจริตในรูปแบบ

ต่างๆ เช่น การทํารายงานเท็จ การทําเอกสาร
เบิกจ่ายเท็จ การฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน การ
รับสินบน เป็นต้น  

      

8.2 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการเพ่ือป้องกันหรือ
แก้ไขการทุจริต ท่ีเหมาะสมกับผลประเมินโอกาส
การเกิดทุจริต 

      

8.3 หน่วยงานได้สื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต 

      

หลักการที่ 9 การระบุและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ     
9.1 หน่วยงานได้ประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทั้ง

ภายในภายนอกหน่วยงาน ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน การควบคุมภายใน การจัดทํารายงาน
ทางการเงิน รวมท้ังได้กําหนดมาตรการตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอแล้ว 

 
 

      

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมควบคุม    
หลักการที่ 10 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุม     
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ประสิทธผิลการควบคุมภายใน 

มี/
ใช่ 

มี/ใช่ 
บางส่วน 

ไม่
มี/
ไม่
ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานท่ีปรากฏและ/หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเห็น) 

  

10.1 หน่วยงานมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกับ
ความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน  

      

10.2 หน่วยงานมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกําหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ 
อย่างเหมาะสม  

      

10.3 หน่วยงานกําหนดให้มีการควบคุมภายในทุกระดับ
ของการปฏิบัติงาน เช่น ระดับสํานัก ระดับกลุ่มงาน 
หรือระดับกระบวนการ 

      

10.4 หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน
การอนุมัติ การเบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศ การดูแลทรัพย์สิน เพ่ือให้มี
การตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

      

หลักการที่ 11 การเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี     

11.1 หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการ ปฏิบัติงานและการควบคุมท่ัวไป 

      

11.2 หน่วยงานมีการควบคุมด้านความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

      

11.3 หน่วยงานมีการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

      

หลักการที่ 12 การกําหนดนโยบายและวิธีการควบคุม     
12.1 หน่วยงานมีการกําหนดวิธีการควบคุมภายในท่ี

รัดกุม สําหรับการดําเนินงานของผู้บริหารหรือ
ผู้ปฏิบัติงาน  
ในเร่ืองที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ท่ีไม่มสี่วนได้เสีย  

      

12.2 หน่วยงานได้นําวิธีการควบคุมภายใน รวมถงึการ
แก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติอย่าง
เหมาะสม  

      

12.3 หน่วยงานได้ทบทวนวิธีการควบคุมภายใน ให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ 
 

      

องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร     
หลักการที่ 13 การใช้สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง     
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ประสิทธผิลการควบคุมภายใน 

มี/
ใช่ 

มี/ใช่ 
บางส่วน 

ไม่
มี/
ไม่
ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานท่ีปรากฏและ/หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเห็น) 

  

13.1 หน่วยงานมีการกําหนดและจัดทําข้อมูลท่ีมีคุณภาพ 
เพ่ือใช้ในการดําเนินงาน 

      

13.2 หน่วยงานได้พิจารณาถึงต้นทุนและประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูลท่ี 
จําเป็นต่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศ   

      

13.3 หน่วยงานได้ดําเนินการเพ่ือให้ผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอและ
ทันเวลาสําหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ  

      

13.4 หน่วยงานได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม
ของผู้บริหาร และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้
มีรายละเอียดที่เพียงพอสําหรับการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานย้อนหลัง  

      

13.5 หน่วยงานได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร
สําคัญไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ สืบคน้ได้ง่าย 

      

13.6 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในว่ามีข้อบกพร่อง หน่วยงาน
ได้แก้ไขข้อบกพร่องน้ันอย่างครบถ้วน ทันเวลา 

      

หลักการที่ 14 การสื่อสารภายใน     
14.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
      

14.2 หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลที่สําคัญต่อผูบ้ริหาร
และคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ําเสมอ  

      

14.3 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือ
ช่องทางลับ ให้ผู้ปฏิบัติงานแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในได้อย่าง
ปลอดภัย 

      

หลักการที่ 15 การสื่อสารภายนอก     
15.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียภายนอกองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ช่องทาง การสื่อสารที่เหมาะสม  
 

      

องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมติดตามผล     
หลักการที่ 16 การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานและ/หรือการประเมินผลอิสระ    
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ประสิทธผิลการควบคุมภายใน 

มี/
ใช่ 

มี/ใช่ 
บางส่วน 

ไม่
มี/
ไม่
ใช่ 

หมายเหตุ 
(หลักฐานท่ีปรากฏและ/หรือ
ปรากฏการณ์ท่ีเห็น) 

  

16.1 หน่วยงานมีการกําหนดความถ่ีท่ีเหมาะสมในการ
ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  

      

16.2   หน่วยงานดําเนินการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ท่ีมีความรู้/เขา้ใจ
และความสามารถ 

      

หลักการที่ 17 การประเมินขอ้บกพร่องและสื่อสาร     
17.1 หน่วยงานประเมินผลข้อบกพร่องของการควบคุม

ภายใน และดําเนินการส่ือสารติดตามแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที  

      

17.2 หน่วยงานมีการรายงานตามลําดับช้ัน ของการ
บังคับบัญชา กรณีท่ีพบว่ามีการทุจริต การฝา่ฝืน
กฎหมาย หรือการกระทําที่ผดิปกติอ่ืนๆ  

      

 
ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยส่งเสริม และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1) ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นอุปสรรคของการควบคุมภายใน ในหน่วยงานของท่าน เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................   

........................................................................................................................................................................................ 
2) ท่านคิดว่ามีปัจจัยใดที่ส่งเสริมให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพดีมากย่ิงขึ้น เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................

........................................................................................................................................................................................ 
3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

........................................................................................................................................................................................ 
ผู้ประเมิน.............................................. วันท่ี................................ 

 
ลายมือช่ือ.................................... 

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

วันท่ี................................ ลายมือช่ือ.................................... 

ผู้อนุมัติ................................................ 
 

วันท่ี................................ ลายมือช่ือ.................................... 

 
 

ภาคผนวก 5 
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ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
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ส่วนท่ี 2 การบริหารความเสี่ยง
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ภาคผนวก 6 

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

1.1 คําจํากัดความของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือความเส่ียงท่ีเกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไป
ปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินงานตามพันธกิจการบริหารเงินกองทุน หรือการดํารงอยู่ขององค์กร ดังน้ัน คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงต้องวางแผนกล
ยุทธ์และแผนดําเนินงานอย่างรอบคอบ ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมท้ังจัดให้มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานภายในที่เหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติ เช่น การจัดองค์กร บุคลากร งบประมาณ ระบบ
สารสนเทศ ระบบการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ 
และจัดการกับปัญหาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แผนกลยุทธ์ (Strategic plan) คือ แผนท่ีแสดงทิศทางการดําเนินงานและสะท้อนวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี ซึ่งแผนกลยุทธ์ท่ีดี จะต้องมีความชัดเจน สอดคล้องกับ
เป้าหมาย ยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้  

แผนดําเนินงาน (Business plan) คือ แผนที่กําหนดกรอบการดําเนินงานโดยรวมขององค์กร เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้สําเร็จตามแผนกลยุทธ์ และเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรกําหนด
แผนปฏิบัติการ (action plan) โดยทั่วไปจะเป็นแผนระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี ประกอบด้วยเป้าหมาย ผลผลิต 
ผลสัมฤทธ์ิหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณทรัพยากรท่ีใช้ กรอบเวลาการดําเนินงาน และเกณฑ์ในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งควรสอดคล้องกับ งบประมาณขององค์กรด้วย 

แผนปฏิบัติการ (Action plan) คือ แผนกิจกรรม ท่ีแสดงกิจกรรมของการดําเนินงาน งบประมาณ  
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาดําเนินการ ในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน โดยยึดแผนดําเนินงาน (Business 
Plan) เป็นกรอบและสามารถเขียนแผนปฎิบัติการเป็นรายปีงบประมาณ รายครึ่งปี รายไตรมาส รายเดือน  
หรือรายโครงการ ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้แผนและการติดตามงาน  

1.2 แหล่งท่ีมาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  

แหล่งท่ีมาของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจําแนกได้ 2 ประเภทหลัก คือ ปัจจัยความเสี่ยง
ภายนอก และปัจจัยความเส่ียงภายใน 

     1.2.1. ปัจจัยเสี่ยงภายนอก (PESTEL) หมายถึง ปัจจัยภายนอกท่ีองค์กรควบคุมได้ยาก หรือไม่
สามารถควบคุมได้ อันส่งผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย 
ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางการเมืองและสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน / หน่วยบริการ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และส่ิงแวดล้อม / ภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น  
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1.2.1.1 ความไม่แน่นอนทางการเมืองและสังคม (Political and Social) เป็นความไม่แน่นอน
ทางการเมืองท้ังการเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่น ตลอดจนปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและ
ค่านิยม เช่น   

-  ความต่อเน่ืองในเชิงนโยบายของรัฐบาล   

-  ความแทรกแซงจากบุคลากรภายนอก ซึ่งบุคลากรภายนอก หมายถึง องค์การ NGOs ประชาชน 
/หน่วยบริการท่ีได้รับผลกระทบ ผู้มีอิทธิพลทางการเมือง  

-  การร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างผู้บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

           -  ความร่วมมือระหว่างกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย หรือกลุ่มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

-  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน / หน่วยบริการ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรและความต้องการของประชาชน / หน่วยบริการ จะมีผลต่อระบบหลักประกันสุขภาพ 
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ และผู้บริหารระดับสูงต้อง
ติดตามดูแลและมีวิธีการจัดการกับสิ่งเหล่านี้ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของระบบ
หลักประกันสุขภาพ  

1.2.1.2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technological) สปสช. อาจเผชิญกับความเสี่ยงจาก
เทคโนโลยี ได้จาก 
    - การเลือกใช้เทคโนโลยีไม่เหมาะสม  
    - ความล้าหลังของเทคโนโลยี เน่ืองจากมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
    - ความผิดพลาดของเทคโนโลยีท่ีใหม่เกินไป อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการของ
องค์กร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
      

1.2.1.3 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Ecomomic) ภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น มีผลกระทบต่องบประมาณของ สปสช. ท่ีจะได้รับในแต่ละปี และการจัดสรร
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า แต่ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ดังกล่าวขึ้นอยู่กับขอบเขตการดําเนินงาน และความสามารถในการปรับตัวของ สปสช .  ดังน้ัน 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูงควรประเมินระดับความเสี่ยงขององค์กร 
ตลอดจนติดตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันแนวโน้ม รวมท้ังคาดการณ์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างต่อเนื่อง 
  

         1.2.1.4 กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ (Legal) ความคลุมเครือของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การ
เปล่ียนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ความไม่ม่ันใจในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายไม่ครอบคลุมอาจเป็น
อุปสรรคในการดําเนินงานอันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย และจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ 
องค์กรต้องจัดให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบเพ่ือติดตาม กฎระเบียบ และข้อกําหนดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
 

