Flow Chart
กระบวนการปฎิบัติงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

การจัดวางระบบควบคุมภายใน
การจัดทาแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบารุง
การจัดทาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เงินบารุง
การจัดทาแผนจัดหางบลงทุน
การปฏิบัติงานบริหารคลังเวชภัณฑ์
การปฏิบัติงานบริหารคลังวัสดุ

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ 2556
(ปรับปรุงตาม กง.ตรวจสอบภายใน สป. กาหนดตามหนังสือที่ สธ 0207/8 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2556)
(แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบตามหนังสือ สสจ.น่านที่ นน 0027.001.7/1400 ลว. 8 มีนาคม 2556)

Flow Chart
กระบวนการปฎิบัติงาน
1. การจัดวางระบบควบคุมภายใน
1.1
1.2

การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน

2. การจัดทาแผนรายรับ – รายจ่ายเงินบารุง
2.1 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิ UC- ผู้ป่วยใน
2.2 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางฯ
2.3 รับแจ้งการจัดสรรเงิน UC การจัดเก็บรายได้ UC (E Claim) OPD

3. การจัดทาแผนจัดหางบลงทุน
3.1 การจัดทาแผนจัดหางบลงทุน

4. การปฏิบัติงานบริหารคลังเวชภัณฑ์
4.1 การจัดทาแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ เงินบารุง
4.2 การควบคุม เก็บรักษา
4.3 การปฏิบัติงานการเบิก-จ่าย

5. การปฏิบัติงานบริหารคลังวัสดุ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

กระบวนการจัดทาแผนจัดซื้อวัสดุเงินบารุง
การออกเอกสารซื้อ
การตรวจรับพัสดุ
การจัดวัสดุเข้าคลังวัสดุ เก็บรักษา/เบิกจ่าย
การจัดการกรณีวัสดุหมด Stock
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ประจาปีงบประมาณ 2556

(ปรับปรุงตาม กง.ตรวจสอบภายใน สป. กาหนดตามหนังสือที่ สธ 0207/8 ลว. 28 กุมภาพันธ์ 2556)
(แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดทราบตามหนังสือ สสจ.น่านที่ นน 0027.001.7/1400 ลว. 8 มีนาคม 2556)

Flow Chart การจัดวางระบบควบคุมภายใน หน่ วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่ าน
ผู้เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

เกณฑ์ ควบคุม

คาอธิ บาย

ตัวชี้วดั ระดับจังหวัด
นพ.สสจ.น่ าน

ผูม้ หี น้าที่รบั ผิดชอบงาน
ควบคุมภายใน

คณะ กก.ระดับจังหวัด
ถัดไป

รพท. / รพช.

สสจ. (สสอ/สอ/รพ.สต.)

คณะ กก.ระดับอาเภอ/คปสอ.

ประชุมติดตาม
ทุกเดือน

ติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

สรุปรายงาน นพ.สสจ.ทุกไตรมาส

รายงานการควบคุมภายในให้
สตง./สป./ผวจ. ณ 30 กย. ของ
ทุกปี ภายใน 30 ธค.ของทุกปี

1. มี จนท.รับผิดชอบ
ประสานงาน
2. มีคาสังแต่
่ งตัง้
คณะ กก.ระดับจังหวัด
และอาเภอ โดย นพ.สสจ.
3. ประชุมติดตามการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในทุก
เดือน
4. ติดตามความก้าวหน้า
การประเมินและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน
ทุกไตรมาส
5. รายงานความก้าวหน้า
การประเมินและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน
ทุกไตรมาส
6. หน่ วยรับตรวจ (รพท.
รพช/ สสจ.) ส่งแบบ
รายงานให้ สตง. ณ วันที่
30 กย.ของทุกปี รพท.
รพช และ สสอ ส่งให้ สสจ.
ภายใน 20 ตุลาคม ของ
ทุกปี

การจัดทารายงานการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินงานควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบสานักงานตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน และตามแนวทาง: การจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายใน ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ขอบเขตของกระบวนงาน
กระบวนงานการจัดทารายงานการควบคุมภายในนี้ ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต่การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง การประเ
ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยง และการจัดทารายงานการควบคุมภายใน รวมถึงขั้นตอนการติดตามประเมินผลการควบ
ภายใน

