
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

นางสาววรกมล  อยู่นาค
(นักวิชาการตรวจสอบภายในเช่ียวชาญ)

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



การด าเนินงานตามนโยบาย (ปลัดกระทรวงฯ) กระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้บริหารหน่วยรับตรวจเชื่อใจ
ในการให้ค าปรึกษาและผลการตรวจสอบภายใน

ช่วยในการพัฒนาองค์กรได้

Trust
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน
1. โปรแกรมการตรวจสอบอัตโนมัติ 5 มิติ 
(Electronic Internal Audit : EIA)
2. โปรแกรมการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
(Electronic Report Planning: ERP)

Technology

หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

ถูกทักท้วงจาก สตง.ลดลงหรือไม่มีสาระส าคัญ

Targets

การสร้างเครือข่ายตรวจสอบภายใน 
ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับ รพศ./รพท.

Teamwork&Talent



ทจุรติยกัยอกเงินทรพัยส์ินราชการ

51%

71,988,241.44

เบิกค่ารกัษาพยาบาลเท็จ

3%

1,682,310

ทจุรติการจดัซ้ือจดัจา้ง

11%

4,597,741

ค่าเช่าบา้นเท็จ

1%

102,600

ปฏิบติัผิดระเบียบ

30%

91,957,408.90

ทจุรติน ้ามนัเช้ือเพลิง

4%

14,600

ขอ้มลู ณ 30 กนัยายน 2565

เรื่องระหว่างด าเนินการกรณีเงินขาดบัญชีหรอืเจ้าหนา้ที่ของรัฐทุจริตจ าแนกตามประเภทการทุจรติ

สว่นกลาง จ านวน 7 เรือ่ง /ภมิูภาค จ านวน 66 เรือ่ง/รฐัวิสาหกิจ จ านวน 1 เรือ่ง



พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

เพื่อธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพ
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุง
ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

ที่ได้รับแต่งตั้ง

ข้อ 14
ให้มีการตรวจสอบภายใน 

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์                  
ที่กระทรวงการคลังก าหนด      

และรายงานให้ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุขทราบ 

ข้อ 16 ส าหรับกรณีของโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานี 

อนามัยเฉลิมพระเกียรติให้กระทรวง 
สาธารณสุขมอบหมายให้ส านักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดเป็นหน่วยงาน 

รับผิดชอบ ก ากับดูแล และให้ 
ค าแนะน าในการจ่ายเงินบ ารุงให้ 

ถูกต้องตามระเบียบพร้อมทั้งรายงาน 
ผลการด าเนินงานให้กระทรวง 

สาธารณสุขทราบด้วย 



ความส าคญัของการตรวจสอบภายใน

ผ ูต้รวจสอบ

ภายใน

การบรหิารงาน

บรรลเุป้าหมาย

ผ ูบ้รหิาร

หน่วยงาน/องคก์ร

- เคร่ืองมือผู้บริหารใน
การประเมนิผลการ
ด าเนินงานและการ
บริหารงาน
- เสนอแนะแนวทาง
เพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย

- ทราบถึงการด าเนินงานและการบริหารงาน       
ทีไ่ม่บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
- พจิารณาส่ังการตามข้อเสนอแนะของ           
ผู้ตรวจสอบภายใน

- มกีารก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธิผล
- การปฏิบตัิงานบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนด
- การบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกดิประโยชน์แก่ส่วนรวม
- เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้ผู้บริหารทราบถึงเหตุการณ์ไม่ปกติ/ทุจริต



ประเภทของการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบ
ทางการเงนิ 

(Financial Auditing)

การตรวจสอบ
การปฏิบตัิงาน

(Operational Auditing)

การตรวจสอบพเิศษ 
(Special Auditing)

การตรวจสอบ
การบริหาร 

(Management Auditing)

การตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน 

(Performance Auditing)

การตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามข้อก าหนด 

(Compliance Auditing)

การตรวจสอบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

(Information Technology Auditing)
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กระบวนการตรวจสอบภายใน

