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บันทึกข้อความ
ส ่ว น ร าช ก าร  งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โทร. ๐๗๕-๒0๕๖๑๕-๒๒ 
ท ี่ ตง ๐๐๓๒ .๐๐๖.๑/(b10 ว ันท ี่ Y] พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เร ื่อ ง  ขออนุนัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๑. เรื่องเดิม
ด้วยพระราขบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของ 

รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด การตรวจสอบภายในถือเป็นกลไกที่สำคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้ส่วนราชการเกิดกระบวนการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ 
ส ่วนราฃการใช ้จ ่ายเง ินงบประมาณอย่างม ีประส ิทธ ิภาพประส ิทธ ิผล คุ้มค ่าโปร่งใส ตรวจสอบได้การ 
ตรวจสอบภายใบ ถือเป็นกิจกรรมที่ให้ความเขื่อมั่น ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่า 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีฃี้น ตลอดจนมีการ้องกันและปราบปรามไมให้ส่วนราชการ 
ใช้จ่ายเงินไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย

๒. ข้อเท็จจริง
งานตรวจสอบภายใน จีงมีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔โดยจะใช้หลักเกณฑ์การ 
ตรวจสอบ ๕ มิติ ได้แก่ ๑. มิติด้านการเงิน ๒. มิติด้านจัดเก็บรายได้ ๓. มิติด้านงบการเงิน ๔. มิติด้านบริหารพัสดุ 
๕. มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมภายในและเป็นการ 
ปีองกันปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สามารถรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายใน มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะตามรายงานการ 
ตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น และบรรลุผลตามตัวช้ีวัดดังกล่าว

๓. ข้อกฎหมาย
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

ฉบับท่ี ๘ พ.ศ. ๒๕๕๓) มาตรา ๑๖ วรรค ๒ และมาตรา ๒๒
๔. ข ้อพ ิจารณา

งานตรวจสอบภายใน จึงกำหนดแผนการตรวจสอบภายใน หน่วยงานสังกัดสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยมีวัตลุประสงค์การตรวจสอบดังนี้

๑. เพ ื่อให ้ห น ่วยร ับตรวจ ป ฏ ิบ ัต ิงาน ด ้าน การเง ิน  การคล ัง และพ ัสด ุ ถ ูกต ้อง 
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวช้อง

๒. เพื่อให้หน่วยรับตรวจ บริหารการเงิน การคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประส ิทธ ิผ^
และบรรลุผลลัมฤทธิ้

๒/๓.เพื่อสอบ..



๓. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเที่ยง ของหน่วยงานว่ามีความ 
เพียงพอ และเหมาะสม

๔. เพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลและการรายงานทางการเงิน และบัญชี ของหน่วยบริการใน 
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลาง และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และทำให้รายงานสถานะทางการเงินของ 
สถานบริการ น่าเ1ซ่ือถือ

๔. เพ ื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบ ัต ิงานทางด้านกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๖. เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ขอบเขตของการตรวจสอบ
หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง 

โรงพยาบาลขุมซน ๙ แห่ง สำนักงานสาธารสุขอำเภอ ๑๐ แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔๔ แห่ง 
รวม ๖๔ หน่วยงาน

กิจกรรมการตรวจสอบ
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑
ก ิจ ก ร ร ม ท ี่ ๒ ด ้าน  Financial Audit /  Com pliance Audit /  O peration Audit โดย 

ตรวจสอบตามรายละเอียดดังนี้
(๑) ด้านการเงิน

- ด้านเงินบริจาคและเงินเรี่ยไร
- ด้านเงินยืมราฃการ
- ด้านค่าใข้จ่ายในการฉกอบรม
- ด้านค่าใข้จ่ายในการเดินทางไปราขการ
- ด้านค่าใข้จ่ายในการจัดประขุมราซการ
■ ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน พตส.

