กระดาษทาการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล
กลุม่ ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมายเลขเอกสาร : IA 03
หน้าที่ :
เริ่มใช้ : ตุลาคม 2563
แก้ไขครั้งที่ :
หน่วยรับตรวจ :
ผู้รับตรวจ :
งวดทีต่ รวจพบ :
วัน / เดือน / ปี :
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
1. เพือ่ ให้หน่วยรับตรวจมีกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในอย่ำงถูกต้องตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
2. เพือ่ ให้หน่วยรับตรวจมีกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้อย่ำงเพียงพอเหมำะสม
มีกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในทีส่ อดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงทันเหตุกำรณ์
ผลการประเมิน

ลาดับ ประเด็นการตรวจสอบ
1

รายการทีต่ รวจ

ถูกต้อง /
ครบถ้วน

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้ปฏิบัติ

n1 = 2

n2 = 1

n3 = 0

หมายเหตุ

มีการกาหนด
มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ผู้รับผิดชอบ
ภำยใน และผู้ติดตำมประเมินผล
ในการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
ระบบกำรควบคุมภำยใน
และผู้ตดิ ตามประเมินผล ของหน่วยงำน โดยบุคคล
ระบบการควบคุม
ทัง้ สองคณะต้องไม่มีชื่อซ้ำกัน
ภายในของหน่วยงาน
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน
3. ผู้กำกับดูแลและผู้บริหำร
ส่งเสริมให้บุคลำกรเห็น
ควำมสำคัญของกำรควบคุม
ภำยในโดยพิจำรณำผลจำกกำร
ทีห่ น่วยงำนมีกำรจัดวำงระบบ
กำรควบคุมภำยในอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม รวมถึงมีกำรนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน
และกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

75

ผลการประเมิน

ลาดับ ประเด็นการตรวจสอบ

รายการทีต่ รวจ

ถูกต้อง /
ครบถ้วน

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ

4. บุคลำกรทุกระดับมีบทบำท
ในกำรสนับสนุนให้หน่วยงำน
มีระบบกำรควบคุมภำยใน
ทีม่ ีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และมีกำรปฏิบัติตำมระบบ
กำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดไว้
โดยพิจำรณำจำกกำร
มี Flowchart กำรปฏิบัติงำน
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
และมีกำรปฏิบัติงำนถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทำงรำชกำรทีก่ ำหนด
5. มีกำรจัดวำงระบบ
2 ดาเนินการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน กำรควบคุมภำยในตำมหลักเกณฑ์
ครบทุกส่วนงานย่อย กระทรวงกำรคลังครบถ้วน
และหน่วยงานของรัฐ ทุกส่วนงำนย่อยตำมโครงสร้ำง
และภำรกิจหลักของกลุ่มงำน
6. มีกำรจัดทำผังขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำน (Flow Chart)
ตำมระบบกำรควบคุมภำยใน
ครบทุกกระบวนงำนตำมโครงสร้ำง
และภำรกิจหลักของกลุ่มงำน
7. มีกำรจัดทำแบบสอบถำม
กำรควบคุมภำยในครอบคลุม
ทุกภำรกิจและทุกส่วนงำนย่อย
8. กำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในครอบคลุมวัตถุประสงค์
3 ด้ำน ดังนี้
1) ด้ำนกำรดำเนินงำน
๒) ด้ำนกำรรำยงำน
๓) ด้ำนกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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ผลการประเมิน

ลาดับ ประเด็นการตรวจสอบ

รายการทีต่ รวจ

ถูกต้อง /
ครบถ้วน

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ

9. มีกำรประเมินองค์ประกอบ
ของกำรควบคุมภำยในครบถ้วน
ทัง้ ๕ องค์ประกอบ ดังนี้
1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
2) กำรประเมินควำมเสี่ยง
3) กิจกรรมกำรควบคุม

3

ดาเนินการจัดทา
รายงานทุกระดับ
ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ทันเวลา

4) สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
5) กิจกรรมกำรติดตำมผล
10. ทุกส่วนงำนย่อย
จัดทำรำยงำนกำรประเมิน
องค์ประกอบของ
กำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย)
ตำรำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และรำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน
(แบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย)
ได้ครบถ้วนถูกต้อง
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด
11. ส่วนงำนย่อย และ
ส่วนงำนย่อยในส่วนภูมิภำค
จัดส่งรำยงำนกำรประเมินผล
กำรควบคุมภำยในภำพรวม
แบบ ปค. 4 ส่วนงำนย่อย
และแบบ ปค. 5 ส่วนงำนย่อย
ให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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ผลการประเมิน

