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(ร่าง) กรอบการปฏิบติังาน (TOR) 

โครงการ “ตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ สสส. ปีงบประมาณ 2563”  

ตามแผนปฏบัิติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

ความเป็นมา 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ซ่ึงมาตรา 34 ก าหนดว่า กองทุนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ

กองทุนทราบ และตาม ข้อ 8 ระเบียบกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ

กองทุนฯ พ.ศ.2559 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561  ก าหนดให้คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน 

มีอ านาจหน้าที่อันเกี่ยวกับการก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสขุภาพ พ.ศ. 2544   

เพ่ือให้เป็นไปตามแผนปฏบัิติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563  คณะอนุกรรมการจึง

มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ด าเนินการจัดจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก (Outsource) มาด าเนินงาน 

“โครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสส. ปีงบประมาณ 2563” ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

วตัถุประสงค ์ 

 เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสส. มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ  ข้อมูลสารสนเทศและดิจิทลัมีคุณภาพ  มีความเสถียร ครบถ้วน ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ  

และผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้ตามสิทธแิละวัตถุประสงค์ของการเข้าใช้งาน สะดวก

และปลอดภัย  รวมถึงตอบสนองวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 

 เพ่ือประเมิน ระบบการป้องกนัความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สนิสารสนเทศ ขององค์กร  

 เพ่ือประเมิน ความเพียงพอของการควบคุมภายใน การก ากบัดูแล และการบริหารความเสี่ยง ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ      

 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลย่ิงขึ้น 

 

ขอบเขตการปฏิบติังาน 

1.ประเมิน ความเหมาะสมและเพียงพอ ของนโยบาย  แผนแม่บทพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

แผนปฏบัิติการ   

1.1 แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานระยะสั้น และระยะยาว สอดคล้องเช่ือมโยงกับ ยุทธศาสตร์ 

วิสยัทศัน์ พันธกจิ  ขององค์กร 

 มีการจัดท า/ทบทวนแผนปฏบัิติการฯที่สอดคล้องเช่ือมโยงกับกับ ยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ 

พันธกจิ  ขององค์กร  
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 มีการระบุโครงการที่เกี่ยวข้อง 4 ประเดน็  และมีองค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วน 6 ข้อ, 

องค์ประกอบเพ่ิมเติม 2 ข้อ  (รายละเอียดตามแนวทางเกณฑ์วัดผลการด าเนินงานของ

ทุนหมุนเวียนปีบัญชี 2563) 

1.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  นโยบาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัย   รองรับการให้บริการ  

การออกแบบระบบ  กระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มุ่งยกระดับการให้บริการของ

องค์กร สอดคล้องกบัแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของภาครัฐปัจจุบัน 

 

 

2. ประเมิน ประสิทธิภาพ การควบคุม ความคุม้ค่า การเก็บรกัษา และการใชป้ระโยชนข์องอุปกรณด์า้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการป้องกนัความมัน่คงปลอดภยั, โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ต่างๆ 

 2.1 ระบบปฏิบติัการทัว่ไปและการควบคุม (General Controls)  ได้แก่  การวางแผนและจัดผัง

องค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ,  การพัฒนา การจัดหา การเข้าถึง การเปล่ียนแปลงแก้ไข และการบ ารุงรักษา

ระบบปฏิบัติการ,  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่าง ๆซ่ึงได้รวมโปรแกรมส าเร็จรูป, โปรแกรมจ้างพัฒนา, 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ ไว้แล้ว,    การแบ่งแยกหน้าที่  สายการบังคับบัญชา,  นโยบายด้านความปลอดภัย 

และระบบยืนยันตัวตน (Authentication), การจัดท าระบบส ารองและการจัดเกบ็ข้อมูล (Backup system and 

data storage),  แผนบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

Technology Continuity Management) ที่สอดคล้องกับแผนความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ (Business 

Continuity Plan) ขององค์กร     เป็นต้น  

 2.2 ระบบปฏิบติังานเฉพาะและการควบคุม (Application Controls) ได้แก่ การน าเข้าข้อมูลการ

ประมวลผล และการควบคุมข้อมูลผลลัพธ ์ การก าหนดสทิธใินการใช้ระบบและข้อมูลอย่างเหมาะสม ครบถ้วน