(๒) ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS 
(๓) ด้านการบริหารพัสดุ

- ด้านกระบวนการจัดขึ้อจัดจ้าง
- ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
- ด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบริจาค 

(๔) ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล
(๔) ด้านบริหารเจ้าหนี้
(๖) ด้านการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
(๗) ด้านระบบควบคุมภายใน 
(๘) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓/กิจกรรมที่ ๓..



c -๓-

กิจกรรมที่ ๓ ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและผู้ตรวจสอบ
ภายในทักท้วง

กิจกรรมที่ ๔ การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ 
ระยะเวลาในการตรวจสอบ
เดือนมกราคม ๒๕๖๔ -  สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ 
๕. ข้อเสนอ

งานตรวจสอบภายใน จึงขออบุม้ตแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จำนวน ๖๔ หน่วย ตามรายละเอียดแผนปฏิบัติการตรวจสอบ 
ภายใน แนบท้ายบ ันทึกฉบับน ี้ ซ ึ่งดำเนินการตรวจสอบโดยคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยเบ ิกค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการจากงบประมาณ สำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นฟ'ftข่^"'
(นางเกศทิพย์ พฤฒินันทิโชติกุล) 

นักวิชาการเงินและบัญชี

(บายบรรเจึด สุขพิพัฒปาน■ นท่)
นาขแพทย์สาธารณสุขจู้.:หวัดต^* — 2 ใแ ฃ 1%



แผนการตรวจสอบภายใน (A udit Plan) 

ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔

๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานชองรัฐ 

จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเที่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด การตรวจสอบภายในถือเป็นกลไกที่สำคัญต่อการสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้ส่วนราชการเกิดกระบวนการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้ 
ส ่วนราชการ ใช ้จ ่าย เง ิน งบ ป ระมาณ อย ่างม ีป ระส ิท ธ ิภาพ  ประสิทธิผล ค ุ้มค ่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
การตรวจสอบภายในถือเป็นกิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่น ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่ม 
คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัต ิงานชองส่วนราชการให้ดีฃ ึ้น ตลอดจนมีการปีองกันและปราบปรามไม่ให้ 
ส่วนราชการ ใช้จ่ายเงินไปในทางมิชอบด้วยกฎหมาย กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ได้เห็นความสำคัญต่อการตรวจสอบภายในของหน่วยงานในลังกัด โดยได้คำเนินการพัฒนาคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใบสำหรับการตรวจสอบภายใน 
และประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้นของหน่วยงาน รวมทั้งมีกระบวนการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
เสนอต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในฐานะหน่วยงานส่วนจังหวัดที่ 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ ดูแลและพัฒนา และเป็นกลไกหนี่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความ 
เชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วย 
บริการในลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ที่เกี่ยวช้องกับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การเบิก-จ่ายเงิน 
ชองสถานบริการ รวมทั้งการรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมทั้งจะช่วยให้ 
หน่วยบริการในลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง บรรลุถึงเปีาหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วย 
การประเมินปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแล 
อย่างเป็นระบบ โดยมีการดำเน ินงานภายใต ้มาตรฐานสากลการปฏิบ ัต ิงานวิชาช ีพการตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ หลักเกณฑ์และแนวทางการ 
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐโดยกรมบัญชีกลาง

การจ ัดทำแผนการตรวจสอบประจำป ี ๒๔๖๔ เป ็นข ั้นตอนที่น ับได้ว ่าม ีความสำคัญต่อ 
ผลลัมฤทธี้ของการตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก เนื่องจากแผนการตรวจสอบที่ดีจะช่3ยให้งานตรวจสอบ 
ภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่ม ีอย่างจำกัด นอกจากนี้ 
แผนการตรวจสอบยังมีไว้เพื่อให้หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่ในลังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังรับรู้ และ 
พิจารณาความเหมาะสมถืงฃอบเขตการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และให้ความสนับสทุนโดยการจัดสรร 
ทรัพยากรให้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง  ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์และเปีาหมาย 
ของแผนการตรวจสอบ และปลอดจากข้อผิดพลาดทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 
เป็นการสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ ในหน่วยงาน

๒/๒.วัตถุประสงค์...



๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
๒.๑ เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงาบของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ้ฃองงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน และเกิดความคุ้มค่า
๒.๒ เพื่อสอบทานระบบการบริหารความเกี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน ว่ามี 

ความเพียงพอ และเหมาะสม
๒.๓ เพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลและการรายงานทางการเงิน บัญขี และพัสดุของหน่วยบริการใน 

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตาม 
หล ักเกณฑ ์ท ี่กรมน ัญซ ีกลาง และกระทรวงสาธารณ ส ุขกำหนดและทำให ้รายงานสถานะทางการเง ิน  
ของสถานบริการน่าเขื่อถือ

๒.๔ เพื่อเสนอแนะ ให้ดำปริกษา แนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
ทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๕ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบป้ญหาการปฏิบัติงานของผู้ใด้บังคับบัญขาและสามารถ 
ตัดสินใจแก้ไขป้ญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๒.๖ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๓. เป้าหมาย

๓.๑ หน่วยรับตรวจมีกระบวนการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ใม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต

๓.๒ หน่วยรับตรวจ มีรายงานทางการเงิน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สามารถใช้ 
เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารได้

๓.๓ หน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเกี่ยง เพียงพอเหมาะสม 
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคักยภาพผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาขีพตามมาตรฐาน

ภาครัฐ
๓.๕ พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เซ ิงสร้างสรรค์ของบุคลากรและสร้างพลังคุณธรรม 

ขับเคลื่อนองค์กร

๔. กลุ่มเป้าหมาย
๔.๑ หน ่วยบร ิการในส ังก ัดสำน ักงานสาธารณ ส ุขจ ังหว ัดตร ัง จำนวน ๖๔ หน่วยงาน

ประกอบด้วย
๑. โรงพยาบาลศูนย์ ๑ แห่ง
๒. โรงพยาบาลชุมขน ๙ แห่ง
๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑ 0 แห่ง
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔๔ แห่ง

๔.๒ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลศูนย์และ 
โรงพยาบาลชุมขน แห่งละ ๑๒ คน ตรวจสอบภายในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำบล แห่งละ ๓ คบ

๓/๔.ขอบเขต...
ซ ^



ร ๓

๕. ขอบเขตการตรวจสอบ

๕.๑ การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Auditing) ของหน่วยบริการในสังกัด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ประกอบด้วยโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุข 
อำเภอและรพ.สต.ในสังกัด

๕.๖ การตรวจสอบการปฏิบัติตาม'ข้อกำหนด (Com pliance Auditing)
๕.๓ การตรวจสอบการบริหาร (M anagem ent Auditing)
๕.๔ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Perform ance Auditing)
๕.๕ การตรวจสอบผลการปฏิบัติการ (Operation Auditing)
๕.๖ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information T echnology Auditing)
๕.๗ การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)
๕.๘ การตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๔ 
๕.๙ การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอิเล็กทรอนิกส์ EIA

๖. กิจกรรมการตรวจสอบ

กิจกรรมที่ ๑ ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

กิจกรรมที่ ๒ ด้าน Financial Audit /  Com pliance Audit /  O peration Audit โดย 
ตรวจสอบตามรายละเอียดดังนี้

(๑) ด้านการเงิน
- ด้านเงินบริจาคและเงินเรี่ยไร
- ด้านเงินยืมราชการ
- ด้านค่าใช้จ่ายในการ](เกอบรม
- ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ
- ด้านการจ่ายเงินค่าตอบแทน พตส.

(๒) ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงด้างและระบบ GFMIS 
(๓) ด้านการบริหารพัสดุ

- ด้านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
- ด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
- ด้านจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยเงินบริจาค 

(๔) ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
(๕) ด้านบริหารเจ้าหนี้
(๖) ด้านการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
(๗) ด้านระบบการควบคุมภายใน
(๘) ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕/กิจกรรมที่ ๓...