         1.2.1.5 ส่ิงแวดล้อม/ภัยธรรมชาติ (Environment) ได้แก่ การก่อความไม่สงบ สงคราม นํ้าท่วม 
พายุใต้ฝุ่น โคลนถล่ม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง โรคระบาด มีผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ท้ังสิ้น 
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     1.2.2 ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในที่องค์กรสามารถ ควบคุมได้ แต่สามารถส่งผลกระทบ 
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และ
เทคโนโลยีสําหรับการให้บริการ เป็นต้น และการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงภายใน อาจใช้ SWOT ช่วยในการ
วิเคราะห์ 
         1.2.2.1 โครงสร้างองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กรมีความสําคัญต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและประสิทธิภาพ หากองค์กรถูกครอบงําโดยผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือไม่มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน อาจทําให้การบริหารขาดความ
เป็นอิสระและไม่มีการถ่วงดุลอํานาจ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการและการบังคับบัญชาองค์กรควรมี
โครงสร้างองค์กรท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน และสามารถป้องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยบุคคลภายใน เช่น กรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี เป็นต้น  
         1.2.2.2 กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน องค์กรท่ีมิได้กําหนดกระบวนการและวิธีปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจน หรือกําหนดความรับผิดชอบที่ซ้ําซ้อนกัน อาจส่งผลให้การปฏิบัติตามแผนดําเนินงานและแผนปฏิบัติ
การล่าช้าและผิดพลาดได้ง่าย ยากแก่การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและทันกาล 
องค์กรควรกําหนดให้มีกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน พร้อมท้ังมีการสอบยันความถูกต้องและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันการเกิด
ช่องโหว่ในการควบคุมภายใน 
          1.2.2.3 ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร  แผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ข้ินอยู่กับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ และกรรมการอ่ืนๆ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง
ท่ีมีความรู้ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ สําหรับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานในทุก
ระดับขององค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของบุคลากร จํานวน
บุคลากรที่เพียงพอ จะช่วยรองรับปริมาณงานได้ครบถ้วน บุคลากรควรมีความเช่ียวชาญและได้รับการ 
ฝึกอบรมท่ีจําเป็นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การดําเนินงานด้าน
ต่างๆ เช่น การบริหารกองทุน PP OP IP โรคเอดส์ โรคไต และกองทุนโรคเรื้อรัง ควรจะมีบุคลากรที่มี
ความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และความชํานาญในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ เป็นต้น เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่า
สามารถตอบสนอง ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้  
         1.2.2.4 ความเพียงพอของข้อมูล องค์รกจะต้องได้รับข้อมูลท่ีเหมาะสม เพ่ือใช้ในการบริหารความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ การได้รับข้อมูลท่ีไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องและไม่ทันกาล จะเป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าใจภาวะการณ์ปัจจุบัน และส่งผลต่อการวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน การกําหนด เป้าหมาย และ
การบริหารงานขององค์กร องค์กรควรมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสียฯลฯ เพ่ือใช้กําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงาน 
         1.2.2.5 เทคโนโลยี องค์กรต้องม่ันใจว่าเทคโนโลยีท่ีใช้อยู่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ โดยเฉพาะโครงการท่ีมีความซับซ้อน เช่น กระบวนการจัดสรรกองทุน กระบวนการ
ชดเชยค่าบริการโครงการโรคไต และโครงการโรคเฉพาะโรคอ่ืนๆ  
 
1.3 ปัจจัยท่ีช่วยลดความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ปัจจัยท่ีช่วยลดความเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ คุณสมบัติของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหาร
ระดับสูง การวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน การวางแผนรองรับการดําเนินงาน (Continuity 
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planning) คุณภาพของบุคลากรและการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ ระบบการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม
ภายในและระบบธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ท่ีมั่นคงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีต่างๆ การริเริ่ม
โครงการ/ชุดสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน การได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เป็นต้น  

1.3.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการต่างๆ และ
ผู้บริหารระดับสูงควรมีความรู้ ประสบการณ์หลากหลายในด้านท่ีเป็นประโยชน์ เป็นอิสระ กระตือรือร้น 
เข้าใจภาวะการณ์ปัจจุบัน ภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันเป็นอย่างดี พร้อมท่ีจะตัดสินใจให้เกิดการปฏิบัติ 
นอกจากนี้มีกรรมการอิสระเพ่ือให้เกิดการสอบยันและสร้างสมดุลในการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีกําหนดไว้  

1.3.2 การวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน เพ่ือให้การวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงาน
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกและประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
พร้อมปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดผลกระทบให้น้อยท่ีสุด นอกจากนี้ องค์กร
ต้องกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ รวมถึงกําหนดระบบการวัดผลการปฏิบัติงานและ
ระบบการให้ผลตอบแทนท่ีชัดเจน  

1.3.3 การวางแผนรองรับการดําเนินงาน (Continuity planning) การจัดทําแผนรองรับการ
ดําเนินงานเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้มีการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง สําหรับกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด โดยอาจจัดทําแผนรองรับการดําเนินงานสําหรับสถานการณ์วิกฤตที่จําลองขึ้นในหลายๆ กรณี เช่น 
กรณีวิกฤตจากการไม่สามารถปฏิบัติได้สําเร็จตามแผนกลยุทธ์ กรณีวิกฤตจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรง 
หรือกรณีวิกฤตจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ เช่น โรคระบาด แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ําท่วม 
ไฟไหม้ อันกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการท่ีได้รับ
มอบหมาย และบริหารระดับสูง ควรกําหนดรายละเอียดการบริหารจัดการ และผู้มีอํานาจสั่งการและ / 
หรือลงลายมือช่ือแทนตาม ลําดับช้ัน ในกรณีท่ีผู้บริหารระดับสูงบางรายหรือส่วนใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ซึ่งแผนรองรับการดําเนินงานควรประกอบด้วย  

  (1) แผนรองรับด้านการปฏิบัติการ ได้แก่ แผนการกําหนดสถานท่ีปฏิบัติงานและประมวลผลสํารอง
และแผนป้องกันความเสียหายของระบบประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing - EDP)  

(2) แผนรองรับด้านการบริหาร ได้แก่ แผนการแก้ปัญหาสภาพคล้อง และแผนรองรับหาก
ดําเนินการไม่สําเร็จตามแผนกลยุทธ์ 

1.3.4 คุณภาพของบุคลากรและการฝึกอบรมที่เพียงพอ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความชํานาญ และ
ประสบการณ์ จะเข้าใจภาวะการณ์ปัจจุบัน และสามารถคาดการณ์แนวโน้มการดําเนินงานต่อระบบ
หลักประกันสุขภาพ และสามารถกําหนดชุดสิทธิประโยชน์และบริการท่ีจะเสนอต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ แผนดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะบุคลากรควรเข้าใจการบรหิารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และธรรมาภิบาล จะช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น พร้อมท้ัง
หาทางป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผน
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3.5 ระบบการบริหารความเส่ียง  

1.3.5.1 การบริหารความเส่ียง องค์กรต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมท้ัง
องค์กร (Enterprise Risk Management) และในการวางแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานจะต้องคํานึงถึง
ความ เส่ียงทุกประเภทที่เกี่ยวข้องรวมถึงวิธีควบคุมและลดความเส่ียง โดยมีการกําหนดนโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Appetite Risk and Risk Tolerance) 

1.3.5.2 คุณภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและธรรมาภิบาล จะช่วย
ให้องค์กรดําเนินได้อย่างมีประสิทธิผล มีรายงานท่ีโปร่งใส เช่ือถือได้ มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และช่วยให้
มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายท่ีกําหนด องค์กรควรกําหนดให้มีผู้ตรวจสอบ
ภายในท่ีเป็นอิสระ ทําหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบภายในหรือผลการสอบทานระบบโดยตรงต่อ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ
ดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที  

1.3.6 ความสัมพันธ์ท่ีม่ันคงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีต่างๆ ความสัมพันธ์ท่ีมั่นคงกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และภาคีต่างๆ จะช่วยลดความขัดแย้งที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เป็น
ผู้สนับสนุนและผลักดันให้แผนกลยุทธ์ การดําเนินงาน บางอย่างสําเร็จได้ด้วยง่าย และให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการกําหนดแผนกลยุทธ์ การดําเนินงานให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

1.3.7 การริเริ่มโครงการ/ชุดสิทธิประโยชน์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน การริเริ่มโครงการ / ชุด
สิทธิประโยชน์ต่อประชาชน จะทําให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์จากระบบหลักประกันสุขภาพอย่าง
เต็มท่ี ส่งผลให้คุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยของประชาชนอยู่ในระดับดี ทําให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ระบบหลักประกันสุขภาพ ในการริเร่ิมโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ควรดําเนินการดังต่อไปน้ี เพ่ือลด
ระดับความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 

1.3.7.1 การวิเคราะห์และสอบทานโครงการ/ชุดสิทธิประโยชน์ฯใหม่ สํานัก / กองทุนที่
รับผิดชอบการวิเคราะห์และสอบทานโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯใหม่ จะต้องเข้าใจลักษณะของโครงการ 
/ ชุดสิทธิประโยชน์ฯใหม่อย่างชัดเจน เพ่ือให้ม่ันใว่าการสอบทานครอบคลุมทุกประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่  

(1) ช่ือและคําอธิบายลักษณะของโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯและวัตถุประสงค์ในการเสนอ
โครงการ/ชุดสิทธิประโยชน์ฯ และกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯ 

(2)  ความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯใหม่กับโครงการ /  
ชุดสิทธิประโยชน์ฯ หรือบริการท่ีมีอยู่แล้ว  

(3) กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเป้าหมายใด 
(4) ประมาณการเติบโตและความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอนาคต  
(5) ผลวิเคราะห์ความสําเร็จของการเสนอโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์  
(6) ผลกระทบท่ีมีนัยสําคญัท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
(7) วิธีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงจากวิธีการดําเนินงาน ขั้นตอน กระบวนการใหม่

และผู้รับผิดชอบ  
(8) ข้อจํากัดในการนําโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯใหม่มาใช้ในระบบงานและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศปัจจุบัน และการเตรียมการปรับปรุงให้สามารถรองรับวิธีการดําเนินงาน ขั้นตอน กระบวนการ
ใหม่ 
 



82 

SD-463 07-001                                                                                                          

 (9) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง  
(10) ปริมาณงานที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้น  
(11) อัตราความผิดปกติที่จะเพ่ิมขึ้น (default rate)  
(12) การอนุมัติและความเห็นจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 

1.3.7.2 มาตรฐานหรือเกณฑ์ขั้นตํ่าในการพิจารณาโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯ ใหม่ 
สปสช.ควรมีกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติ การเสนอโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯ อย่าง
รอบคอบและรัดกุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมขั้นตํ่า โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างต้นทุน และผลผลิต ผลสัมฤทธ์ิที่จะได้ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ผลตอบแทนที่ปรับด้วยความ
เสี่ยงต่อเงินกองทุน (risk adjusted return on capital) นอกจากน้ี สปสช.ควรมีการจัดทํารายงาน ติดตามผล
การดําเนินงานภายหลังการนําโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯออกใช้ เพ่ือประเมินความสําเร็จว่าจะดําเนินกล
ยุทธ์อย่างไรต่อไป เช่น หากโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯไม่ประสบความสําเร็จ สปสช.อาจพิจารณาแนว
ทางแก้ไขหรือตัดสินใจยกเลิกการนําเสนอโครงการ / ชุดสิทธิประโยชน์ฯดังกล่าว เป็นต้น 