สมบูรณ์ แม่นย าถูกต้อง การบ ารุงรักษาข้อมูล การอนุมัติรายการ  การบันทกึผลการด าเนินงาน  การแก้ไข  มี

การจัดเกบ็อย่างเป็นระบบของค าสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Source Code) ของระบบปฏิบัติงานทั้งหมด 

พร้อมคู่มือการใช้งาน  การใช้เคร่ืองมือใดๆ เพ่ือตรวจสอบว่า มีการด าเนินงานอย่างถูกต้องในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ที่มีความส าคัญ เช่น โปรแกรมระบบบัญชีและเบิกจ่าย, โปรแกรมระบบบริหารโครงการรับทุน

ออนไลน์, โปรแกรมระบบย่ืนข้อเสนอโครงการออนไลน์ (e-Proposal), โปรแกรมระบบ DOL และระบบ

รายงานความก้าวหน้า และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 

3.สอบทานการบริหารจดัการสารสนเทศและดิจิทลั  

 3.1 ระบบการบริหารจัดการสนสนเทศที่สนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บริหาร (EIS/MIS) 

 มีการน าเสนอในรูปแบบสารสนเทศ มิใช่ เพียงข้อมูลพ้ืนฐาน (Primary data or 

Secondary data) ที่ ชัดเจนและเพียงพอต่อการน าไปสนับสนุนการตัดสินใจ เช่น ใน

รูปแบบ รายงาน แผนภมูิรูปภาพ หรือ Infographic   เป็นต้น 

 มีระบบการรายงานผลการด าเนินงาน ซ่ึงข้อมูลมีความทันกาล , มีการเปรียบเทียบกับ

เป้าหมาย, มีการประเมินผลลัพธ์ และผู้บริหารมีการใช้งานผ่านระบบอย่างเต็ม

ประสทิธภิาพ 
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 3.2 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายในองค์กร ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สสส. 

 มีระบบสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนอ านวยความสะดวกต่อ

ผู้ใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบการท างาน และป้องกนัความปลอดภัย 

 เป็นการสนับสนุนภารกจิขององค์กร มีการประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน 

 3.3 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกองค์กร เช่น ภาคีรับทุน และ ประชาชนทั่วไป  

 มีระบบสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สนับสนุนอ านวยความสะดวกต่อ

ผู้ใช้งาน การจัดการข้อมูลผู้รับบริการ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ตอบสนองนโยบายด้านดิจิทลัขององค์กร และด้านต่างๆ ที่ส าคัญของภาครัฐ  
 

4.ใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ที่เป็นแนวปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ส าหรับภาพรวมทั้งหมด เพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับระบบสารสนเทศของ สสส. ให้ดีขึ้นอย่าง

เหมาะสมกบัสภาวการณ์/บริบทของ สสส.  

 กล่าวคือ สสส.สามารถน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แนวปฏบัิติที่ดี (Best Practice) น้ีมาปรับใช้ได้จริง

ในบริบทของ สสส.เอง โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นข้อเสนอแนะขั้นสูงมากที่อาจเหมาะส าหรับองค์กรทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ หรือองค์กรขนาดใหญ่ 

 

ผลงานทีต่อ้งการ 

1.รายงานฉบบัสมบูรณ ์เรื่อง “โครงการ ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สสส. ปีงบประมาณ 

2563”                

           จ านวน 5 เล่ม พร้อมไฟล์ (สกุล.doc และ .pdf)     ซ่ึงประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 

1.บทสรุปส าหรบัผูบ้ริหาร  

 

- ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ และระดับความเสี่ยง  

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ย่อ)ส าหรับภาพรวมทั้งหมด 

2.รายงานผลการสอบทานฉบบัสมบูรณ ์   ขอ้ตรวจพบทีด่ี 

 ขอ้ตรวจพบทีค่วรปรบัปรุง 

- ประเดน็ตรวจพบ และระดับความเสี่ยง  

- รายละเอียดประเด็นตรวจพบ/สาเหตุ 

- จ านวนรายการที่สุ่มตรวจ และพบประเดน็กี่รายการ  

   (คิดเป็น%) 

- ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

            - ค าช้ีแจงของผู้รับการตรวจ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ส าหรับภาพรวมทั้งหมด เพ่ือการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธภิาพมากขึ้น 