กิจกรรมที่ ๓ ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและ ผู้ตรวจสอบ
ภายในทักท้วง

กิจกรรมที่ ๔ การให้คำปรึกษาแนะนำแก,ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ

๖.สถานที่ดำเนินการ
๖.๑ โรงพยาบาลห้วยยอด 
๖.๒ โรงพยาบาลสิเกา 
๖.๓ โรงพยาบาลนาโยง
๖.๔ โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๖.๕ โรงพยาบาลปะเหลียน
๖.๖ โรงพยาบาลย่านตาขาว
๖.๗ โรงพยาบาลรัษฎา
๖.๘ โรงพยาบาลวังวิเศษ
๖.๙ โรงพยาบาลกันตัง
๖.๑๐ โรงพยาบาลตรัง
<D.(S) (ร) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว 
๖.๑๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัษฎา 
๖.๑๓ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยยอด 
๖.๑๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ 
๖.๑๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียน 
๖.๑๖ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังวิเศษ 
๖.๑๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง 
๖.๑๘ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาโยง 
๖.๑๙ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง 
๖.๒๐ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิเกา 
๖.๒๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๔๔ แห่ง

๗.ระยะเวลาที่ใข้ในการตรวจสอบ
ระยะเวลาที่ใข้ในการตรวจสอบ ตั้งแต่มกราคม ๒๔๖๔ -  สิงหาคม ๒๔๖๔ หากพบปีญหา 

ขยายเวลาได้ตามความจำเป็นเหมาะสม โดยทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ให้แล้วเสร็จทุกหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามกำหนดเวลาตารางแผนการตรวจสอบภายใน ตังภาคผนวก ๑

๔/๘.การประเมิน...



๘. การประเมินผล

วัตถุประสงค์ ตัวบ่งขี้ เครื่องมือ/วิธีการ เกณฑ์

๘.๑ เพ ื่อให ้โรงพยาบาลม ีแบบประเม ิน 
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ าพ ก าร เง ิน ก ารค ล ัง  ๕ มิติ 
ป ร ะ จ ำ ป ีง บ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ . ๒๕๖๔ 
ได้อย่างมิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
บรรลุผลสัมฤทธิ้

หน่วยรับตรวจผ่าน 
เกณฑ์การประเมิน 
ตามแบบประเมิน 

ควบคุมภายใน

แบบประเมิน 
ควบคุมภายในที่ 

กระทรวง 
สาธารณสุข 

กำหนด

ร้อยละ ๙๐

๘.๒ เพื่อสอบทานระบบการบริหารความ 
เสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงาน 
ว่ามิความเพียงพอ และเหมาะสม

หน่วยรับตรวจ 
สามารถวางระบบ 
ควบคุมภายในได้ 

อย่างมิประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ความ 
เสี่ยงตามแบบ 
รง.ปค.๔ ปค.๕

ร้อยละ ๑๐๐

๘.๓ เพื่อมั่นใจได้ว่าข้อมูลและการรายงาน 
ทางการเง ิน  บ ัญชี ของหน่วยบริการใน 
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ใน 
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ 
อิเล ็กทรอนิกส์ เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ 
กรมบัญชีกลาง และกระทรวงสาธารณสุข 
กำหนด

หน่วยรับตรวจ 
ปฏิบัติงานด้าน 

การเงิน และบัญชี 
ถูกต้องตาม 
หลักเกณฑ์

•รายงานทาง 
การเงินในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
-บัญซีเงินสด 
(รพ.สต.)

ร้อยละ ๑๐๐

๘.๔ เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
การปฏ ิบ ัต ิงาบของหน ่วยร ับตรวจให ้ม ิ 
ประสิทธิภาพมากยิ่งฃี้น

หน่วยรับตรวจ 
ปฏิบัติงานด้าน 

การเงิน การบัญชี 
พัสดุ ได้ถูกต้อง ตาม 
ระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับ

กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

ร้อยละ ๑๐๐

๙. งบประมาณที่ใซ้
งบประมาณที่ใข้ในการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมท้ังสิน 

๑๘,๓๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
- รพ.ศูนย์และรพ.ขุมขน จำนวน ๑๒ คน ๑๐ วัน  ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๑๔,๔๐๐ บาท
- สสอ.และรพ.สต. จำนวน ๓ คน ๑๑ วัน  ๆ ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๓,๙๖๐ บาท

๕/๙.ผลท่ีคาด'ว่า'จะ'ใต้'รับ...



