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ขอบเขตการจาง
การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
-------------------------๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจําป ๒๕๖๒ กําหนดใหกลุมตรวจสอบภายใน จัดจาง บริษัท
ให ดํ า เนิ น การตรวจสอบภายใน รวมทั้ งตรวจสอบเอกสารการเบิกจายตาง ๆ ตามหนังสืออนุมัติแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ สวรส.น. ๐๕/๔๐ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ และไดรายงานให
คณะอนุกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๒
๑.๒ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในประจําป
และแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด จึงเห็นควรจางบริษัท เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบกระบวนการควบคุม
ภายใน และเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบภายในดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ
๑.๓ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บรรลุผลการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจ
หลักของสถาบันและรวมถึงการตรวจสอบการดําเนินงานในโครงการผูรับทุนจาก สวรส. ที่มีความเสี่ยงตั้งแต
ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือตามความเห็นเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
๑.๔ อั ตรากํ าลังของกลุ มตรวจสอบภายใน สถาบันวิจั ยระบบสาธารณสุ ข มีเ จาหนาที่ตรวจสอบ
ภายในเพียง ๑ อัตรา และยังไมมีผูเชี่ยวชาญทางดานการบัญชีเปนการเฉพาะ ประกอบกับมีภารกิจอื่น ๆ ที่
ไดรับมอบหมายทําใหไมสามารถที่จะตรวจสอบไดอยางครอบคลุมในทุกเรื่อง
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินงานมีความคุมคา ขอมูลใน
รายงานมี ความถูกตอง เพีย งพอ ครบถ วน เชื่ อถือได ผูบ ริห ารสามารถนํ าไปใชเ ปน เครื่ องมือประกอบการ
ตัดสินใจได
๒.๒ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า สวรส. ปฏิ บั ติ ง านถู ก ต อ งเป น ไปตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ
คณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑตางๆ ที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขกําหนด
๒.๓ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน วามีความเหมาะสมเพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคตาม ๒.๑ และ ๒.๒ หรือไม
๒.๔ เพื่อนําผลที่ไดตามขอ ๒.๓ เสนอใหผูอํานวยการสถาบัน ไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน และสามารถสั่งการใหมีการแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว และทันเหตุการณ
๓. คุณสมบัติของผูรับจาง
๓.๑ เปนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
๓.๒ มีความรูความเชี่ยวชาญและมีผลงานประสบการณทางดานการตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ภาครั ฐ โดยต อ งแสดงสํ า เนาคู สั ญ ญาโดยตรงในการรั บ จ า งการตรวจสอบภายใน ในวงเงิ น ไม น อ ยกว า
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ ว น) ตอสัญ ญา ซึ่งจัดจางภายในระยะเวลา ๕ ป จนถึง วัน ที่ยื่น เอกสาร
ประกวดราคา อยางนอย ๒ ผลงาน
๓.๓ มีทีมงานที่มีความรูความสามารถเพียงพอสําหรับการดําเนินงานใหเสร็จตามกําหนดเวลา
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๔. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ผูรับจางจะตองดําเนินงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๔.๑ สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหนวยงานภายในสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
๔.๑.๑ สอบทานระบบการควบคุมภายในดาน การเงิน และดานบัญชี วามี ความเหมาะสม
เพียงพอและเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
๔.๑.๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานวา ครบถว น และถูก ต องในสาระสํ า คัญ ตามที่
กําหนดในระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (ดานการเงิน และการบัญชี)
๔.๑.๑.๒ สรุปผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และ
การพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.๑.๒ สอบทานการควบคุมภายในดานปฏิบัติงานตามโครงสรางสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ส ว นงานสนั บ สนุ น ประกอบด ว ย ๑)สํ า นั ก บริ ห ารกลาง ๒)สํ า นั ก นโยบายและแผน ๓)ส ว นงานวิ ช าการ