1.3.8 การได้รับข้อมูลด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ ข้อมูลที่เพียงพอ เช่ือถือได้ และทันกาลจะช่วยให้
เข้าใจภาวะกาณ์ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคีต่างๆ ทําให้องค์กร
สามารถเสนอชุดสิทธิประโยชน์ฯและบริการได้ตรงตามต้องการและเหมาะสม ซึ่งแหล่งข้อมูลอาจได้แก่ ผลวิจัย 
ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ที่ปรึกษา ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง หรือข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร นอกจากน้ี 
องค์กรที่มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานขององค์กร ทั้งข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมและข้อมูลวิจัยต่างๆ จะช่วยให้องค์กรสามารถ
ออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ฯและบริการที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี  
 

ส่วนที่ 2 แนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่พึงปฏิบัติ  

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน และการนําไปปฏิบัติไม่
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการกําหนด
ทิศทาง แผนการดําเนินงาน และแผนปฏิบัติการในแต่ละสํานัก / เขต ของ สปสช. ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและผู้บริหารระดับสูง จะต้องมีการกําหนดแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการระบุ วัด ติดตาม 
และควบคุมความเสี่ยงได้  

2.1 การจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ระดับองค์กร   

ผู้รับผิดชอบในการจัดการความเส่ียงด้านกลยุทธ์ระดับองค์กร คือ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ คณะกรรมการต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และสํานักนโยบายและแผน   

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ระดับองค์กร ควรคํานึงถึงความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก  และ
ปัจจัยภายใน ตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 
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ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ระดับองค์กร  

 การกําหนดกลยุทธ์ไม่เหมาะสม ไม่สะท้อนวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร   
 การกําหนดกลยุทธ์ไม่สอดคลอ้งกับภาวการณ์ปัจจุบัน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน 
 การกําหนดกลยุทธ์ผิดพลาด ไม่สามารถทําให้บรรลุตามพันธกิจ และเป้าหมายได้ 
 แผนกลยุทธ์ไมยื่ดหยุ่น ไม่สามารถเปล่ียนแปลงให้ทันต่อlสถานการณ์ปัจจุบัน 
 แผนกลยุทธ์ไมม่ีเป้าหมายที่ชัดเจน ระยะสั้น 3 ปี, ระยะกลาง 5 ปี และระยะยาว 10 ปี 
 KPIs ไม่สามารถวัดผลความสาํเร็จตามแผนกลยุทธ์ระยะต่างๆ ได้ 
 Key Risk Indicator (KRIs) ไม่สามารถวัดผลได้ 
 Key Control Indicator (KCIs) ไม่สามารถวัดผลได้ 
 การกําหนดแผนดําเนินงานระดับองค์กรไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระดับองค์กร  
 การตัดสินใจของผู้บริหารที่ผดิพลาด 
 ไม่สามารถปฎิบัติตามแผนกลยุทธ์ได้ 
 ไม่มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธ์  แผนดําเนินงาน 
 ไม่มีแผนภาวะฉุกเฉินการดําเนินงาน (Contingency planning) ระดับองค์กร 
 การขาดการประสานงานระหว่างภาคี หุ้นส่วนที่เก่ียวข้องกับผลสําเร็จอย่างย่ังยืน 

 

2.2 การจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ระดับสํานัก 

ผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ระดับสํานัก  คือ ผู้บริหารระดับสํานัก/เขต ผู้จัดการ
กองทุน ผู้จัดการโครงการ 

การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ระดับสํานัก ควรคํานึงถึงความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก และ
ปัจจัยภายใน ตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 

ตัวอย่างความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ระดับสํานัก 

 สํานัก/เขต/กองทุน มีแผนปฎิบัติการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ แผนดําเนินงาน เป้าหมาย และ
พันธกิจระดับองค์กร 

 แผนปฎิบัติงานไม่ได้กําหนด เป้าหมายชัดเจน  ด้านผลผลิต (Output) และผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) 
ของงานที่ชัดเจน 

 KPIs, KRIs, KCIs ไม่สามารถวัดผลความสําเร็จตามแผนปฎิบัติการได้ 
 แผนปฎิบัติงานไม่ได้กําหนดทรัพยากรท่ีใช้ กรอบระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ วิธีการติดตาม

ประเมินผล   
 แผนปฎิบัติงานไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
 แผนปฎิบัติงานไม่เหมาะสม ไม่สามารถทําให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ได้ 
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 ไม่มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินการดําเนินงานระดับสํานัก (Contingency planning) 
 ไม่มีการติดตามความหน้าของแผนปฎิบัติการ เทียบกับเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
 การขาดการประสานงานระหว่างภาคี หุ้นส่วนที่เก่ียวข้องกับผลสําเร็จอย่างย่ังยืน 

 

2.3 ตัวอย่างรายงานและข้อมูลที่เปน็สัญญาณเตือนความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
        ตัวอย่างรายงานด้านตัวช้ีวัดต่างๆ (KPIs, KRIs, KCIs) จะช่วยให้สปสช.และผู้กํากับดูแลสามารถ
ติดตามการดําเนินงานของ สปสช. ได้ ซึ่งหากมีการจัดทําข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอและมีการตรวจสอบความ 
ถูกต้องของการรายงานแล้ว จะเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการดําเนินงานย่ิงขึ้น ทั้งน้ี สัญญาณเตือนจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้สปสช.ตระหนักว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
เป้าหมายและกลยุทธ์ของ สปสช. เช่น 
          2.3.1 ความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นรายงานที่แสดงฐานะเงินกองทุนที่ สปสช. มีอยู่ รวมถึงการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน ทั้งที่คํานวณตามเกณฑ์ที่ทางการกําหนดหรือตาม
เกณฑ์ภายในของกองทุนเอง โดยควรแสดงผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของ เงินกองทุนในอนาคต รวมถึง
ประมาณการอัตราส่วนต่างๆ ตามงบประมาณ ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในกาดําเนินงานทั่วไป และโครงสร้าง
ของสินทรัพย์และหน้ีสินอย่างน้อยเป็นเวลา 3 ปี และในกรณีเงินกองทุนไม่เพียงพอ ควรรายงานสาเหตุ และ
กําหนดแนวทางแก้ไข  
 

       สัญญาณเตือน  
 การลดลงของเงินกองทุน จนถึงเกณฑ์เงินกองทุนขั้นตํ่า 
 ความสามารถของฝ่ายบริหารที่จะดํารงระดับเงินกองทุนให้ได้ตามท่ีได้กําหนดเป้าหมายที่วางไว้ 
    ในแผนดําเนินงาน  

     เหตุผล เน่ืองจากเงินกองทุนเป็นสิ่งที่แสดงฐานะของ สปสช. การไม่สามารถดํารงเงินกองทุนให้เป็นไป 
ตามกฎข้อบังคับ อาจส่งผลให้มีการกําหนดบทลงโทษและแนวทางแก้ไขปัญหา คณะกรรมการฯ หรือกรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายและผู้บริหารระดับสูง จึงควรติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
เช่น ผลการดําเนินงาน ความคุ้มค่าของผลการดําเนินงาน เป็นต้น  
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          2.3.2 รายงานการประเมินฝ่ายบริหารและบุคลากร คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย ควรประเมินผลงานและค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละครั้ง และเสนอรายงานดังกล่าว
ต่อผู้มีอํานาจ นอกจากน้ันคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงควร 
สอบทานรายงานเกี่ยวกับการหมุนเวียนงานของพนักงาน การปรับเงินเดือน การเลื่อนตําแหน่ง การปรับปรุง
ผลตอบแทน การจ้างงานใหม่ โดยอาจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์กรอ่ืนๆ ด้วย  
 

สัญญาณเตือน  

 ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย  
 รายงานตรวจสอบที่เป็นผลในทางลบต่อฝ่ายบริหาร  
 การหมุนเวียนงานหรือการเข้าออกของบุคลากรจํานวนสูง  
 ปริมาณการร้องทุกข์หรือร้องเรียนที่เพ่ิมขึ้น เช่น การฟ้องร้องดําเนินคดีเก่ียวกับความเสมอภาคของ

โอกาสในการทํางาน การล่วงละเมิดทางเพศ และคดีเก่ียวกับการพนักงานอ่ืนๆ เป็นต้น  
 บุคลากรมีตําแหน่งอยู่ในหลายระดับขององค์กร  

เหตุผล ฝ่ายบริหารและบุคลากรที่มีความสามารถมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จขององค์กร ความ
รับผิดชอบที่สําคัญที่สุดของคณะกรรมการฯ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง คือ การ
สรรหา และติดตามดูแลการทํางานของผู้บริหารและบุคลากร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
หากคณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายไม่ได้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง อาจทําให้ผลที่
ได้รับไม่เป็นไปตามเป้าหมายและอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง เน่ืองจากความไม่พอใจในผลตอบแทน ซึ่งไม่
เป็นผลดีต่อการดําเนินงานโดยรวมขององค์กร คณะกรรมการฯ อาจให้รางวัลต่อผู้ที่มีผลงานดี แต่ควรป้องกัน
ไม่ให้เกิดการจ่ายผลตอบแทน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เหมาะสม  

 

          2.3.3 ชุดสิทธิประโยชน์ฯหรือบริการใหม่ รายงานแสดงถึงการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริงกับ
งบประมาณที่ต้ังไว้  

สัญญาณเตือน  

 นําเสนอชุดสิทธิประโยชน์หรือการให้บริการใหม่ๆ โดยปราศจาก  
1) ความรู้ความชํานาญของผู้บริหาร  
2) นโยบายและขั้นตอนการดําเนินงาน  
3) การฝึกอบรม  
4) การควบคุมภายใน  
5) การสอบทานที่เป็นอิสระ  
6) เงินทุนสนับสนุน  
7) ระบบข้อมูลสนับสนุน  
8) ระบบข้อมูลเพ่ือการจัดการที่สามารถรวมข้อมูลในทุกด้านเข้าด้วยกันได้  
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 ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ  

เหตุผล การเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ใหม่หรือบริการใหม่ โดยขาดการวางแผนท่ีเพียงพอ ขาดทรัพยากร 
หรือขาดการควบคุมที่ดี สามารถสร้างผลกระทบทางลบอย่างมาก คณะกรรมการฯ หรือคณะกรรมการท่ีได้รับ 
มอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงควรพิจารณาว่าชุดสิทธิประโยชน์ใหม่หรือบริการใหม่เหล่าน้ันขัดต่อกฎ
ข้อบังคับซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่มากเกินควรหรือไม่ หรือทําให้เกิดผลกระทบในทางลบหรือไม่ นอกจากน้ัน
ควรมีระบบติดตามประเมินผลที่ดีเพ่ือประเมินผลดําเนินงานของชุดสิทธิประโยชน์ใหม่หรือบริการใหม่น้ัน
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ภาคผนวก 7 

