
เอกสาร / หลักฐาน

ประกอบการประเมิน

1. มีการจัดวางระบบ 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ใหอิสระในการจัดทําคําสั่ง

การควบคุมภายใน ควบคุมภายในหนวยงานของรัฐ แตตองระบุหนาที่ความรับผิดชอบ

ครบทุกหนวยงาน ในการปฏิบัติงานใหครบถวน

ของสวนราชการสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข 2. ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหหนวยรับตรวจจัดสง 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน (Flow Chart) ตามระบบ Flow Chart ที่เปนภารกิจหลัก 

และหลักเกณฑกระทรวง การควบคุมภายใน อยางนอย 1 กระบวนงาน 

การคลังและแนวทาง โดยมีรูปแบบตามแนวทาง

ที่กระทรวงสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

กําหนด

3. แบบสอบถาม ใหหนวยรับตรวจจัดสงแบบสอบถาม

การควบคุมภายใน ที่เปนภารกิจหลักอยางนอย 1 ชุด

และควรมีความเชี่อมโยงกับ Flow Chart

โดยมีรูปแบบตามแนวทาง

ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

4. ตารางวิเคราะหความเสี่ยง ใหหนวยรับตรวจจัดสงตาราง

วิเคราะหความเสี่ยงในระดับสูงสุด

ของหนวยที่รับการประเมิน

โดยมีรูปแบบตามแนวทาง

ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

คําอธิบายเพิ่มเติม

คําอธิบายเพิ่มเติมเกณฑการประเมิน

สําหรับกระดาษทําการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (IA 01 - IA 03)

วัตถุประสงค :  เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานสามารถนําคําอธิบายเพิ่มเติมไปประยุกตใชไดตามความเหมาะสม

ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 63 รอยละของสวนราชการและหนวยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
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2. มีการรายงาน 5. หนังสือรับรองการประเมินผล ตองตรวจสอบใหถูกตองตรงตาม

การประเมินผล การควบคุมภายในระดับหนวยงาน รูปแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด

การควบคุมภายใน ของรัฐ (ปค. 1) พรอมทั้งความถูกตองเชื่อมโยง

โดยรายละเอียด ของเนื้อหาในหนังสือรับรอง (ปค. 1) 

ในรายงานตาง ๆ ในสวนของความเสี่ยงที่มีอยูที่ตอง

ตองมีความเชื่อมโยง กําหนดการปรับปรุงความคุมภายใน

เปนเหตุเปนผลกัน โดยมีประเด็นสําคัญที่เชื่อมโยง

และมีความครบถวนถูกตอง มาจาก ปค. 5

ผูลงลายมือชื่อตองเปนผูบริหารสูงสุด

ของหนวยรับตรวจ

6. รายงานการประเมิน เปนไปตามรูปแบบที่

องคประกอบของการควบคุม กระทรวงการคลังกําหนด 

ภายใน (ปค. 4) ตองประเมินใหครบทั้ง 5 องคประกอบ 

17 หลักการ

โดยใหจัดสง ปค. 4 ในระดับสูงสุด

ของหนวยรับตรวจ

ผูลงลายมือชื่อตองเปนผูบริหารสูงสุด

ของหนวยรับตรวจ

7. รายงานการประเมินผล เปนไปตามรูปแบบที่

การควบคุมภายใน (ปค. 5) กระทรวงการคลังกําหนด 

โดยใหจัดสง ปค. 5 ในระดับสูงสุด

ของหนวยรับตรวจ

ตรวจสอบความเชื่อมโยง

เปนเหตุเปนผลของเนื้อหาใน ปค. 5

มีการกําหนดผูรับผิดชอบและ

วันกําหนดเสร็จใหครบทุกกิจกรรม

ผูลงลายมือชื่อตองเปนผูบริหารสูงสุด

ของหนวยรับตรวจ
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8. รายงานการสอบทาน ตองเปนไปตามรูปแบบ

การประเมินผลการควบคุมภายใน ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ของผูตรวจสอบภายใน (ปค. 6) กรณีที่ผูตรวจสอบภายใน