ประกอบดวยสํานักจัดการงานวิจัยและประสานงานโครงการ หนวยงานสื่อสาร ๔)สวนงานวิจัยและพัฒนา
ประกอบดวยสํานักวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และสํานักพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย
สํานักวิจัยเพื่อการพัฒนาการตรวจสอบการบริหารสาธารณสุข ๕)สวนงานมาตรฐานและบริการสารสนเทศ
ระบบบริการสาธารณสุข ประกอบดวย สํานักสารสนเทศบริการสุขภาพ สํานักพัฒนามาตรฐานระบบขอมูล
สุขภาพไทยและสํานักพัฒนากลุมโรครวมไทย วามีความเปนไปตามกฎระเบียบ คูมือและขอบังคับที่เกี่ยวของ
๔.๑.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานวา ครบถว น และถูก ต องในสาระสํ า คัญ ตามที่
กําหนดในระเบียบ หลักเกณฑ แนวทาง คูมือและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ (ดานการปฏิบัติตามขอตกลง)
๔.๑.๒.๒ สรุปผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และ
การพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.๑.๓ ตรวจสอบใบสําคัญ และเอกสารประกอบการเบิกจาย การยืมและคืนเงินทดรองของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของการเงินและบัญชี) โดย
๔.๑.๓.๑ ตรวจสอบความถู ก ต อ ง ครบถ ว นสมบู ร ณ ข องใบสํ า คั ญ และเอกสาร
ประกอบการยืมและคืนเงินทดรองวาถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย หรือไม ทั้งเรื่องของเอกสาร รายการตางๆ
ที่เกี่ยวของ ในปริมาณไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของรายการที่เกิดขึ้นระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๒
๔.๑.๓.๒ สรุป ผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะเพื่อปรับ ปรุงแกไขขอบกพรอง และการ
พัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พรอมออกรายงานผลการผลการติดตาม
๔.๑.๔ ตรวจสอบการจั ดซื้อ จัดจ างวา มีความเหมาะสมเพีย งพอและ เปน ไปตามกฎหมาย
นโยบาย มติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ รวมทั้งคูมือการปฏิบัติงานพัสดุที่สํานักงานกําหนด
๔.๑.๔.๑ ตรวจสอบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการสรรหาผูรับจาง ตั้งแตขั้นตอนการขอ
อนุมัติหลักการ การดําเนินจัดซื้อจัดจางจนถึงการตรวจรับการจัดซื้อจัดจาง
๔.๑.๔.๒ ตรวจสอบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจาง รวมถึงการ
เรียกเก็บหลักประกันสัญญา และการเรียกคาปรับจากผูขายหรือผูรับจาง
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๔.๑.๔.๓ ตรวจสอบระบบการจัดเก็บขอมูล การจัดทําทะเบียนคุมและการจัดทํารายการ
ตางๆ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการสอบทานความครบถวนเพียงพอของขอมูลที่จด
บันทึกในทะเบียนคุมและรายงานตางๆ
๔.๑.๔.๔ สรุ ป ผลการตรวจสอบพร อ มข อเสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ บกพร อ ง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบและประกาศที่สถาบันกําหนด
โดยกําหนดขอบเขตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางในระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มี
มูลคาต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปริมาณ รอยละ ๓๐ และที่มีมูลคามากกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในปริมาณ รอย
ละ ๑๐๐ ของรายการที่เกิดขึ้นระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๒
๔.๑.๕ สอบทานกระบวนการ การกําหนดความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
๔.๒ การตรวจสอบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักของสถาบัน ในโครงการผูรับทุน
จาก สวรส. ที่มีความเสี่ยงตั้งแตระดับ ๘ ขึ้นไป หรือตามความเห็นเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
๔.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของกับโครงการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในประจําป จํานวน ๗ โครงการ (กรุงเทพและปริมณฑล ๗ โครงการ) โดยการตรวจสอบครอบคลุมในดาน
๔.๒.๑.๑ การดําเนินงาน (Performance Audit) สอบทานการดําเนินงานตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมการดําเนินงานของโครงการระยะเวลาในการดําเนินงานของกิจกรรม
๔.๒.๑.๒ การบัญชีการเงิน (Financial Audit) เปนการสอบทานขอมูลและรายงาน