ความเส่ียงด้านปฎิบัติการ (Operational Risks) 
 

1.1 คําจํากัดความของเร่ืองด้านปฏิบัติการ  
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operating Risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการขาดการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ขาดธรรมาภิบาลในองค์กร หรือการควบคุมภายในที่ดี ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน  
บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ สปสช.  
รวมถึงมีผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และด้านช่ือเสียง 
(Reputation) เช่น ความเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องหรือดําเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากน้ีความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการอาจเป็นสาเหตุของความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  ความเสี่ยงด้านการเงิน และ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การทุจริต ความไม่เพียงพอหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลในการ
ตัดสินใจ การหยุกชะงักหรือการขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการดําเนินงาน
ตามพันธกิจของ สปสช. ทั้งสิ้น  

 
                ที่มา                                       ความเสี่ยง                                            ผลกระทบ       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน 

ระบบงาน 

กระบวนการ 

1. ความเส่ียงดา้นการทุจรติภายใน 

2. ความเส่ียงดา้นทุจรติภายนอก 

3.ความเส่ียงจากการจ้างงานและ 

 และความปลอดภัยในการ    

 ปฎิบัติงาน 

4. ความเส่ียงจากการปฎิบัติงานที่
ไม่เหมาะสม   

5. ความเส่ียงเกีย่วกับความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน 

6. ความเส่ียงจากการขัดข้องหรือ
ั ื

ความเสียหายจาก 

การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย  และ 

เกิดจากเหตุการณ์
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1.2 ที่มาของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
ปัจจัยหรือสาเหตุที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่  

 1) ปัจจัยด้านคน  ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานซึ่งเกิดจากกระบวนการทํางานผิดพลาด หรือ
การควบคุมภายในไม่เพียงพอ อันอาจนํามาสู่ความเสี่ยงและความเสียหายต่างๆ ดังน้ันการให้ความ สําคัญใน
การคัดเลือกบุคลากร การอบรม และการพัฒนาจะทําให้องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน รวมท้ัง การส่งเสริมและสร้างจริยธรรมให้บุคลากรตระหนักถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ดีในการปฏิบัติงานก็ควรพัฒนาระบบให้มีการป้องกันความผิดพลาด
ที่เกิดจากความพลั้งเผลอของบุคลากร เช่น ข้อมูลมีการสอบยันกัน 
ตัวอย่างความผิดพลาดท่ีเกิดจากคน องค์กรได้นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้แทนระบบเดิม ขณะที่ยังไม่ได้มี
การอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทําให้บุคลากรไม่เข้าใจการทํางานของระบบและ
กระบวนการทํางานที่ชัดเจน จึงทําให้เกิดความผิดพลาด 
 

 2) ปัจจัยด้านระบบงาน หากระบบงานเกิดความเสียหาย ขัดข้อง หรือหยุดชะงัก รวมถึงความถูกต้อง
เช่ือถือได้ของระบบข้อมูล และระบบการสื่อสารภายในองค์กร การควบคุมการเข้าถึงระบบการรักษาความปลด
ภัยของระบบและข้อมูล ตลอดจนความสามารถในการนําระบบให้กลับมาทํางานได้ตามปกติ หลังจากที่เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน อันอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้ ดังน้ันระบบที่ดีจะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยระบบงานที่ใช้อยู่ควรมีความเหมาะสมกับขนาดและ
ความซับซ้อนขององค์กร  
ตัวอย่างความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงาน องค์กรได้เปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์ จึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาด เช่น เกิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในระบบ   
 

 3) ปัจจัยด้านกระบวนการทํางาน หากไม่มีกระบวนการ / ขั้นตอนการทํางานหรือจุดควบคุมในแต่
กระบวนการ อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้ เช่น การถูกฟ้องร้องจากการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือสัญญา ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เป็นต้น    
ตัวอย่างความผิดพลาดท่ีเกิดจากกระบวนการทํางาน กองทุนได้ออกแนวทาง / หลักเกณฑ์การบริหารกองทุน
ใหม่ แต่ยังไม่คู่มือการปฎิบัติงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกองทุน ทําให้บุคลากรที่
เก่ียวข้องปฎิบัติงานไม่ครบถ้วนตามที่กําหนด และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 
 

           4) ปัจจัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความคาดหมาย หรือการควบคุมขององค์กร เช่น ด้าน
การเมือง ด้านภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของกฎหมายหรือกฏเกณฑ์ข้อบังคับ เป็นต้น ดังน้ัน จึง
มีความจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง รวมท้ังกําหนดมาตรการรองรับเพ่ือลดความสูญเสียให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้   
ตัวอย่างเหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ภายนอก เกิดเหตุการณ์ความไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ สปสช.เขตที่รับผิดชอบ เป็นอุปสรรคต่อ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยบริการ ภาคีต่างๆ รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจในระบบ
หลักประกันสุขภาพ   
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1.3 ประเภทของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
 ประเภทของความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จําแนกออกได้เป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
 1) ความเสี่ยงจากการทุจริตภายใน (Internal Fraud) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตของ
บุคลากรภายในองค์กร ที่กระทําหรือละเว้นการกระทําโดยเจตนา เพ่ือให้ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทุจริต
ดังกล่าวตกแก่ตนเองและพวกพ้อง เช่น ดําเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาต การปลอมแปลงเอกสาร การยักยอก 
หรือ การรับสินบน เป็นต้น 
 

 2) ความเสี่ยงจากการทุจริตภายนอก (External Fraud) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตของ 
บุคลากรภายนอกองค์กรที่กระทําการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงกับ สปสช. เช่น 
การปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน การฉ้อโกง การโจรกรรม เป็นต้น  
 

 3) ความเสี่ยงจากการจ้างงาน และความปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน (Employment  
practices  and workplace safety) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการจ้างงาน (Contract out)  
ที่ไม่เหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทน หรือการปฏิบัติงานต่อบุคลากรเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงการกําหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
ที่ไม่เพียงพอ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร อันเน่ืองมาจากโรคภัยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงานได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการถูกฟ้องร้อง การลาออก หรือการลาหยุดงานประท้วงได้  
      

 4) ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานท่ีไม่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุดสิทธิประโยชน์ และข้อพึง
ปฏิบัติและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน (Stakeholders, Products and Code of Conducts) เป็นความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นจากวิธีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน กระบวนการออก
ชุดสิทธิประโยชน์ และการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไม่เหมาะสม การดําเนินธุรกรรมทางการเงิน
โดยไม่ได้รับอนุมัติ การนําข้อมูลของผู้มีส่วนเสียส่วนเสียไปหาผลประโยชน์ เป็นต้น  
  

 5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน (Damage to physical assets) เป็นความเสี่ยงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของ สปสช. อันเน่ืองมาจากอุบัติภัยต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ อัคคีภัย   
ภัยธรรมชาติ การทําลายทรัพย์สิน การจลาจล การก่อความไม่สงบทางการเมือง การก่อวินาศภัยเป็นต้น   
 

 6) ความเสี่ยงจากการขัดข้องหรือหยุดชะงักของระบบงานหรือระบบคอมพิวเตอร์ (Business 
disruption and system failures) เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากระบบงานที่ผิดปกติ หรือการหยุดการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเปลี่ยนแปลงระบบงาน เช่น การหยุดให้บริการ ความเสียหายจากความไม่
สอดคล้องกัน หรือความแตกต่างของระบบงานที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ความล้มเหลว หรือความบกพร่อง
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม 
ล้าสมัย และไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น   
 

 7) ความเสี่ยงจากกระบวนการทํางาน (Execution, Delivery and process management)  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในวิธีการปฎิบัติงาน (Methodology) ความผิดพลาดของระบบการ
ปฎิบัติงาน (Procedure) หรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน และการจ้างบุคคลภายนอก 
(Outsourcing)   
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ตัวอย่าง 
- QP / WI / SD หรือ คู่มือแนวทางต่างๆ มคีวามไม่เหมาะสม ไมส่ามารถใช้ได้จริง 
- การไม่ปฏิบัติตาม QP / WI / SD หรือ คู่มือแนวทางต่างๆ 

          - การไม่ปฎิบัติตามสัญญาของผู้รับจ้าง หรือ Outsourcing    
  - การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน    

- ความไม่สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของบุคลากร   
- กระบวนการทํางานที่ไม่เหมาะสม  

 
ตัวอย่างความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการระดับองค์กร สาํนัก / สปสช.เขต กองทุน 
 

 งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินการ 
 ความไม่แน่นอนของการได้รับงบประมาณในแต่ละปี 
 ไม่ได้รับงบประมาณตามท่ีเสนอโครงการ 
 อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ  ไม่พร้อมหรือไม่สมในการใช้งาน  
 กลไกและกระบวนการดําเนินงานไม่เหมาะสม  
 การดําเนินงานหยุดชะงัก 
 คู่มือ แนวทาง หลักเกณฑ์ ไม่เหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ 
 การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน   
 การไม่ปฎิบัติตามคู่มือ แนวทาง หลักเกณฑ์ในการทํางาน  
 การทุจริต หรือประพฤติ ปฏิบัติโดยมิชอบ  
  ความเสี่ยงจากการจ้างงานไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม 
 การปฎิบัติงานไม่สอดคล้องกับ ข้อพึงปฏิบัติและจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน     
 ความไม่สะดวกในการดําเนินงาน อันเน่ืองมาจาก  
      เหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ ภัยธรรมชาติ 
 สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 การขาดแคลนบุคลากร  
 คุณสมบัติของบุคลากรไม่เหมาะสม 
 การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ดําเนินการ 

 
 
 

ทรัพยากร เงิน
งบประมาณ 

กระบวนการ / วิธีการปฏิบัติงาน 

จริยธรรม  

สภาพแวดล้อม 

บุคลากร 
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ภาคผนวก 8 

ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risks) 
 