ลาดับ ประเด็นการตรวจสอบ

4

มีการนาระบบ
การควบคุมภายใน
ทีไ่ ด้ดาเนินการจัดวาง
ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
ครบทุกกระบวนงาน
เพื่อให้การดาเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุ
วัตถุประสงค์ทกี่ าหนด

5

มีการติดตาม
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายการทีต่ รวจ

ถูกต้อง /
ครบถ้วน

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ

12. ทุกส่วนงำนย่อย
นำระบบกำรควบคุมภำยใน
ทีไ่ ด้จัดวำงมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ให้เกิดประโยชน์และควบคุม
ควำมเสี่ยงได้อย่ำงแท้จริง เช่น
1) มีกำรปฏิบัติตำมขั้นตอน
และกิจกรรมกำรควบคุม
ทีก่ ำหนดไว้
2) กำรปฏิบัติงำนถูกต้อง
ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ
ทีก่ ำหนด
3) ข้อตรวจพบ
ของผู้มีหน้ำทีต่ รวจสอบ
ลดลงทุกปี
13. ทุกส่วนงำนย่อย
มีกำรแก้ไข ปรับปรุง พัฒนำ
ระบบกำรควบคุมภำยใน
ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
14. มีกำรติดตำมประเมินผล
ระบบกำรควบคุมภำยใน
เพือ่ ให้ทรำบถึงประสิทธิผล
ของกำรควบคุมภำยใน
อย่ำงต่อเนื่องและจัดทำ
รำยงำนแบบติดตำม
ปค. 5 ส่วนงำนย่อย เสนอต่อ
ผู้บริหำร อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
(รอบ 12 เดือน) ภำยใน 60 วัน

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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ผลการประเมิน

ลาดับ ประเด็นการตรวจสอบ

รายการทีต่ รวจ

ถูกต้อง /
ครบถ้วน

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ

นับแต่วันสิ้นปีงบประมำณ
หรือตำมทีผ่ ู้บริหำรกำหนด

15. มีกำรติดตำมประเมินผล
เกี่ยวกับควำมเพียงพอ และ
ประสิทธิผลของกำรควบคุม
ภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
และจัดทำรำยงำน
แบบติดตำม ปค. 5 ส่วนงำนย่อย
ภำพรวมของโรงพยำบำล
เสนอต่อผู้บริหำร และจัดส่ง
ให้สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ปีละ 1 ครั้ง (รอบ 12 เดือน)
ภำยใน 90 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมำณ
16. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญ
กับรำยงำนผลกำรติดตำม เช่น
มีข้อสั่งกำรให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
จุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง
อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
17. ผู้บริหำรมีกำรกำหนด
มำตรกำรควบคุมกำกับ
ทีเ่ พียงพอเหมำะสม

เพือ่ ให้กำรดำเนินงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ โดยพิจำรณำ
จำกหลักฐำนประกอบกำรประเมิน
ได้แก่ รำยงำนกำรประชุม
หรือข้อสั่งกำรของผู้บริหำร เป็นต้น
กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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ผลการประเมิน

ลาดับ ประเด็นการตรวจสอบ

รายการทีต่ รวจ

ถูกต้อง /
ครบถ้วน

ไม่ถกู ต้อง /
ไม่ครบถ้วน

ไม่ได้ปฏิบัติ

หมายเหตุ

ผลรวมจานวนข้อ n1 , n2 , n3
17.00
รวมคะแนนทีไ่ ด้ ( N = n1 + n2 + n3 )
ผลรวมคะแนนทัง้ หมด ( โดยไม่นับรวมข้อทีเ่ ป็น N/A ) = ( 100% )
34.00
คิดเป็นร้อยละ ( N / ผลรวมจานวนคะแนนทัง้ หมด ) x 100
ผลรวมคะแนนทีไ่ ด้
หมายเหตุ : รพ. / รพสต. / สสอ. มีผลรวมจานวนข้อ เท่ากับ 17 ข้อ คะแนนเต็ม 34 คะแนน
* รายละเอียดการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในโรงพยาบาล ตามเอกสารแนบ IA 03

ผู้จัดทา ...........................................................
ตาแหน่ง ..........................................................
วัน เดือน ปี .........................................................

กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
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