กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กลุม บริหารยุทธศาสตร
ลําดับ
ที่
1

2

3

4

5

ผังกระบวนการ

กําหนดผูรับผิดชอบ

กําหนดขอบเขต/วัตถุประสงค
ของการประเมิน

ศึกษาและทําความเขาใจโครงสราง
ของการควบคุมภายใน

จัดทําแผนการประเมินการควบคุม
ภายใน

การประเมินผลและการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน

ระยะเวลา
(วันทําการ)
2 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

เกณฑมาตรฐาน
คุณภาพงาน

เปาหมาย/
ความสําเร็จของงาน
มีผูรับผิดชอบทํา
หนาที่ประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับ
สวนงานยอย

ความเสี่ยง

คณะกรรมการบาง
ทานยังไมเขาใจเรื่อง
การควบคุมภายใน

1 สัปดาห

ผูรับผิดชอบ

- จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตาม
ติดตามประเมินผล
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ระบบควบคุม
ภายใน
- ผูรับผิดชอบมีความรู ความ
เขาใจการควบคุมภายใน
คณะกรรมการ
ตองกําหนดใหชัดเจนวาจะ
ประเมิน ทั้งระบบหรือประเมิน ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุม
เฉพาะบางสวนงานที่มีเปนงาน
ภายใน
ภารกิจหลัก/มีความเสี่ยงสูง
มีความเขาใจโครงสราง วิธีการ
และรูปแบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุม
ภายใน