       ความเสี่ยงทางการเงิน คือ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในการใช้จ่ายเงิน เช่น การตัดสินใจ ใช้
เงินเพ่ือการลงทุนในโครงการ /แผนงาน / กิจกรรมใหม่ การตัดสินใจจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส การ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของการใช้เงินเพ่ือการลงทุนในโครงการ / แผนงาน / กิจกรรมต่างๆ หรือการนําเงิน
งบประมาณที่เหลือจากโครงการหน่ึงไปใช้ในอีกโครงการ / แผนงาน / กิจกรรมหน่ึง หรือไปลงทุนในโครงการ / 
แผนงาน / กิจกรรมใหม่ โดยปกติความเสี่ยงทางการเงินเกิดจาก 3 ปัจจัย คือ 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านราคา หรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่าง
เห็นได้ชัดในสังคมท่ีมีการแข่งขันอย่างรุนแรง เช่น ปัจจุบัน ที่ใช้กลไกลทางราคาและกลไกทางการตลาดมา
ขับเคลื่อนกิจกรรม ธุรกรรม เพ่ือมุ่งเน้นผลกําไรสูงสุด ตามแนวทางทุนนิยม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น การ
เปลี่ยนแปลงค่าเงิน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงราคาที่ปรับลดลงเน่ืองจากคู่แข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย การเปลี่ยนแปลงอัตราจ้าง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้ันอาจส่งผลให้เกิดทั้ง
โอกาส  และความเสี่ยง อย่างไรก็ตามกระบวนการเปลี่ยนแปลง ย่อมเป็นความเสี่ยงเสมอ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ด้านราคาอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ย่อมเป็นความเสี่ยงทางการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพ อันเน่ืองมาจาก
ต้นทุนหัตถการต่างๆ และค่าบริการที่สูงขึ้น ทําให้ต้องใช้งบประมาณมากข้ึนเพ่ือให้การบริการที่เท่าเดิม สําหรับ
การเปลี่ยนแปลงต้นทุนด้านค่าจ้างน้ัน  เก่ียวข้องโดยตรงกับปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งที่เกิดขึ้นในภายในประเทศ 
และระดับภูมิภาค ที่มีความพลวัต (เปลี่ยนแปลง) ย่อมทําให้ต้นทุนการบริหารจัดการขององค์การเพ่ิมสูงขึ้น เช่น 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และค่าตอบแทน ของบุคลากรในระบบหลักประกันสุขภาพ มีผลให้เม็ดเงินถูกจัดสรร
ไปใช้ในการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ (กองทุนต่างๆ) น้อยลงไป  โดยในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ประมาณกันว่า เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเมื่อเพ่ือให้ในระบบหลักประกันสุขภาพน้ัน ประมาณร้อยละ 
60 เป็นต้นทุนของเงินเดือน และค่าตอบแทน ประเด็นน้ีถึงเป็นความเสี่ยงด้านการเงิน ต่อการดําเนินงานให้เกิด
การใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า       

2. การเปลี่ยนแปลงในความน่าเชื่อถือที่ลดลงได้ ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ หรือด้านเครดิต   คือ 
โอกาสที่จะเกิดการไม่ปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาทางการเงินของผู้ที่ต้องทําตามสัญญาน้ัน เช่น การที่ลูกหน้ีไม่ยอม
ชําระหน้ีตามท่ีกําหนด หรือการที่ลูกหน้ีของเราถูกประเมินจัดอันดับความหน้าเช่ือถือในการชําระหน้ีในระดับที่
วิกฤต (เสี่ยงต่อการไม่สามารถชําระหนี้ได้ตามเวลาที่กําหนด) หรือผู้ออกตราสารหน้ีไม่สามารถชําระเงินต้นและ
ดอกเบ้ียคืนตามสัญญาความเสี่ยงในลักษณะน้ีปรากฏเห็นได้ชัดใน สปสช. คือ การจัดสรรเงินไปยังผู้เก่ียวข้อง 
เช่นหน่วยบริการ สสจ. องค์กรต่างๆ ล่าช้ากว่าที่กําหนด หรือจัดสรรไม่ตรงตามที่ได้ตกลงไว้  เป็น  ความเสี่ยงที่
มีผลต่อทั้งสองฝ่าย คือ สปสช. ขาดความน่าเช่ือถือทางการเงินจากผู้ที่เก่ียวข้อง เพราะหน่วยบริการ และ
ผู้เก่ียวข้องไม่สามารถแน่ใจได้ว่าจะจ่ายเงินตามเวลาที่กําหนดสําหรับผู้ใช้เงินแล้ว เน่ืองจากเงินไม่มาตามเวลาที่
กําหนดไว้ อาจส่งผลให้งานไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องไว้ จะต้องปรับเปลี่ยนแผนงาน หรือการจัดการเงินงจาก
ส่วนอ่ืนเช่นโดยการยืม โยกย้ายเงินมาขับเคลื่อนโครงการระหว่างคอยการจัดสรร ซึ่งก็เป็นความเสี่ยงทางเงินที่
อาจทําให้การดําเนินงานไม่มีประสิทธิผล 
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3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทํางานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ทําให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การเงินผิดพลาด มีผลให้องค์กรได้รับความเสียหาย เพราะ
ข้อมูลที่บันทึกไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้ ความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การบันทึกข้อมูล
ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่เร่งรัดการใช้เงินอย่างทันเวลา มีผลให้ค่าของเงินลดลง หรือต้นทุนของ
สินค้าและบริการสูงขึ้น การปรับเปลี่ยนการทําโครงการโดยโยกเงินไปใช้ในโครงการ / กิจกรรมอ่ืน ที่อาจเสี่ยง
ต่อการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน การประมาณการการใช้งบประมาณอย่างเร่งรัด ไม่สามารถทําได้จริงทําให้
มีเงินเหลืออยู่โดยไม่ได้ใช้ตามแผนที่วางไว้แล้วมาปรับโยกกันภายหลัง เป็นต้น ความเสี่ยงน้ีอาจเกิดขึ้นได้ใน
ระดับบุคคล และระดับโครงสร้าง กล่าวคือ กรณีเป็นความผิดพลาดในระดับบุคคล  อาจเกิดจากภาระงานกับ
การพักผ่อนไม่สมดุลกัน หรือความไม่รอบคอบถี่ถ้วนโดยนิสัย (Human error) หรือเกิดขึ้นในระดับโครงสร้าง 
คือ การจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่ผิดพลาดซ้ําซ้อน และไม่มีการสอบทานถ่วงดุลอํานาจอย่างเหมาะสม 
และขาดการตรวจสอบติดตามงานที่เข้มงวด 

 

ตัวอย่าง ความเสี่ยงทางการเงิน 
 การใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 ไม่ได้กําหนดเง่ือนไขการยืนราคา, อัตราดอกเบ้ีย, เบ้ียปรับ กรณีที่มีความล่าช้าไม่เป็นไปตาม

เง่ือนไข 
 ไม่ได้ติดตามการใช้เงินงบประมาณ อย่างสมํ่าเสมอ และให้เป็นไปตามแผนงาน 
 ไม่ได้วิเคราะห์ต้นทุนของโครงการ และการคุ้มค่าคุ้มทุน (Return of Investment)  
 การขาดสภาพคล่องของ งบกองทุน และงบบริหาร  
 รายงานทางการเงินที่ผิดพลาด   
 การจัดสรรเงินกองทุนล่าช้า 
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ภาคผนวก 9 

ความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance Risks) 
 

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร คือโอกาสที่
องค์กรไม่ทําตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งจะมีผลต่อการถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนจะเห็นว่ากฎ
ดังกล่าวที่องค์กรจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้ังแต่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศกองทุน รวมถึง
แนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารกองทุน ทั้งน้ีจะต้องไม่ขัดกับกฎหมาย หรือ พระราชบัญญัติ สําหรับการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวมีผลต่อระดับความน่าเช่ือถือขององค์กรต่อสาธารณะ ในการพิจารณาถึงการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบมีหลักการในการพิจารณาดังน้ี 

1. โครงการ กิจกรรม แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ   
2. ความเหมาะสมของวิธีการควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่างๆ  
ทั้งสองประเด็นเป็นประเด็นที่จะต้องให้ความสําคัญในลําดับแรก เพราะหากไม่มีความเหมาะสมแล้ว ก็

หมายถึงองค์กรยังคงมีความเสี่ยงอยู่ปกติ การประเมินความเสี่ยงมักเน้นการประเมินความเหมาะสมของการ
ออกแบบวิธีการในการควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ มากกว่าการเน้นว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือไม่ 

ตัวอย่าง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
 ไม่มีกระบวนการทบทวนการออกระเบียบ กฎ ภายในหน่วยงาน 
 ไม่มีการกําหนดแนวทางการทํางานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ทํางานนอกเหนือที่ พ.ร.บ. กําหนด 
 มติกรรมการต่างๆ ขัดต่อกฎหมาย และ พ.ร.บ. ที่เก่ียวข้อง  
 ความคลุมเครือของกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ 
 ความไม่มั่นใจในการบังคับใช้กฎหมาย 
 กฎหมายไม่ครอบคลุม   
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ล้าหลังไม่ทันสมัย ไม่ทันการเปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงมติที่เก่ียวข้อง 
 สัญญา หรือข้อตกลงที่มีความผิดพลาด ไม่ครอบคลุม 
 การจัดทํานิติกรรมสัญญาไม่เหมาะสมทําให้ไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย เป็นต้น   
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ภาคผนวก 10 

ความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risks) 
 

           ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่คาดหวังหรือไม่
คาดหวัง อันเน่ืองมาจากการนําเทคโนโลยีมาใช้โดยมีผลกระทบถึงระบบงาน และการปฎิบัติงานซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ สปสช. ได้ 
 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risks) จะพิจารณาความเสี่ยงออกเป็น 2 เรื่องใหญ่ 
ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 

 ประเภทความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เน่ืองจากการดําเนินงานด้าน IT จะส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ดังน้ัน การพิจารณาความเส่ียง
ด้าน IT จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 

1. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Risk) 
2. ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Operational Risk)  

 - ความเสี่ยงเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัย (Security) 
 - ความเสี่ยงเก่ียวกับความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 
 - ความเสี่ยงที่เก่ียวกับความพร้อมใช้งาน (Availability) 
 - ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation) 
 - ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย (Regulation) 
1. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นความเสี่ยงซ่ึงเกิดจากนโยบายและกลยุทธ์
ขององค์กร ที่ไม่เอ้ืออํานวยต่อการดําเนินงานหรือกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาและนําระบบออกใช้
งานจริง ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ สปสช. ผู้บริหารควรพิจารณาและยึดหลักธรรมาภิ
บาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) ในการบริหารงานเพ่ือให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงานเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ สปสช. ขาดการกํากับดูแลและการ
ควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหาในการปฎิบัติงานซึ่งมีผลกระทบต่อซึ่ง
ผลกระทบต่อการดําเนินงานตามพันธกิจของ สปสช. ความเสี่ยงประเภทน้ีจะพิจารณาจากการควบคุมภายใน 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ความซื่อสัตย์ของพนักงาน และขั้นตอนการปฎิบัติงานในการให้บริการแก่ลูกค้า การ
พิจารณาความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงานจะแบ่งออกได้ ดังน้ี 

2.1 การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security) เป็นการพิจารณาสภาพแวดล้อม
ในการประมวลผลท้ังด้านกายภาพและตรรกะ (Physical & Logical) โดยจัดการป้องกันให้มีความเหมาะสมท้ัง
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คุณค่าและความสําคัญของข้อมูล ซึ่งหลักเกณฑ์ในการมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดีจะต้องสามารถ
ป้องกันการเข้าถึงการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลง การทําลาย หรือการเปิดเผยข้อมูล ทั้งระหว่างที่กําลังพัฒนา
ระบบงาน หรือในการจัดส่งข้อมูลการประมวลผลหรือจัดเก็บรักษาข้อมูลในระบบงาน 

2.2 ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) หรือการส่งมอบข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ 
ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือได้ ให้กับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล (End User) จะทําให้การดําเนินงานและการ
บริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ หากผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลได้รับข้อมูลที่ขาดความน่าเช่ือถือย่อมก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อองค์กร ทั้งน้ี การบริหารความเสี่ยงด้านน้ีจะมีผลกระทบทั้งต่อโครงสร้างของการควบคุมองค์กร
และต่อโครงสร้างของสายงานการให้บริการทั้งหมด 

การพิจารณาความเสี่ยงในสว่นนีจ้ะครอบคลุมถึงความบกพรอ่งในกระบวนการออกแบบระบบ 
การนําออกใช้งานจริง หรือระหว่างการบํารุงรักษาระบบและเครื่องมืออุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น   

- การไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ของระบบภายในและระบบภายนอก หรืออุปกรณ์และ 
Software ที่ทําให้ สปสช. เกิดความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน  

- การให้บริการช่องทางการรับส่งข้อมูลและการประมวลผลท่ีไม่เหมาะสมกับระบบงานของ 
สปสช. 