การวางแผน
การตรวจสอบ

รายงาน
และติดตามผล

ปฏบิัติ
งานตรวจสอบ

รายงานผลการตรวจสอบ  
ในประเด็นที่มผีลกระทบส าคัญ
ต่อการปฏบิัติงาน/บริหารงาน

วางแผนตรวจสอบแผนงาน/โครงการที่มี
ความเสี่ยงในการปฏบิัติงาน/บริหารงาน
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

การตรวจสอบ ให้ได้     
ข้อตรวจพบ 5 ประเด็น
- หลักเกณฑ์ (Criteria)
- ข้อเท็จจริง (Condition)
- ผลกระทบ (Effect)
- สาเหตุ (Cause)
- ข้อเสนอแนะ 
(Recommendation)





แนวทางจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



แนวทางจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ยระดบัจงัหวดั
หนว่ยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

แนวทางการด าเนนิงาน

1) คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ยระดบัจงัหวดัจดัสง่แผน
การตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ภายในวนัที ่31 มกราคม  2566

2) เสนอขอปรบัแผน (ถา้ม)ี ภายในวนัที ่1 กรกฎาคม 2566

4)จดัท ารายงานผลตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ยระดบัจงัหวดั พรอ้มจดัสง่ให้
กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ภายในวนัที ่15 สงิหาคม 2566

5) ผูต้รวจสอบภายในประจ าเขตสขุภาพรายงานผลตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย
ภาพรวมเขตสขุภาพ แยกแตล่ะระดบั ภายในวนัที ่31 สงิหาคม 2566

6) กลุม่ตรวจสอบภายใน ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ รายงานผลตรวจสอบ
ภายในภาพรวมประเทศ เสนอปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ภายในวนัที ่15 กนัยายน 2566











ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ

กลุม่ตรวจสอบภายในระดบักรม
ส านกังานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ

ผูต้รวจสอบภายใน
ระดบัเขต

ผูต้รวจสอบภายใน
ระดบัจงัหวดั/
รพศ.รพท.

การก ากบั ตดิตาม
การรายงานผล

จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยใน
เสนอนำยแพทยส์ำธำรณสุขจงัหวัด/

ผู้อ ำนวยโรงพยำบำล
ส ำเนำแผนกำรตรวจสอบภำยใน 

เสนอปลัดกระทรสวง

สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
เสนอนำยแพทยส์ำธำรณสุขจงัหวัด/

ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล
สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน

ภำพรวมเสนอปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

สอบทานระบบการ
ควบคมุภายใน สสจ.
เสนอผูต้รวจราชการ/
ผูอ้ านวยการเขตสขุภาพ



ประเดน็ตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ

ช่ือหน่วยงาน...............................................................

แบบฟอรม์ : รายงานผลการตรวจสอบภายใน (รายหน่วย)

ผู้ตรวจสอบ
(..........................................)

ต าแหน่ง.......................................

ผู้ตรวจสอบ
(..........................................)

ต าแหน่ง.......................................

ผู้อนุมตัิ
(..........................................)

ต าแหน่ง...........(ประธานกรรมการ)............................



ประเดน็การตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ หน่วยรับตรวจ

ชือ่หนว่ยงาน........................................................
แบบฟอรม์ : รายงานผลการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคเีครอืขา่ย

ระดบัจงัหวดั/ระดบัเขต (ภาพรวม)

ผู้ตรวจสอบ
(..........................................)

ต าแหน่ง.......................................

ผู้ตรวจสอบ
(..........................................)

ต าแหน่ง.......................................

ผู้อนุมตัิ
(..........................................)

ต าแหน่ง...........(ประธานกรรมการ)............................



แบบรายงานผลการปฏิบติัตามขอ้เสนอแนะของผ ูต้รวจสอบภายใน

ช่ือหน่วยงาน...............................................................

ช่ือหน่วยรบัตรวจ

วนัท่ีไดร้บัรายงานผลการตรวจสอบ

เร่ืองทีต่รวจ
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจสอบภายใน

ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ



นโยบายส าคัญ

รำยงำนกำรเงนิส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ต้องผ่ำนกำรรับรองจำกส ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ





การก ากบั ตรวจสอบขอ้มลูกอ่นน าสง่เขา้ระบบ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

รพศ./รพท.รพช.