คาจากัดความ
หน่วยรับตรวจ หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นหน่วยรับตรวจตามคานิยามในระเบียบคณะกรรมการ ตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่/โรงพยาบาลชุมชน)
ส่วนงานย่อย/หน่วยงานย่อย หมายถึง ส่วนงานภายใต้หน่วยรับตรวจ ซึ่งอาจใช้ชื่อ “กิจกรรม”
หรืออาจเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น สานัก กอง ฝ่าย หรือแผนกที่ย่อยมาจากหน่วยรับตรวจทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
โครงสร้างหน่วยรับตรวจนั้น ๆ (กลุ่มงาน/ฝ่าย/สถานีอนามัย/สานักงานสาธารณสุขอาเภอ)
การประเมินตนเอง (CSA)
1. ทาความเข้าใจวัตถุประสงค์/เป้าหมาย/นโยบาย
2. สอบทานขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ (คาสั่งมอบหมายงาน/แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกร
หน้าที่ความรับผิดชอบ)
3. ประเมินองค์ประกอบจากวิธีการปฏิบัติงาน (กระบวนงาน/ขัน้ ตอนของการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์)
เพียงพอหรือไม่ ยังมีความเสี่ยง ณ จุดใด
4. ระบุความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดหรือเกิดขึ้นแล้ว
5. หาวิธีแก้ไขปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
การรายงานการควบคุมภายใน
1. หน่วยรับตรวจ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
จัดทาแบบ ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 ส่งสาเนาให้ สสจ.น่าน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี และส่งให้ สตง./สป./ผวจ.
ภายใน 30 ธันวาคม ของทุกปี
2. ส่วนงานย่อย/หน่วยงานย่อย กลุ่มงาน/ฝ่าย/สถานีอนามัย (รพ.สต.)/สานักงานสาธารณสุข
อาเภอ จาทาแบบ ปย.1 ปย.2 ส่งสาเนาให้ สสจ.น่าน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี โดยให้สถานีอนามัย (รพ.สต.)/
ส่งให้ สสอ. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี ให้กลุ่มงาน/ฝ่ายส่งผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายใน 5
ตุลาคม ของทุกปี

แผนการจัดทารายงานการควบคุมภายในประจาปีงบประมาณ 2561
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ลาดับ
1

ผังกระบวนการ
ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง
การดาเนินงาน (ในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ)

รายละเอียดงาน
มาตรฐานคุณภาพงาน
กลุ่มงาน/รพช./สสอ.ศึกษา
แบบรายงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ตามแนวทางการจัดวาง 1. แบบ ปย.1,2
ระบบควบคุมภายในและการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
2. แบบ ปอ.1,2,3

2

ระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่
เริ่มต้นจนสาเร็จ

บุคลากรทุกคนประเมินความ
เสี่ยงจากกระบวนงานที่
รับผิดชอบ

การประเมินความเสี่ยงจะต้อง บุคลากรทุก
ประเมินทุกกระบวนงานใน
คน
ความรับผิดชอบ

3

การประเมินความเสี่ยง (ใน
กระบวนงาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่คาดว่าหรือพบว่ามี
ความเสี่ยง)

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดลาดับความเสี่ยงโดยการ
วิเคราะห์ถึงโอกาสในการเกิด
ความเสี่ยงและผลกระทบที่ได้รับ
จากความเสี่ยงนั้น

1. ประเมินความเสี่ยงโดย
วิเคราะห์ทั้งผลกระทบและ
โอกาสที่อาจจะเกิด
2.จัดลาดับความเสี่ยงโดยนาผล
การวิเคราะห์ในข้อ 1 มา
วิเคราะห์ร่วมกับความสามารถ/
โอกาสในการปรับปรุงความ
เสี่ยงและกรอบเวลาในการ
ดาเนินงานโดยใช้ Risk Matrix
ซึ่งความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงที่
มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป จะต้อง
ได้รับการแก้ไขก่อน

กลุ่มงาน
/สสอ.
/สอ.(รพ.สต.)
รพท./รพช./
สสจ.