3.ภาคผนวก / ขอ้มูลส าคญัอา้งอิง  - นิยาม 

- เอกสารอ้างองิ 

เป็นต้น 

หมายเหตุ   รายละเอียดตาม template รายงานฯ ทีฝ่่ายตรวจสอบภายใน สสส.ก าหนด 
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2.น าเสนอรายงานความกา้วหนา้เป็นระยะ ต่อส านกังานและคณะอนุกรรมการก ากบัดูแลการตรวจสอบ

ภายใน  

 

ระยะเวลาด าเนนิการ 

        4 เดือน (เดือนเมษายน –กรกฎาคม 2563)  หรือตามระยะเวลาที่จะตกลงกนั 

 3 เดือนแรก ส าหรับการปฏบัิติงานตรวจสอบ 

 1 เดือนหลัง ส าหรับการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และการน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

          โดยน าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ต่อส านักงานและคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการ

ตรวจสอบภายใน  

 

เงือ่นไขการช าระเงิน    

 สสส.จะจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 งวด เมื่อ 

งวดที่ 1 เม่ือรับมอบ (ร่าง)ผลงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์ 

งวดที่ 2 เม่ือรับมอบผลงาน/รายงานฉบับสมบูรณ์เพ่ือปิดโครงการ 

 

วิธีการยืน่ขอ้เสนองาน  

       ผู้ย่ืนข้อเสนองาน สามารถยื่นเสนอข้อเสนอทางเทคนิค และ ราคา พร้อมกนั  

1.  ขอ้เสนอ ดา้นเทคนคิของงาน และ ราคา 

     ก.ดา้นเทคนคิของงาน ขอบเขตการปฏิบติังาน  

         - แนวคิด วิธกีารในการตรวจสอบและข้ันตอนการด าเนินการที่เหมาะสม สอดคล้องกบับริบท สสส. 

   - แผนการด าเนินงาน โดยมีรายละเอยีดของกจิกรรม และระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกจิกรรม 

ข.ดา้นราคา  (รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และอากรทั้งปวงแล้ว) 

         - ค่าตอบแทนการด าเนินงาน จ าแนกตามขั้นตอนการด าเนินงาน, หน้าที่ความรับผิดชอบ (รายบุคคล)  

            และ จ านวนเงินรวมสุทธขิองค่าตอบแทน 

         - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น (ถ้ามี) 

2.  ขอ้มูลประวติั ประสบการณก์ารด าเนินงาน ของหน่วยงาน  

         - หนังสอืรับรองการจดทะเบียน องค์กร บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  

         - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจกระท าการ 

         - ประวัติ และประสบการณ์ การด าเนินงานที่ผ่านมา 
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คุณสมบติัผูย้ืน่เสนองาน (เบื้ องตน้)  

1.ผู้ย่ืนข้อเสนองานจะต้องเป็นนิติบุคคล 

2.ผู้ย่ืนข้อเสนองานน้ี จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้รับจ้างจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ

เป็นที่ปรึกษาการวางระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุน สสส. ภายใน 2 ปีย้อนหลัง 

(รายละเอียดอื่นๆตามเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งแนบประกอบ) 

 

ก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า 60 วนั  

 

ขอ้มูลเพือ่การศึกษาเพิม่เติม 

www.thaihealth.or.th 

 

หลกัเกณฑแ์ละสิทธ์ิในการพจิารณา  

1.สสส.จะพิจารณาโดยใช้ “เกณฑเ์ชิงคุณภาพ” เช่น รายละเอยีดเน้ือหาเทคนิคการด าเนินงาน และค่า

ประสทิธภิาพต่อราคา  เป็นต้น 

2.สสส.จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานจากข้อเสนอทางเทคนิคและคุณสมบัติของผู้ปฏบัิติงานที่มีความ

น่าเช่ือถือ  และสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผู้เสนอราคารายที่ต ่าสดุ  รวมทั้งอาจจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายการหน่ึง

รายการใดของผู้ย่ืนเสนองานที่เสนอมาบางส่วน    

3.ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้รับมอบหมาย / คณะอนุกรรมการก ากบั

ดูแลการตรวจสอบภายใน สสส. ให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสดุ 

 

❀❀❀

 

http://www.thaihealth.or.th/