๖

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ หน่วยรับตรวจมีกระบวนการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้

๑๐.๒ หน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินระบบควบคุมภายใน ตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง 
๑๐.๓ หน่วยรับตรวจมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเที่ยง มีความเพียงพอ

เหมาะสม
๑๐.๔ หน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะแนวทางแก้Iขปรับปรุงการบริหารงาน การปฏิบัติงานให้มี 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance)

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

งานตรวจสอบภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

(5)£ท. ผู้เสนอโครงการ

๑๔. ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลฟ่อ).................... .......................................
(นางเกศทิพย์ พฤฒินันทเัซติคุล) 

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงข้อ)..............ษ . 1  L .................
(นางจารุณี สายทองแห้)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

^ , . ...........

(นายสินชัย รองเดช)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมบีองกัน)

๑๕. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

{นายนรรเจ้ด สุขพีพัฒปานนท้) 
นายแพทย์สาธารณสุชจังหวัด Ufa

-  3 'พ ย. £)63



ภาคผนวก ๑
แผนการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ลำดับ หน่วยรับตรวจ จำนวน วันที่ตรวจสอบ
๑ โรงพยาบาลกันตัง ๑ แห่ง ๖ มกราคม ๒๔๖๔
๒ สสอ. กันตัง และ รพ.สต. ในอำเภอกันตัง ๔ แห่ง ๖ แห่ง ๗ มกราคม ๒๔๖๔
๓ โรงพยาบาลตรัง ๑ แห่ง ๒๐ มกราคม ๒๔๖๔
<SL สสอ. เมืองตรัง และ รพ.สต. ในอำเภอเม ืองอ ีก ๔ แห่ง ๔ แห่ง ๒๑ มกราคม ๒๔๖๔
๔ โรงพยาบาลห้วยยอด ๑ แห่ง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
๖ สสอ. ห้วยยอด และรพ.สต. ในอำเภอห้วยยอด อีก ๔ แห่ง ๖ แห่ง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
๗ โรงพยาบาลสิเกา ๑ แห่ง ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

สสอ. สิเกา และ รพ.สต.ในอำเภอสิเกาอีก ๔ แห่ง ๔ แห่ง ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
๙ โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑ แห่ง ๓ มีนาคม ๒๔๖๔

๑๐ สสอ. หาดสำราญ และรพ.สต. ในอำเภอหาดสำราญ ๔ แห่ง ๔ แห่ง ๔ มีนาคม ๒๔๖๔
๑๑ โรงพยาบาลนาโยง ๑ แห่ง ๑๗ มีนาคม ๒๔๖๔
๑๒ สสอ. นาโยง และ รพ.สต. ในอำเภอนาโยงอีก ๔ แห่ง ๖ แห่ง ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๔
๑๓ โรงพยาบาลวังวิเศษ ๑ แห่ง ๒๑ เมษายน ๒๔๖๔
๑๔ สสอ. วังว ิเศษ และ รพ.สต. ในสังกัดอีก ๔ แห่ง ๔ แห่ง ๒๒ เมษายน ๒๔๖๔
๑๔ โรงพยาบาลปะเหลียน ๑ แห่ง ๑ ๙  พฤษภาคม ๒๔๖๔
๑๖ สสอ. ปะเหลียน และรพ.สต.ในอำเภอปะเหลียน อีก ๔ แห่ง ๖ แห่ง ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๖๔
๑๗ โรงพยาบาลย่านตาขาว ๑ แห่ง ๑๖  มิถุนายน ๒๔๖๔
<5)Gs สสอ. ย ่านตาขาว และ รพ.สต. อำเภอย่านตาขาวอ ีก ๔ แห่ง ๔ แห่ง ๑๗ มิถุนายน ๒๔๖๔
๑๙ โรงพยาบาลรัษฎ'า ๑ แห่ง ๒๓ มิถุนายน ๒๔๖๔
๒๐ สสอ. รัษฎา และ รพ.สต. ในอำเภอรัษฎาอีก ๔ แห่ง ๔ แห่ง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๔

รวม ๖๔ แห่ง



๚เr  บันทึกข้อความ
สว่นราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง งานตรวจสอบภายใน โทร. ๐๗๕:-๒๐๕๖๑๕-๒๒