บช.11

ระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง (GL)

ระบบบญัชีเกณฑค์งคา้ง (GL)+GFMIS

สสจ.

สตง.รับรองรำยงำนกำรเงนิ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข



มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การแต่งตั้งคณะกรรมการระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไม่เป็นปัจจุบันและการก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการไม่เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด

การจัดท าแผนบริหาความเสี่ยงไม่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์        
ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและระเบียบ

การจัดส่งรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด

การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.5) ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มภารกิจตามโครงสร้างหน่วยงาน
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3 ไม่จัดท า Flowchart และขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ตารางวิเคราะห)์



รายงานผลการตรวจสอบ การตรวจติดตามการเบกิเงินสวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการ

กรณี กรมบัญชีกลางตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย (IPD OPD) และเรียกเงินคืน ใน รพช.และรพศ. 

OPD IPD
การเบกิค่าบรกิารซ  าซ้อน
การเบิกค่าวัคซีน ในกลุ่มวินิจฉัยโรค 
การสั่งยาโดยไม่มีวนิิจฉัยโรค
การสั่งยาโดยไม่มีข้อบ่งชี  
การสั่งยาซ  าซ้อน 
การสั่งยาเกนิขนาด
การส่งตรวจห้องปฏบิัติการไม่ถูกต้อง
ไม่พบการบันทึกตรวจร่างกาย วินิจฉัยโรค
ไม่พบการบันทึกการท าหัตถการ
การส่งเบิกค่ารักษาและหัตถการซ  าซ้อน

ไม่บันทึกข้อมูลในเวชระเบยีน
การสรุปโรคโดยไม่พบหลักฐาน
การให้รหัสหัตการผดิพลาด
การเบกิจ่ายวัสดุซ  าซ้อน
การเบกิจ่ายอวัยวะเทียมซ  าซ้อน
การเบกิผิดระเบียบ นอก DRGs
การให้รหัสโรคไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
การจัดท า Admission ซ  าซ้อน

หาก รพ.ถูกเรยีกเงินคืน       
ขอให้ตรวจสอบเวชระเบียบ 
ที่ถูกทักท้วงอกีครั ง และสามารถ
อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับจาก 
ที่ได้รับหนังสือ

ผู้บรหิารโรงพยาบาล ควรให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลและตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลก่อนส่งเคลม



รายงานผลการตรวจสอบ 

การเบกิจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบติังาน Covid-19

- การเบกิจ่ายซ  าซ้อน
- หลักฐานประกอบการเบกิจ่ายไม่สอดคล้องกับการปฏบิัติงาน
- การโอนเงินผ่าน KTB Corporate Online เข้าบัญชีผู้มสีิทธิไม่
ตรงกับหลักฐานการจ่ายเงิน
- การจ่ายค่าตอบแทนสูงเกนิสิทธิ์ที่จะได้รบั
- ตารางการปฏบิัติงาน ไม่ตรงกับระบบสแกนนิ ว

การเบกิจ่ายเงินเพิม่พเิศษส าหรบับุคลากรสาธารณสุข

- ขาดการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย กรณีเจ้าหน้าที่       
ไม่มสีิทธิ์ 
- การปฏิบัติงานไม่ครบวันที่ก าหนด 
- ค าสั่งให้ปฏบิัติงานไม่สอดคล้องกับหลักฐานการเบกิจ่าย
- หลักฐานประกอบการเบกิจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
- ขาดการตรวจสอบข้อมูลผู้มสีิทธิรับเงิน 

ผู้บริหารควรก าชับให้ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสารอย่างเคร่งครัด เพื่อรองรับการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิ

ข้อควรระวัง (เพื่อป้องกันการทุจริต)
- มกีารจ่ายเงนิผ่านระบบ KTB Corporate ให้พนักงานราชการ 
- มกีารจ่ายเงนิผ่าน Application ให้เจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ)
- สสจ. มไิด้ให้ผู้มสีิทธิแสดงความจ านงรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
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