- ความคลาดเคลื่อนหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล 
2.3 ความพร้อมการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) ความพร้อมใช้งานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความเส่ียงในเรื่องการจัดส่งข้อมูลไปให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันเวลาและ
สามารถให้ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องในเวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานและการตัดสินใจ
ของ สปสช. โดยอาศัยข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก โดยต้องจัดให้มีแผนการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาหรือมีศูนย์ประมวลผลสํารอง   

สปสช. ควรดําเนินการเพื่อให้บริการข้อมูลต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเป็น Sevice Level Agreement หลังจากการดําเนินงานหยุดชะงักอันเนื่องจาก
เหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ทั้งน้ี สปสช. ควรมีความพร้อมใช้งานด้าน IT ต้องมีการจัดทําแผนรองรับการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง (Continuity Plan) ซึ่งเป็นแผนการดําเนินงานหลักของ สปสช. และมีแผนการกู้ระบบ
กลับคืน (Disaster Recovery Plan) แผนสํารองฉุกเฉิน (Contingency Plan) และแผนรองรับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดว่าจะเกิดขึ้น (incident Response Plan)   

แผนรองรับการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Continuity Plan) หมายถึง แผนการดําเนินงาน
หลักที่ทําให้การดําเนินงานของ สปสช. สามารถกระทําได้อย่างต่อเน่ือง ไม่หยุดชะงัก  เมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุ
ฉุกเฉินกับ สปสช. 

 แผนการกู้ระบบกลับคืน  (Disaster Recovery Plan หรือ DRP) หมายถึง แผนการ
ดําเนินงานทางด้าน IT เพ่ือให้ข้อมูลและระบบงานของระบบคอมพิวเตอร์สามารถกลับมาดําเนินกรได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตาม Service Level Agreement  

 แผนสํารองฉุกเฉิน (Contingency Plan) หมายถึง แผนรองรับการดําเนินงานหรือการ
ปฎิบัติงานของ สปสช. ให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถดําเนินการปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถกระทําได้อย่าง
ต่อเน่ืองไม่หยุดเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน 
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 แผนรองรับเหตุการณ์ที่ ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Incident Response Plan หรือ IRP) 
หมายถึง แผนรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดว่าจะเกิดกับ สปสช. ซึ่งเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากสิ่งที่
คิดว่าจะเกิดขึ้น เช่น การขู่วางระเบิด ตึกถล่ม Hackerโจมตีระบบงาน หรือเหตุการณ์ 911 เพ่ือให้ สปสช. 
สามารถดําเนินงานภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม 

2.4 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation) ความเสี่ยงด้านช่ือเสียงเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความ
คิดเห็นเชิงลบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของ สปสช. ที่จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆ 
หรือดํารงความสัมพันธ์ของการให้บริการแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคงอยู่ต่อไป ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ความน่าเช่ือถือและเสถียรภาพของ สปสช. โดยความเสี่ยงด้านช่ือเสียงเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ที่ สปสช. นําเทคโนโลยี
ที่เก่ียวข้องกับชุดสิทธิประโยชน์ การให้บริการ ช่องทางการรับส่งข้อมูล หรือการประมวลผลมาใช้ ซึ่งอาจตรง
ข้ามกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงขั้นส่งผลกระทบต่อความม่ันคงและเสถียรภาพของ สปสช.   

ตัวอย่างเช่น จุดอ่อนของระบบการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นภัยสําคัญต่อความเป็นส่วนตัว ความไม่
เพียงพอของแผนฉุกเฉิน และการเตรียมรองรับการให้บริการเมื่อระบบผิดพลาด การโจรกรรมข้อมูลซึ่งเป็นส่วน
ที่ทําลายความน่าเช่ือถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.5 ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย (Regulation) ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการปฎัติฝ่าฝืนหรือไม่ทําตามมาตรการทางกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อการดําเนินงานของ สปสช. ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติตามกฎหมายอาจเกิดขึ้นในหลายๆ ทาง ได้แก่ เกิดจาก 
สปสช. ไม่สามารถที่จะทําตามความต้องการที่ให้ปิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับ หรือการละเมิดลิขสิทธ์ิ
โปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ  

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสาสนเทศไม่ได้แยกเป็นอิสระจากความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ แต่ความเสี่ยง
ด้านอ่ืนๆ จะได้รับผลกระทบจากการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังแผนผังแสดงความสัมพันธ์ 
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แผนผงัแสดงความสัมพันธร์ะหว่างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Risks) 
 

ตัวอย่างความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ระดับองค์กร  
 

1. ความเสี่ยงด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงสร้างและทรัพยากรไม่มีความคล่องตัว ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างโดยรวมขององค์กร  และไม่

มีการปรับปรุงทบทวนให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยู่เสมอ 
 นโยบายที่เก่ียวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปสช. ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ใน สปสช. 

อย่างเพียงพอ 
 แผนกลยุทธ์ด้าน IT และโครงการ IT ไม่สามารถสนับสนุนแผนกลยุทธ์โดยรวม หรือทําให้ สปสช. 

ไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ 
 การควบคุมและการกํากับดูแลงานด้าน IT ไม่ชัดเจน ไม่โปร่งใส หรือผู้บริหารระดับสูงตัดสินใจ

ดําเนินการทางด้าน IT ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ 

ความเสี่ยงด้านการบริหารงาน 

ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน 

การรักษาความปลอดภัย 

ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล 

ความพร้อมใช้งาน 

ความเสี่ยงด้านช่ือเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการปฎิบติตามกฎหมาย 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน 

ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงานเงิน 

ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย 
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 นโยบายด้านระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถเช่ือถือได้ ไม่มีข้อมูล
เพียงพอเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 การประมวลผลเพ่ือการบริหาร ไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ทันเวลาและไม่สามารถสนองความ
ต้องการของผู้บริหารได้อย่างแท้จริง  

 ผู้บริหารกําหนดนโยบายและการจัดการแผนสํารองฉุกเฉินได้ไม่ครอบคลุมการดําเนินงาน 
ด้าน IT ทําให้เกิดความไม่ต่อเน่ือง หรือหยุดชะงักของระบบงาน 

 

2. ความเสี่ยงด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 

      ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย (Security ) 
 นโยบายการรักษาความปลอดภัย ไม่มีประสิทธิผลและไมม่ีประสิทธิภาพ   
 การเข้าถึง การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การทําลาย และการเปิดเผยข้อมูล โดยไม่ได้รับอนุญาต   
 การโจมตีระบบเครือข่ายสื่อสาร  

     ความเสี่ยงด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล (Data Integrity) 
 ความคลาดเคลื่อนหรือความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล 
 ความไม่ถูกต้อง และความไม่น่าเช่ือถือของข้อมูล 
 การบริหารโครงการที่จะใช้ระบบ IT ที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 การไม่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม รวมถึงการจัดซื้อระบบงาน 
 การบํารุงรักษาระบบงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
 การบริหารการใช้บริการจากหน่วยงานภายนอกอย่างไม่มีประสิทธิภาพ   
 การไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ของระบบภายในและระบบภายนอก หรืออุปกรณ์และ Software 

ที่ทําให้ สปสช. เกิดความเสี่ยงด้านการปฎิบัติงาน  
 การให้บริการช่องทางการรับส่งข้อมูล และการประมวลผลที่ไม่เหมาะสมกับระบบงานของ สปสช. 

 

      ความพร้อมใช้งานของข้อมูล (Availability)  
 ความเสี่ยงในเรื่องการจัดส่งข้อมูลไปให้ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลได้รวดเร็วทันเวลาและสามารถให้

ข้อมูลได้อย่างต่อเน่ืองในเวลาที่เหมาะสม 
 ระบบไม่มีเสถียรภาพ 
 ความไม่เพียงพอแผนเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน และแนวทางปฎิบัติงานในกรณีเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้าน IT     
 ความไม่ถูกต้องของแผนสํารองฉุกเฉินรวมถึงการทดสอบแผนสํารองฉุกเฉินและการรายงานผลต่อ

ระดับบริหาร 
 ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการศูนย์สํารอง ความถูกต้องและครบถ้วนของการสํารองข้อมูลและ

ระบบ 
 ความไม่ต่อเน่ืองของการบํารุงรักษาและการประกันภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงาน 
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  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation) 
 การขาดความน่าเช่ือถือเน่ืองจากระบบรักษาความปลอดภัยมีจุดอ่อน 
 การถูกดําเนินคดีเน่ืองจากการทุจริต 
 ความเสียหายเน่ืองจากระบบ IT บกพร่อง   

  ความเสี่ยงด้านการปฎิบัติตามกฎหมาย  (Regulation)  
 การไม่สามารถปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่ทางการกําหนด 
 การปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายให้ทนัเท๕โนโลยีสมัยใหม ่อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและ

ปฎิบัติไม่ถูกต้อง  
ตัวอย่างความเสี่ยงด้าน IT ระดับสํานัก / เขต 

 ความเสี่ยงเร่ืองระบบ IT ที่ไม่สามารถรองรับการปฎิบัติงานได้ 
 ความเสี่ยงเร่ืองการได้รับข้อมูล ไมถู่กต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่ทันต่อการใช้งาน 
 ความเสี่ยงเร่ืองการเข้าถึงข้อมูล   
 ความเสี่ยงเร่ืองการใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธ์ิ 
 ความเสี่ยงเร่ืองเสถียรภาพของระบบ IT ต่องานที่ปฎิบัติ 
 ความเสี่ยงเร่ืองไม่มีระบบ IT ที่เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน 
 ความเสี่ยงเร่ืองการละเมิดนโยบาย กฎระเบียบ ทางด้าน IT  
 ความเสี่ยงเร่ืองการไม่ทันต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในสํานัก / เขต  
 ความเสี่ยงเร่ืองนโยบายทางด้าน IT เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติงานให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
       ของสํานัก / เขต 
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ภาคผนวก 11 

โครงสร้างสาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือในระยะเริ่มต้นเรียกว่าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เป็น

นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้เริ่มดําเนินการในเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2544 และมีการ
ดําเนินการจนครบทุกจังหวัดทั่วประเทศเมื่อ 1 ตุลาคม 2545  