เรึอง ขอรายงานผลการตรวจสอบภายในโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
เรียน บายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

๑. เรื่องเดิม
ตามบันทึกงาบตรวจสอบภายใน ท่ี ตง ๐๐๓๒.๐๐๖.๑/ ๒๓ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งาบตรวจสอบภายใน จัดทำแผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อตรวจสอบการปฎิบ้ตงาน 
ตามเกณฑ์ตรวจสอบ ๕ มิติ ได้แก่ ๑.มิติด้านการเงิน ๒.มิติด้านจัดเก็บรายได้ ๓.มิติด้านงบการเงิน ๔.มิติด้านบริหาร 
พัสดุ ๕.มิติด้านการควบคุมภายใบและการบริหารความเท่ียง ของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ตรัง โดยตรวจสอบโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำ๓อทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน ๔๔ แห่ง 
ระหว่างเดือนมกราคม -  สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแผนตรวจสอบ (เอกสารหมายเลข ๑)

๑. ตามหนังสือที่ตง ๐๐๓๒.๑๔/ว๑๗๐๓ ลงวับท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ งานตรวจสอบ
ภายใน แจ้งแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในสังกัด 
สำนักงาบสาธารณสุขจังหวัดตรัง เตรียมเอกสารรับตรวจท้ัง ๘ ด้านได้แก่ (เอกสารหมายเลข ๒)

๑. ด้านการเงิน
๒. ด้านระบบบัญชีเกณฑ์คงด้างและระบบGFMIS 
๓. ด้านการบริหารพัสดุ 
๔. ด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
๕. ด้านบริหารเจ้าหน้ี
๖. ด้านการตรวจสอบการใข้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
๗. ด้านระบบควบคุมภายใน
๘. ด้านระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. เน่ืองด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่สามารถออก
ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดได้ งานตรวจสอบภายในแจ้งปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย 
ให้หน่วยรับตรวจส่งเอกสารการประเมินตนเองตามแบบสอบทานระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข ตามหนังสือท่ี ตง ๐๐๓๒.๑๔/ว๑๕ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๔ (เอกสารหมายเลข ๓)

๓. ข้อกฎหมาย
๓.๑ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.

๒๕๕๑ หมวด ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อ ๑๓ (๗) เสนอรายงาบผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ภายในเวลาอันควรหรืออย่างน้อยทุก ๒ เดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ 
ตรวจพบเปีนเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

ท ตง ๐๐๓๒.๑๔/
_  ..

วัน ที่ ฬ  มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. ข้อเท็จจริง

๒/๓.๒ ตาม...



-b-

๓.๒ ตามคำลังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุฃที่ ๑๕๔๑A ว<£๖๑ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม 
b <£๖๑ มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเบ็เนหน่วยงาบรับผิดขอบ กำกับ ดูแล ให้คำแบะนำ ในการ 
จ่ายเงินบำรุงให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง 
สาธารณสุข พ.ศ. b <£๖๑ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ สำหรับกรณีของ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะในพื้นที่ในความรับผิดชอบของตน”

๔. ข้อพิจารณา
งานตรวจสอบภายใน ไต้ตรวจสอบเอกสารการประเมินตบเองตามแบบสอบทานระบบควบคุม 

ภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง ท้ัง ๘ ด้าน เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงาบผลการตรวจสอบภายใบโรงพยาบาลทุก 
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ตามรายละเอียดแนบท้ายบันทึกฉบับบี้

๕. ข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือนำส่งรายงานผลการ

ตรวจสอบภายใน

(นางเกศทิพย์ พฤฒินันท้โฃติกุล) 
นักวิขาการเงินและบัญชี

(?«■  I น่ เ 6
<โน่,

V 2 i/( 9 ^
(นายบรรเจึด 

นายแพทย์สา5-ๅรณสุขจังหวัm  f t

L 1 r
สุขพ'เฒปานนท์)
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แบบรายงานผลการตรวจสอบภายในของภาคีเครือข่าย เขตสุขภาพท่ี ๑๒ ปีงบประมาณ ๒<£๖๔
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.............................. ตรัง...................