มีขอตรวจพบหรือขอสังเกต 

ใหตรวจสอบวา ในสวนของ

การควบคุมภายในหรือการปรับปรุง

การควบคุมภายในตองสัมพันธ

กับขอตรวจพบหรือขอสังเกต

3. มีการจัดสงรายงาน 9. หนังสือนําสงรายงาน ตรวจสอบวาไดจัดสง

การประเมินผลการควบคุม การประเมินผลการควบคุม ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไม

ภายในของหนวยงาน ภายในหนวยงานของรัฐ กรณีหนวยรับตรวจภายใตกํากับ

ทุกระดับใหกับหนวยงาน ตอปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ที่เกี่ยวของไดอยางครบถวน รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเปรียบเทียบวันที่หนวยงานจัดสง

ถูกตอง ทันเวลา และประเมินผล ประจํากระทรวง กับหนังสือสั่งการของสํานักงาน

สาธารณสุข ภายใน 90 วัน สาธารณสุขจังหวัด

นับแตวันสิ้นปงบประมาณ

4. มีการนําระบบ 10. กลยุทธการดําเนินงาน สําหรับขอนี้เปนการวัด Out Put

การควบคุมภายใน ของสวนราชการ จากการที่หนวยรับตรวจไดมี

ที่ไดดําเนินการไปสู การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

การปฏิบัติอยางครบถวน และสนับสนุนใหหนวยงานมีการจัดทํา

ถูกตอง เพื่อใหการดําเนินงาน กลยุทธในการดําเนินงานตามรูปแบบ

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือแนวทางการจัดทํากลยุทธที่ถูกตอง

บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ

รวมทั้งประเด็นขอผิดพลาด เปาประสงค เปนตน เพื่อใหการดําเนินงาน

จากการดําเนินงาน หรือ บรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจ

ขอตรวจพบของผูมีหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย เปนการสนับสนุน

ในการตรวจสอบลดลงทุกป ใหหนวยงานมีการบริหารจัดการที่ดี
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11. แผนและผลการดําเนินงาน ตรวจสอบผลการดําเนินงาน

ของสวนราชการ ของหนวยรับตรวจวา เปนไปตาม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมที่กําหนด

12. สรุปรายงานผลการตรวจสอบ สําหรับขอนี้เปนการวัด Out Come

จากผูมีหนาที่ในการตรวจสอบ จากการที่หนวยรับตรวจไดมี

(โดยนําขอมูลครั้งกอนและปจจุบัน การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ดี

มาเปรียบเทียบกัน) ใหผูเกี่ยวของจัดทํารายงาน

เสนอผูบริหารเกี่ยวกับรายงาน

ผลการตรวจสอบของผูมีหนาที่

ในการตรวจสอบทุกระดับ

เพื่อใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจาก

หนวยรับตรวจมีการจัดวาง

และดําเนินการตามระบบ

การควบคุมภายในที่กําหนดไว 

ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับมากขึ้น

13. หลักฐานที่ผาน ใหนําหลักฐาน เชน ใบรับรอง หรือ

การรับรองคุณภาพการปฏิบัติงาน ประกาศนียบัตร หรืออื่น ๆ ที่ไดรับลาสุด

ตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑตาง ๆ มาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา

เชน PMQA , ISO , HA เปนตน

14. รายงานผลการประเมิน นําสรุปรายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจ ความพึงพอใจที่เสนอตอผูบริหาร

แนบประกอบการพิจารณา
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5. มีการติดตามประเมินผล 15. รายงานผลการติดตาม ตองมีรูปแบบตามแนวทาง

ระบบการควบคุมภายใน รายงานการประเมินผลการควบคุม ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) ตรวจสอบความสัมพันธวา

มีการปรับปรุงพัฒนา (โดยสงพรอมกับรายงาน ตรงตาม ปค. 5 ปกอน หรือไม

ระบบการควบคุมภายใน การประเมินผลการควบคุม การกําหนดผูรับผิดชอบ

ของหนวยงานใหครอบคลุม ภายในประจําป) และวันกําหนดเสร็จตรงกับ

และเปนปจจุบันอยูเสมอ ที่ไดกําหนดไวใน ปค. 5 ปกอน

ตรวจสอบความเชื่อมโยงเปนเหตุเปนผล

ของเนื้อหาในแบบติดตาม ปค. 5

ผูลงลายมือชื่อเปนประธานกรรมการ

ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม

ภายใน หรือผูบริหารสูงสุด
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