ทางการเงินความเชื่อถือไดของขอมูลทางดานการเงิน การบัญชีและการดําเนินงานของโครงการ
๔.๒.๑.๓ การควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของโครงการ การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับตางๆ (Compliance Audit)
๔.๒.๑.๔ รายงานผลการตรวจสอบ
๔.๔ ใหคําแนะนําในการตรวจสอบภายในและการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในสําหรับปถัดไป
๔.๓ จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในเพื่อเสนอตอผูบริหารและ/หรือคณะกรรมการ
กรณีมีคําปรึกษาเรงดวนไมสามารถเขามาปฏิบัติงานที่ สวรส.ได สามารถใหคําปรึกษาไดทางโทรศัพท
หรือจดหมายอิเลคทรอนิกส (e mail)
๕. วิธีการดําเนินงาน
๕.๑ ผู ดํ า เนิ น งานโครงการ จะต อ งดํ า เนิ น งานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ภายใต
องคประกอบ ๕ องคประกอบ (สภาพแวดลอมการควบคุม, การประเมินความเสี่ยง, กิจกรรมการควบคุม,
สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามและประเมินผล)
๕.๒ เขารวมประชุม หารือกับฝายบริหาร เพื่อสํารวจขอเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบหรือเพื่อ
กําหนดแผนการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และอื่น ๆ ทั้งนี้ตามความจําเปนและเหมาะสมตอกรณี
๕.๓ จั ดทํ ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ภาษาไทย) จํานวน ๕ ชุด เพื่อนําเสนอ
ผูบริหารของผูรับการตรวจสอบ ผูอํานวยการและ/คณะกรรมการ
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๖. ระยะเวลาดําเนินงาน
ผูรับจางจะตองดําเนินงานตรวจสอบนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๗. งบประมาณในการดําเนินงาน
ใชเงินจากแผนงบประมาณ ๖๒๓๑๓๐๑ แผนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน ภายใต
วงเงินงบประมาณไมเกิน ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดหมื่นบาทถวน) ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มเรียบรอยแลว
๘. การสงมอบผลงานและการเบิกจายเงิน
๘.๑ งวดที่ ๑ ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา คิดเปนเงินรอยละ ๒๐ ของวงเงินคาจาง
ตามสัญญาเมื่อผูรับจางสงมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจสอบรับงานเรียบรอยแลว ดังนี้
รายงานผลการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักของสถาบัน ในโครงการผูรับ
ทุนจาก สวรส. ที่มีความเสี่ยงตั้งแตระดับ ๘ ขึ้นไป หรือตามความเห็นเพิ่มเติมจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
พรอมขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) จํานวน ๗ โครงการ ตามขอบเขตการจางขอ ๔.๒ จํานวน ๕ เลม พรอม
กระดาษทําการ พรอมไฟลขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word
๘.๒ งวดที่ ๒ ภายใน ๗๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา คิดเปนรอยละ ๕๐ ของวงเงินคาจางตาม
สัญญาเมื่อผูรับจางสงมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจสอบรับงานเรียบรอยแลว ดังนี้
รายงานผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของหนวยงานภายใน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขภายใตโครงสรางสถาบัน ไดแก ๑) สวนงานสนับสนุน ๒) สวนงานวิชาการ ๓)
สวนงานวิจัยและพัฒนา ๔) สวนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศระบบบริการสาธารณสุข ตามขอบเขต
การจางขอ ๔.๑ พรอมขอเสนอแนะ เพิ่มเติมแกไขปรับปรุงหรือพัฒนางานที่เกี่ยวของประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒ พรอมกระดาษทําการ
๘.๓ งวดที่ ๓ ภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา คิดเปนรอยละ ๓๐ ของวงเงินคาจางตาม
สัญญาเมื่อผูรับจางสงมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจสอบรับงานเรียบรอยแลว ดังนี้
๘.๓.๑ รายงานผลการสอบทานการประเมิน ความเพี ย งพอของระบบควบคุ มภายในของ
หนวยงานภายในสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตามขอบเขตการจางขอ ๔.๑ พรอมขอเสนอแนะ เพิ่มเติมแกไข
ปรับปรุงหรือพัฒนางานที่เกี่ยวของประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
๘.๓.๒ แผนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสําหรับปถัดไปจํานวน ๕ เลม พรอมกระดาษ
ทําการ พรอมไฟลขอมูลในรูปแบบ Microsoft Word