4

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบกาหนดวิธีการบริหาร
(วิธีการปรับปรุง/แก้ไขความเสี่ยงที่คาดว่
ความเสี
า ่ยงหรือวางแผนในการ
จะเกิดหรือที่พบว่าเกิดขึ้นแล้วจาก จัดการความเสี่ยง
กระบวนงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)

โดยมีวิธีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง นี้
1.หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
2.รับความเสี่ยงเอง
3.ควบคุมการสูญเสีย
4.ถ่ายโอนความเสี่ยง

กลุ่มงาน
/สสอ.
/สอ.(รพ.สต.)
รพท./รพช./
สสจ.

5

จัดทารายงาน ตามแบบ ปย.1,2
และแบบ ปอ.1,2,3

ผู้รับผิดชอบของ
1. สสอ.จัดทาแบบ ปย.1,2

กลุ่มงาน
/สสอ.
/สอ.(รพ.สต.)

2.รพช./สสจ.จัดทา
แบบ ปอ.1,2.3

รพท./รพช./
สสจ.

ผู้รับผิดชอบรวบรวมและจัดทา
รายงาน

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
/สสอ.
/สอ.(รพ.สต.)
รพท./รพช./
สสจ.

6

เสนอหัวหน้าหน่วยงาน

7

จัดส่งรายงาน

8

ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผล
ตามแผนการปรับปรุง
การดาเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุง (แบบ ปย.2และแบบ
ปอ.3) หากไม่มีการดาเนินงาน
ตามแผนให้เร่งรัดและหากยังพบ
ความเสี่ยงยังสูงอยู่ให้ปรับปรุง
กิจกรรมควบคุมแล้วรายงานผล
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
รายงานผลการติดตามประเมินผล หัวหน้าหน่วยงานรายงานผลการ
การควบคุมภายใน
ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อ ผวจ./สตง./สป.

9

เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อ
พิจารณาแผนการปรับปรุงการ
ควบคุม
กลุ่มงาน/สสอ. ส่ง ปย.1,2
รพช. ส่ง ปอ.1,2,3
สสจ. ส่ง ปอ.1,2,3

-

กลุ่มงาน/
สสอ./รพช.

1. กลุ่มงาน/สสอ./รพช.
กลุ่มงาน
ส่งรายงานให้ สสจ ภายใน /สสอ.
วันที่ 20 ตค.ของทุกปี
/สอ.(รพ.สต.)
2.สสจ.ส่งรายงานให้ ผวจ./สตง./รพท./รพช./
สป. ภายใน 30 ธ.ค.ของทุกปี สสจ.
ผู้รับผิดชอบติดตามผลการ
กลุ่มงาน
ดาเนินการตามแผนการปรับปรุง /สสอ.
ในรอบ 6 เดือน (31 มี.ค.ของ /สอ.(รพ.สต.)
ทุกปี)
รพท./รพช./
สสจ.

จัดส่งรายงานภายใน 20 เม.ย. สสจ.
ของทุกปี

เอกสารอ้างอิง
1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน จัดทาโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
แบบฟอร์มที่ใช้
สาหรับกลุ่มงาน/ฝ่าย/รพสต./สสอ.
1. แบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1
2. รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2
สาหรับ รพท./พรช./สสจ.
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 1
2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2
3. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 3

Flow Chart การตรวจสอบภายใน
ผูเ้ กี่ยวข้อง

กิ จกรรม

คณะกรรมรการ
ตรวจสอบภายใน

- เจ้าหน้าที่การเงิน
- จนท.พัสดุ
- หน.จนท.พัสดุ
- ผูบ้ ริหารทุกระดับ

ระดับอาเภอ
- จนท.จาก รพช.
- จนท.จาก สสอ./สอ.

ระดับจังหวัด
- จนท.จาก สสจ.
- จนท.จาก รพท.

คาอธิ บาย

1. บันทึกขอความร่วมมือ รพท.รพช.
สสอ.ส่งรายชื่อร่วมเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และ
อาเภอ
2. นพ.สสจ.ลงนามแต่งตัง้ และแจ้ง
เวียนให้ทุกหน่ วยงานและคณะ กก.
ทราบ

.
ทาแผนการตรวจสอบภายใน
รพท./รพช.