เมื่อพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2545 
ทําให้มีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดขึ้นเพ่ือเป็นองค์กรที่รับผิดชอบดําเนินการอย่างชัดเจน ถือเป็น
การสร้างความมั่นใจว่าการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีการดําเนินงานไปอย่างต่อเน่ือง 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดต้ังขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2545 หมวดที่ 3 มาตรา 24 กําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของรัฐมนตรี ก่อต้ังเมื่อเดือนพฤษภาคม 2546 มีภารกิจสําคัญในการสร้างและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนไทย โดยปัจจุบันกําหนดขอบเขตสิทธิรับบริการสาธารณสุขสําหรับประชาชนไทยทั้งหมด 
ยกเว้น 

 ผู้มีสิทธิของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 9 
 ผู้ประกันตน / ลูกจ้างตามมาตรา 10, 11 
จํานวนประชากรที่มีสทิธิในระบบหลักประกันสุขภาพประมาณ 48.787  ล้านคน  จากจํานวน

ประชากรทั้งประเทศกว่า 65 ล้านคน  (ข้อมูลจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับผู้มีสทิธิ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559 ) 
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โครงสร้าง  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

 

 
 
ตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองการแบ่งส่วนงาน การกําหนดตําแหน่งงาน การจัดระบบงาน และการ
มอบอํานาจภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 (เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1)  
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การแบ่งเขตพ้ืนท่ี คํานึงถึงการให้บริการประชาชน และการส่งต่อ โดยคาดหวังให้การรักษาสิ้นสุด 
ภายในเขตพ้ืนท่ีให้มากท่ีสุด มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ท่ีมีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ อย่างน้อย 1 
โรงพยาบาลในแต่ละเขตพ้ืนท่ี 
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ภาคผนวก 12 

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์  และยุทธศาสตร์ 

ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(พ.ศ.2560-2564) 
 
วิสัยทัศน ์ 
“ทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความม่ันใจ” 
 
พันธกิจ  
“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จาก
ทุกภาคส่วน และเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
ตามความจําเป็น”  
“Secure people toward effective equitable responsive Coverage, Access, and Utilization 
by evidence-informed decision and participation” 
 
พันธกิจเฉพาะ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยความมั่นใจ และเสริมสร้าง
ความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ 

2) สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสขุภาพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 

ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ใหบ้ริการ 

3) บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

4) ดําเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนรว่มในระบบหลกัประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า 
รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผูร้ับบริการโดยเน้นการเคารพในสิทธิและ
ศักด์ิศรีซึ่งกันและกัน  

5) พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
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การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 5 ปีขา้งหนา้ “3 เปา้หมาย, 10 ตัวชี้วัดที่ต้องการบรรล,ุ 
โดยใช้ 5  กลยุทธ์สร้างความม่ันใจ และ 19 กลวิธี (แผนงาน) รองรับการดําเนนิงานตามกลยุทธ”์ 
 

“CSG: 3 Goals” 
C: Effective, equitable and 

responsive Coverage 

 
 

ประชาชนเขาถึงบรกิาร 

S: SAFE financing system 

 

 
 

การเงินการคลังมั่นคง 

G: Good Governance 

 

 
 

ดํารงธรรมาภบิาล 

 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

Goal Indicators and Targets 
ประชาชน

เข้าถึงบริการ 
 

1) ประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ1 (Effective coverage) เ พ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ภายในปี 2564 (โดยมีการศึกษาเพ่ือกําหนดบริการและกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการบรรลุและระบบข้อมูลในการวัด ให้เสร็จในปี 2560)  

2) ร้อยละการใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการสุขภาพผู้ป่วยนอกมากกว่าร้อยละ 80 ผู้ป่วยในมากกว่าร้อย
ละ 90 ภายในปี 2564  

3) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผู้ให้บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75 ภายในปี 2564 

การเงิน 
การคลัง 
มั่นคง 

4) ร้อยละรายจ่ายสุขภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อยู่ระหว่างร้อยละ 4.6 ถึง 
5.0 ในปี 2564 

5) ร้อยละรายจ่ายสุขภาพเทียบกับรายจ่ายของรัฐบาล อยู่ระหว่าง ร้อยละ 17 ถึง 20 ในปี 2564 
6) ร้อยละของครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic 

health expenditure) ไม่เกินร้อยละ 2.3 ในปี 2564 
7) ร้อยละครัวเรือนที่ต้องกลายเปน็ครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

(Health impoverishment) ไม่เกิน 0.4 ในปี 2564 (base line  
ปี 2557 = 0.47%) 

                                           
1  นิยาม “ความครอบคลุมอย่างมีประสิทธิผล” (Effective coverage) หมายถึง ความครอบคลุมการได้รับบริการใน 3 มิติ 

คือ ประชาชนที่มีความจําเป็นได้บริการ /รักษาพยาบาล ) Need) สามารถเข้าถึงบริการ /ได้รับการรักษา ) Utilization = 
Availability and Access) และเป็นบริการที่ได้ผล /มีคุณภาพ ) Effective intervention/Quality) เช่น HIV/AIDS, DM/HT  
เม่ือป่วย - ได้รับการตรวจ/รักษา - และควบคุมโรคได้ เป็นต้น  ส่วนวิธีการวัด จะมีการพัฒนาระบบข้อมูล วิธีการวัด และ
ความพร้อมต่างๆให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 
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ดํารง 
ธรรมาภิบาล 

8) ระดับความสําเร็จของความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สามภายในเวลา 5 ปี (โดยให้มีการหารือร่วมกันของคณะกรรมการถึงประเด็นประเมินและ
ระดับความสําเร็จดังกล่าวให้เสร็จในปี 2560) 

9) ร้อยละความสําเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 802 (base line = 
NA) ภายในปี 2564 

10) ร้อยละการประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํา เ นินงาน  (Integrity and 
Transparency Assessment ITA) ตามมาตรฐานการประเมินของรัฐ (ปปช.) ไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ 90 ภายในปี 2564 (base line ปี 2558 = 83.96%) 

 

“5 Ensure” Strategies 

Strategy 1:  สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 
(Ensure coverage and access for vulnerable and underutilization groups) 

Strategy 2:  สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ (Ensure quality 
and adequacy of health services) 

Strategy 3: สร้างความม่ันใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Ensure financial efficiency) 
Strategy 4:  สร้างความม่ันใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Ensure participation and 

ownership of all stakeholders) 
Strategy 5: สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 
 
กลยุทธ์และกลวิธีดําเนินการ 
Strategy 1  สร้างความม่ันใจในการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 

(Ensure effective coverage of vulnerable groups and inaccessible to care)  
กลวิธี  

1.1 Empower ประชาชน ให้มีความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ ดูแลสุขภาพตัวเองได้เหมาะสม และรับรู้ 
เข้าใจวิธีการใช้สิทธิ และไปใช้บริการเมื่อจําเป็น 

                                           
2  เกณฑ์พิจารณาการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 7 มิติ ประกอบด้วย 1) การนําองค์กร 2) การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ 3) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้เสีย 4) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ์การดําเนินการ  
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1.2 Identify vulnerable and underutilize groups จัดกลไกการค้นหาประชาชนกลุ่มเปราะบาง
และประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ (Identify target) เพ่ือทราบสถานการณ์ปัญหาและออกแบบการ
จัดการให้รับรู้สิทธิ และได้รับบริการที่จําเป็น 

1.3 Proactive communication & Right protection เพ่ิมกลไกการจัดการเพ่ือคุ้มครองสิทธิกลุ่มเป้าหมาย
ที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ เน้นการสื่อสารเชิงรุกให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ การร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมี
ช่องทางหลากหลาย รวมทั้งการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน/ภาคีที่เก่ียวข้อง เช่น พม. สสส. เครือข่าย
องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ 

1.4 Review proper benefit package ทบทวน/ปรับปรุงประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่จําเป็น
ที่สอดคล้องตามความจําเป็นของของกลุ่มเปราะบาง/หรือบริการที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ 

 

Strategy 2 สร้างความม่ันใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการ (Ensure quality 
and  
adequacy of health services) 

กลวิธี  
2.1 Ensure quality ส่งเสริมกลไกการประกันคุณภาพหน่วยบริการ   

- Strengthen quality board พัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ  
- Monitor quality and Patient Safety การกํากับติดตามคุณภาพบริการและความปลอดภัย 

โดยร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) และภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  
2.2 Ensure adequacy สนับสนุนความเพียงพอของบริการและเหมาะสมสําหรับทุกกลุ่ม  

- Targeting จัดหาบริการให้กับกลุ่มเปราะบาง/กลุ่มที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ เช่น บริการ
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคสําหรับผู้ต้องขัง การดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ
พ่ึงพิงทุกคน เด็กในศูนย์เด็กเล็ก เป็นต้น รวมทั้งจัดระบบให้เกิดการดูแลอย่างต่อเน่ือง 

- PMC in urban สนับสนุนการขยายระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง รองรับการดูแลคนเขต
เมืองที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ 

- สนับสนุนการทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวใน
สัดส่วนที่เหมาะสม ความสะดวกการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการส่งต่อ/ส่งกลับบริการ
เฉพาะด้าน 

- Promote health service innovation จัดหานวัตกรรมรูปแบบระบบบริการใหม่ๆ เพ่ือ
รองรับการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามกลยุทธ์ที่ 1 และ บริการทั่วไป เช่น การ
จัดบริการเชิงรุกในชุมชน โดยหน่วยบริการ/หน่วยงานอ่ืน/ภาคประชาชน, บริการ Social 
enterprise  

2.3 Strengthening P&P and Health literacy สนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคทุก
กลุ่มวัย ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน เพ่ือสนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน  
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Strategy 3: สร้างความม่ันใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน (Ensure financial efficiency) 
กลวิธี 

3.1 Sustain source of finance ร่วมกับทุกภาคส่วนในการแสวงหาแหล่งเงินใหม่ เพ่ือสร้างความย่ังยืน
ของระบบหลักประกันสุขภาพในระยะยาว 

3.2 Improve efficiency of fund management เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนฯ 
- ปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการรายการที่มีการจ่ายที่ กําหนดราคาเฉพาะ (Central 

reimbursement) 
- ทําแผนพัฒนาการจัดสรรงบประมาณ (Payment development plan) 
- สร้างกลไกให้ผู้ให้บริการตรวจสอบกันเองในการให้บริการ 
- สนับสนุนนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การให้บริการตามที่จําเป็น 
- หนุนเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในบัญชีนวัตกรรม (นโยบาย 

Thailand 4.0) 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น/พ้ืนที่  

3.3 Encourage harmonization สนับสนุนการสร้างความกลมกลืนระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ 
- สนับสนุนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ ตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 
- ขับเคลื่อนการบูรณาการยุทธศาสตร์การประกันสุขภาพ ให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ตามมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2559 

- ขับเคลื่อนการบูรณาการระบบบริหารจัดการระหว่างระบบประกันสุขภาพภาครัฐ เช่น วิธีและ
อัตราจ่ายค่าบริการ ระบบฐานทะเบียนผู้มีสิทธิ ระบบการตรวจสอบ และระบบบริการสอบถาม
ข้อมูล เป็นต้น 

 

Strategy 4:  สร้ า งความ ม่ัน ใจการ มีส่ วนร่ วมของ ทุกภาคส่ วน  (Ensure participation and 
ownership of all stakeholders) 

กลวิธี 
4.1 Expand participation & ownership ขยายและเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบของ

ภาคียุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
 การทํางานอย่างมีส่วนร่วมกับ ก.สธ./ UHOSNET ทั้งระดับประเทศ/เขต ผ่านกลไกต่างๆ 
 เครือข่ายวิชาชีพต่างๆ เช่น การกําหนดมาตรฐาน เง่ือนไขบริการ และการควบคุมกํากับ

คุณภาพ 
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 อปท. ผ่านการขับเคลื่อนรูปแบบประชารัฐ เพ่ือบรรลุประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

 เครือข่ายภาคประชาชน 9 ด้าน โดยเฉพาะ การดําเนินงานตาม ม.50(5) 
 ภาคียุทธศาสตร์ใหม่ๆ (เช่น นักการเมือง นักศึกษา วิชาการ UHC school) 

4.2 Stakeholder relation จัดระบบ/กลไกในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย/ภาคี
เครือข่ายต่างๆ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวข้อง 

4.3 Improve hearing process ปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ โดยเพ่ิมความสําคัญของ 
stakeholders กลุ่มต่างๆ/ ประเด็นเฉพาะ, รูปแบบ วิธีการ ที่หลากหลาย 

4.4 UHC in Global Health ร่วมกับกลไกนโยบายหลักประกันสุขภาพระดับโลกช่วยขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพในประเทศ 

 

Strategy 5: สร้างความม่ันใจในธรรมาภิบาล (Ensure good governance) 
กลวิธ ี

5.1 Empower governing body เ พ่ิมขีดความสามารถของกลไกอภิบาลในระบบหลักประกันฯ 
โดยเฉพาะ  Board member เ พ่ือสร้างชุมชนแห่งความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบร่วมกัน 
(Community of commitment and accountability) โดย 

 Building & Strengthening Capacity ของคณะกรรมการ  (สนับสนุนเอกสารวิชาการ/
ข้อมูลต่างๆ จัดเวทีถกแถลง เพ่ือเพ่ิม/แลกเปลี่ยนความรู้ ส่งเสริมการใช้ความรู้
ความสามารถ) เพ่ือทําให้มีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ และเพ่ิมความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบและความเป็นเจ้าของระบบฯ 

 Guideline จัดทําแนวทางการดําเนินงานและกําหนดความรับผิดขอบร่วมกัน  
 Board relation unit เพ่ือประสานงานและอํานวยความสะดวกต่างๆ 
 Field visiting เพ่ือรับฟังปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอจากพ้ืนที่ 

5.2 Ensure evidence-informed decision สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และการใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการตัดสินใจ   

 จัดต้ังหน่วยงานที่ทําข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ หรือ เพ่ิมความเข้มแข็งของกลไกติดตาม
ประเมินผล (M&E) ที่มีอยู่เดิมให้ตอบโจทย์การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และการคืนข้อมูลให้
ผู้เก่ียวข้องใช้ประโยชน์ 

 เพ่ิมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและการจัดการองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
5.3 HR Master Plan และ succession plan มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร สปสช.ให้เป็นคนเก่ง ดี มี

ความสุข และทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการติดตามผลและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
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5.4 Decentralization เพ่ิมการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการในทุกด้าน ให้ 
สปสช.เขต  และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ในการบริหารทรัพยากรสาธารณะ ซึ่งจะช่วยลดความ
เหลื่อมล้ําได้ 

5.5 Revise and improve management and supporting system ทบทวนและพัฒนาการบริหาร
จัดการและระบบงานสนับสนุนต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 ปรับกฎหมาย/ ระเบียบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ สภาพแวดล้อม ฯลฯ 
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ภาคผนวก 13 

      แบบฟอร์มการประเมินและบริหารความเสี่ยงแนว  COSO ERM   (FM-463 00-026) 
 

วิธีการใช้แบบประเมินความเสี่ยง  (FM-463 00-026)       

การประเมินความเสี่ยงทําได้จาก 2 กรณี  1) จากการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในโดยนําประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มากําหนดเป็นประเด็นความเสี่ยง   
2) จากการกําหนดวัตถุประสงค์ในงานหรือภารกิจของสํานักงาน กลุ่มงาน (objective setting) พร้อมกับพิจารณาจุดควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามีครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่อย่างไร 
(present control) แล้วจึงมากําหนดความเสี่ยง (risk identify)  ดังนี้ 
1. นําประเด็นการควบคุมภายในที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (มีบางส่วน/ใช่บางส่วน, ไม่มี/ไม่ใช่) ที่ได้จากการประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายใน (FM-463 00-025) ของหน่วยงานของท่าน  
ตั้งเป็นประเด็นความเสี่ยง (risk/ event identify) ใน sheet 1) ตารางประเมินความเสี่ยง ในช่อง ระบุความเสี่ยง (risk identify) โดยปรับ wording ให้เป็นชื่อประเด็นความเสี่ยง 
(นิเสธ) เช่น ...ไม่มีการจัดการ.../...ไม่เหมาะสม.../...ไม่สามารถ.../...ไม่ครบถ้วน.../...ไม่เพียงพอ...   และในช่องวัตถุประสงค์ (objective setting) ให้ระบุว่า "เพื่อบริหารจัดการให้มีการ
ควบคุมภายในที่มีประสทิธิผล" 
 
 
 

              

 
 

              

                

               

                

                

                

                

2. ระบุความเสี่ยงเริ่มจากการกําหนดวัตถุประสงค์ในงานหรือภารกิจของสํานักงาน กลุ่มงาน (objective setting) พร้อมกับพิจารณาจุดควบคุมที่มีอยู่ในปัจจุบัน (present control)  
ว่ามีครอบคลุมครบถ้วนหรือไม่ แล้วจึงมาระบุความเสี่ยง (risk identify) 

3. ประเมินความเสี่ยงพิจารณาจาก โอกาส (likelihood) และผลกระทบ (impact) ตาม sheet 4) likelihood & impact  และ  5) risks profile map 
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4. จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง ลงในช่อง การตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่ (risk response/ new control activities) ระบตุ้นทุน/ประโยชน์ (หากระบุได้) และระบุวัน
กําหนดแล้วเสร็จ  
 
 

 

              

               

               

               

               

               

               

               

 
5. เมื่อดําเนินการ ตามข้อ 1-4 แล้ว ให้ส่ง 1) ตารางประเมินความเสี่ยง ส่งไปยังสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร  
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6. ให้นําการตอบสนองความเสี่ยง/กิจกรรมควบคุมใหม่ (risk response/ new control activities) ใส่ลงใน  sheet 2) รายงานการจัดการความเสี่ยง ในช่อง การตอบสนองความเสี่ยง  
risks response และระบุ กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง / ผลการจัดการ (activities / results) พร้อมส่งหลักฐาน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
องค์กร  

 
 
 

            

             

             

             

            

             

             

             

             

             

 

7. เมื่อดําเนินการ ตามข้อ 1-6 แล้ว ให้ดําเนินการประเมินหาความเสี่ยงคงเหลือ ใน sheet 3) ประเมินหาความเสี่ยงคงเหลือ พร้อมระบุ หมายเหตุ (ยุติ หรือยกไปจัดการต่อ) 
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ตารางการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม            

สํานัก............................................................          

ประจําปี.......................................................          

วัตุประสงค์   
objective setting 

กิจกรรมควบคุม
ปัจจุบัน 

present control 
ระบุความเสี่ยง 
risk identify 

risk 
no. 

ประเมินความเสี่ยง 
risk assessment ระดับ

ความ
เสี่ยง 

การตอบสนองความ
เสี่ยง/กิจกรรมควบคุม

ใหม่ 
risk response/ new 
control activities 

ต้นทุน/
ประโยชน์ 
(หากระบุได้) ผู้รับผิดชอบ  

กําหนดแล้ว
เสร็จ Likelihood Impact 

                      

                      

           
 

ผู้ประเมิน……………………………...….…………. วันที่………………………...……...…… 
(……………………………………...)   

ตําแหน่ง……………………………...….………….   
   

ผู้สอบทาน……………………………...….…………. วันที่………………………...……...…… 

(……………………………………...)   

ตําแหน่ง……………………………...….………….   

   
ผู้อนุมัติ………………….………………….………….. วันที่………………………...……...…… 

(……………………………………...)   

ตําแหน่ง……………………………...….………….   
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การจัดการความเสี่ยง   

สํานัก........................................................   

ประจําปี………...........................................   

 
ความเสี่ยง......................................................................   

การตอบสนองความเสี่ยง 
 risks response   

กิจกรรม / ผล 
activities / results 

หมายเหตุ 
(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์) 

  
     
  
     

 

ความเสี่ยง......................................................................   

การตอบสนองความเสี่ยง 
 risks response   

กิจกรรม / ผล 
activities / results 

หมายเหตุ 
(แนบหลักฐาน ต้นทุน ผลประโยชน์) 
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ตารางการประเมินหาความเสี่ยงคงเหลือ         
สํานัก......................................................         
ประจําปี.................................................         
         

ความเสี่ยง 

ตั้งต้น ระดับ ปลายปี 

ระดับ เพิ่ม/ลด หมายเหตุ (ยุติ หรือยกไปจัดการต่อ etc.) Likelihood Impact   Likelihood Impact 
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เกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง   

ระดับ 

โอกาสที่จะเกิด เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

Likelihood 
ความถี่ที่เกิดขึ้น (เฉลี่ย) 

เปอร์เซ็นต ์
โอกาส 

  โอกาสที่จะเกิดขึ้น 

1 ต่ํามาก มากกว่าเวลา 5 ปีขึน้ไป ต่อครั้ง น้อยกว่า 10 % ไม่มีโอกาสเกิด 

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

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

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

5 สูงมาก น้อยกว่า 1 เดือน ต่อครั้ง มากกว่า 75 % เกิดอย่างต่อเนื่อง เกิดตลอดเวลา 

 
เกณฑ์ในการพิจารณาผลกระทบจากความเสี่ยง     

ระดับ 
ผลกระทบ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ผู้ได้รับผลกระทบ 

Impact องค์กร หน่วยบริการ ประชาชน 

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

2 ต่ํา 
มากกว่า 500,000 บาท 

ผลกระทบเพียงเล็กน้อย และสามารถยอมรับได้ 
ได้รับผลกระทบเล็กน้อย และ

สามารถยอมรับได้ 
ไม่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้รับผลกระทบ 

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

3 ปานกลาง 
มากกว่า 5,000,000 บาท เกิดผลต่อการดําเนินงาน และต้องมีแผนการ

จัดการ 
ได้รับผลกระทบปานกลาง 

ได้รับผลกระทบปาน
กลาง 

ได้รับผล กระทบน้อย 
แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาท 

4 สูง 
มากกว่า 25,000,000 บาท ค่อนข้างมาก และต้องมีการจัดการให้แล้วเสร็จ

ภายในรอบการตรวจครั้งต่อไป 
ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบมาก 

ได้รับผลกระทบ 
ปานกลาง 

แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

5 สูงมาก มากกว่า 50,000,000 บาท 
รุนแรงในขั้นวิกฤต / ผิดระเบียบ / ผิดกฎหมาย 
และต้องมีการจัดการในทันที 

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

                          

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 

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