กิจกรรมอาจไมเปนไป - มีแผนการประเมินผลประจําป
ตามแผน

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุม
ภายใน

คณะกรรมการอยู
ไมครบ

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน

2 วัน

2 ชั่วโมง

จุดควบคุมความเสี่ยง

ทําหนังสือแจงตอคณะกรรมการ
โดยตรง

๒
ลําดับ
ที่
6

ผังกระบวนการ
สรุปผลการประเมินผล

7

เสนอรายงานตอผูอํานวยการ

ระยะเวลา
(วันทําการ)
1 สัปดาห

15 นาที

เกณฑมาตรฐาน
คุณภาพงาน

เปาหมาย/
ความสําเร็จของงาน

ความเสี่ยง

จุดควบคุมความเสี่ยง

ผูรับผิดชอบ

สรุปความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุม

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุม
ภายใน

เสนอรายงานฯ ตอผูอํานวยการ
เพื่อใหความเห็นชอบกอน
เผยแพร

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุม
ภายใน
ผูอนําวยการ

8
เสนอผอ.
พิจารณา
9
เผยแพรรายงานการ
ประเมินผลทางเว็บไซต
ของหนวยงาน
ใ

เผยแพรรายงานการประเมินผล
บนเว็บไซตของหนวยงาน

กลุมบริหาร
ยุทธศาสตร

๓
คําอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายในของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขมีแนวทางการปฏิบัติไดอยางถูกตอง ครบถวน และเกิดประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต
ครอบคลุมการปฏิบัติงานควบคุมภายในระดับหนวยงานตั้งแตการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในระบบการควบคุมภายในและสรุป
รายงานผลการประเมินเสนอตอหัวหนาหนวยงานและผูบริหารกรมอนามัย
3. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) จัดทําคําสั่งกําหนดผูรับผิดชอบ
- จั ดทํ า คํ าสั่ ง เสนอผู อํ า นวยการเพื่อ กําหนดผูรับ ผิดชอบโดยแตง ตั้ ง คณะกรรมการเพื่อ ดํา เนิน ติดตามและประเมิน ผลระบบควบคุม ภายในโดยคณะกรรมการ
มาจากทุกกลุมในหนวยงานและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน
2) กําหนดขอบเขตและวัตถุประสงคของการประเมิน
- กําหนดขอบเขตของการประเมินใหชัดเจนวาจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบทั่วทั้งหนวยงาน หรือจะประเมินเฉพาะบางสวนงานทีม่ เี ปนงานภารกิจหลักหรือมี
ความเสี่ยงสูงสงผลกระทบตอหนวยงานเปนอยางมาก (กําหนดตามนโยบายของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย)
- กําหนดวัตถุประสงคของการประเมินวาจะประเมินเพื่อใหทราบสิ่งใด เชน ดานความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลรายงาน ดานการปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
3) ศึกษาและทําความเขาใจการควบคุมภายใน
- คณะกรรมการตองศึกษาทําความเขาใจการควบคุมภายใน องคประกอบการควบคุม สภาพแวดลอมการควบคุม วัตถุประสงค วิธีการและรูปแบบของระบบการควบคุม
ภายในที่มีอยูตามที่ไดออกแบบไว แลวดูวาการทํางานจริงทําอยางไร เปนไปตามที่ออกแบบไวหรือไม
- ขั้นตอนนี้อาจใชเทคนิคตางๆ เชน การสอบถาม สัมภาษณผูเกี่ยวของ การประชุมปรึกษาหารือ หรือการศึกษาเอกสารตางๆ ที่มีอยู
4) จัดทําจัดทําแผน/แนวทางการประเมินผลประจําป
- กําหนดกิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เพื่อใหการดําเนินการประเมินผลเปนไปอยางมีระบบ มีขั้นตอน รายละเอียดของแผนประกอบดวย เรื่องที่จะทําการประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผูประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการประเมิน อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
5) ดําเนินการประเมินผลและจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
- ใหผูปฏิบัติงานในแตละฝายที่เกี่ยวของประเมินผลรวมกับคณะกรรมการ เพื่อสรางความรับผิดชอบในการควบคุมภายในใหแกทุกคนที่เปนเจาของงานนั้น ทําใหผูปฏิบัติ
เขาใจอยางถองแทถึงกระบวนการทํางานและวัตถุประสงคของงานนั้นๆ เขาใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงคของงาน สามารถกําหนดการควบคุมภายในที่จําเปน
เพื่อลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสามารถกําหนดแผนปฏิบัติเพื่อปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสม

๔
- ขั้นตอนนีจ้ ะมีการจัดทํารายงานตามที่ระเบียบกําหนด ไดแก
(1) รายงาน ปค.4 รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานยอย (รายงานรอบ 12 เดือน)
(2) รายงาน ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายสําหรับหนวยงานยอย (รายงานรอบ 12 เดือน)
(3) รายงานแบบติดตาม ปค.5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานยอย (รายงานรอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน)
(4) ภาคผนวก ก. (ประกอบรายงาน ปค. 4)
(5) ภาคผนวก ข. (ประกอบรายงาน ปค. 4)
(6) ตารางวิเคราะหความเสีย่ ง
(7) กระบวนงานหลักของหนวยงาน
หนวยงานนําแบบสอบถามการควบคุมภายใน ในภาคผนวก ก.แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน และภาคผนวก ข. มาปรับใชไดตามความเหมาะสมกับ
แตละเรื่องหรือแตละกิจกรรม และสอดคลองกับบริบทของหนวยงาน
6) สรุปผลการประเมินและจัดทําเอกสารการประเมิน
- ผูประเมินสรุปผลการประเมิน และนําขอมูลสรุปผลมาจัดทํารายงานของหนวยงานตามรายงานที่กําหนดไวในขอที่ 5
7) เสนอเสนอรายงานตอผูอํานวยการ
- คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบรายงานที่กําหนดในขอ 5 เสนอหัวหนาหนวยงานพิจารณาลงนาม
8) ผูอํานวยการพิจารณารายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- ผูอํานวยการพิจารณารายงานและใหความเห็นชอบในการเผยแพร
9) เผยแพรรายงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
- เผยแพรรายงานบนเว็บไซตของหนวยงานตามระยะเวลาที่กองคลังกําหนด