ทาแผนการตรวจสอบภายใน
รพ.สต./สสช.

คูม่ อื การตรวจสอบภายใน

รายงานผลการ
ตรวจสอบ
ภายใน

รายงานให้
นพ.สสจ. ทราบ

กากับติดตาม การแก้ไข
ปรับปรุง

3. จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี

4.ตรวจสอบภายในโดยใช้คมู่ อื การ
ตรวจสอบภายในเขต 15,16 เป็ น
เครื่องมือโดยสุม่ ตรวจ 10 %

5.รายงานผลการตรวจ ให้ นพ.สสจ.
ทราบ และสังการ
่
6.แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่ วยรับ
ตรวจทราบและแก้ไขปั ญหาที่ตรวจพบ

นพ.สสจ.น่าน

แจ้งผลการตรวจสอบภายในพร้อม
แจ้งแก้ไขปั ญหาทีต่ รวจพบ

รายงาน สตง./สป./ผวจ.
ณ วันที่ 30 กย.ของทุกปี
ภายใน 30 ธค. ของทุกปี

7. ติดตามการแก้ไขปั ญหาที่ตรวจพบ

8. รายงาน สตง./สป./ผวจ ณ วันที่ 30
กย. ของทุกปี ภายในวันที่ 30 ธค.
ของทุกปี โดยให้คณะกรรมการระดับ
อาเภอส่งรายงานให้เสร็จสิน้ ภายใน
วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

การดาเนินการตรวจสอบภายใน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ ประสานหน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อเสนอขออนุมตั แิ ต่งตัง้
เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ เพื่อดาเนินการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการเกีย่ วกับการบริหาร
งบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สนิ รวมถึงการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของทางราชการ ให้
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ มติคณะรัฐมนตรี
นโยบาย และแผนงาน งาน หรือโครงการ ให้เป็ นไป

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
1. ประสานหน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าทีเ่ พื่อเสนอขออนุมตั ิ
แต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และระดับอาเภอ
2. วางแผนและกาหนดเป้ าหมายการตรวจสอบ ใช้ค่มู อื การตรวจสอบทีส่ าธารณสุขเขต 15 และเขต 16 กาหนด
3. วางแนวทางการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบท้าย
4. แจ้งเวียนคาสังและแผนการตรวจสอบ
่
ประจาปี งบประมาณ
5. เสนอโครงการตรวจสอบภายในเพื่อขอใช้เงินงบประมาณดาเนินการตามแผนต่อผูม้ อี านาจ
6. ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางทีก่ าหนด
7. ประสานคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดร่วมตรวจสอบตามวันเวลาทีก่ าหนดตามแผน
การตรวจสอบ
8. รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้ผบู้ ริหารทราบและสังการ
่
แล้วแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
และปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
9. ติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ
10. รายงานผลการตรวจสอบประจาปี ให้ สตง. /สป./ ผวจ.ทราบ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม ของปี ปัจจุบนั
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ตรวจสอบภายในประจาหน่ วยงาน
ใช้คาสังเดิ
่ มทีส่ านักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้แต่งตัง้ ไว้แต่ปีงบประมาณ 2560
วางแผนและกาหนดเป้ าหมายการตรวจสอบ ใช้ค่มู อื การตรวจสอบทีส่ าธารณสุขเขต 15
และเขต 16 กาหนด
วางแนวทางการตรวจสอบ ตามเอกสารแนบท้าย
แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบ ประจาปี งบประมาณ
เสนอโครงการตรวจสอบภายในประจาหน่วยงานร่วมกับการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและอาเภอ
เพื่อขอใช้เงินงบประมาณดาเนินการตามแผนต่อผูม้ อี านาจ
ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางทีก่ าหนด
ประสานคณะกรรมการตรวจสอบภายในร่วมตรวจสอบตามวันเวลาทีก่ าหนดตามแผนการตรวจสอบ
รายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้ผบู้ ริหารทราบและสังการ
่
แล้วแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
และปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะ
ติดตามผลการตรวจสอบตามข้อเสนอแนะ