แผนการตรวจสอบภายใน ปี ๒๔๖๔ จำนวน......... ๖๔.................แห่ง

จำนวนหน่วย
ดำเนินการ 
ตรวจสอบ 

เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่าง 
ดำเนินการจัดทำ 

รายงาน
ผลการตรวจสอบ

จัดทำรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลการตรวจสอบภาพรวม 
ระดับจังหวัด ส่งให้กลุ่มตรวจสอบ ภายในวันท่ี ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๔๖๔

สนง.สาธารณสุขจังหวัด ........-.... แห่ง ........... -.......... แห่ง ..........-...........แห่ง ..........-.......... แห่ง - นำส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว 
ตามหนังสอท..ตง ๐๐๓๒.๑๔/๑๙๑๙.
ลงวันท่ี..๑๔..กรกฎาคม..๒๔๖๔...

- ปีญหา/อุปสรรค..
๑.การปรับรูปแบบการตรวจสอบภายในโดยให้ 

หน่วยงานทำแบบสอบทานประเมินตนเอง ทำให้การ 
เข้าถึงข้อมูล รายงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
รวมทั่งด้านอื่น  ๆ ได้ไม่ครบถ้วน รายงานผลการ 
ตรวจสอบไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร

๒.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางตำแหน่ง เข่น การเงิน 
.บ ัญชี,พ ัสดุ เป ็น ล ูก จ ้างช ั่วคราว /รายว ัน  ม ีการ 
ปรับเปลี่ยนงานบ่อย ประสบการณ์ทำงานน้อย ขาด 
ความรู้และทักษะในการทำงาน

รพ.ศนย์ ........๑.... แห่ง ...........๑ ......... แห่ง ..........-...........แห่ง ...........๑........ แห่ง
รพ.ท่ัวไป ..............แห่ง ............ -......... แห่ง ..........-..........แห่ง ...........-......... แห่ง
รพ.ชุมขน ........๙....แห่ง ...........๘......... แห่ง ..........-........... แห่ง ...........๘........ แห่ง
สสอ. ........๑๐....แห่ง ...........๑๐...... แห่ง .........๑๐....... แห่ง ........... -.......... แห่ง
รพ.สต. ........๔๔.... แห่ง .........๔๔........ แห่ง .........๔๔....... แห่ง ...........-.......... แห่ง

รวมท่ังสิน ๖๔ แห่ง รวม....๖๓....... แห่ง รวม.....๔๔....แห่ง รวม.....๙ ........ แห่ง

(ลงซ่ือ)................ ...................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน

( นางเกศทิพย์ พฤฒินันท์โชติกุล)

(ลฬ่อ)......... y j f l  f * w * .
( นางจารุณี สายทองแท้ )

1หัวหน้างานตรวจสอบและควบคุมภายใน



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข ้อม ูลผ ่านเว ็บไซต์ของหน่วยงานสำน ักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะผ ่านเว ็บไซต์ของหน ่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ซื่อหน่วยงาน ะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง............................................................................................
วับ/เดือน/ปี : ...... ๑ กันยายน ๒๔๖๔......................................................................................................
หัวข้อ ะ ....EB ๑๘ การกำกับติดตามการดำเนินงาบตามแผนปฏินัติการปีองกัน ปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิขอบ ประจำของหน่วยงาน
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง มีการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ เพื่อเปีน 
เครื่องมือในการควบคุมภายในและเปีบการปีองกันการปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดตรัง สามารถรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลเซิง 
ผลผลิต ผลลัพธ์ และข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น

บทkภ'ายบอก : ...........................................................................................................................................................
หมายเหตุ : ................................................................................................................................................................

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีขำนาญงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผ้อนมิติรับรอง

(บายปราโมทย์ แก่นอินทร์)

วันท่ี ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔ วันทิ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๔๖๔

ผู้รับผิดชอบการน่าข้อมูลขี้นเผยแพร่

(นางสาวยุวดี จันทร์รักษ์)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 

วันท่ี ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔
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