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องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน  ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 
1.สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (Control 
Environments)  
(1)หน่วยงานแสดงถึงความยืดมั่นในคุณค่าของ ความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 

 
 
-ฝ่ายบริหารมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่อง 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการด าเนินงานส าหรับ      
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมของหน่วยงานพร้อม ทั้งจัดให้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบและจริยธรรม ตามแนวทางของแผน
แม่บทจริยธรรมของกระทรวง สาธารณสุข  
-ก าหนดให้หน่วยงานทุกระดับประกาศเจตจ านง สุจริต
ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จัดท าเป็น ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข
ทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
-ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น ความ
ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ผ่ า น สื่ อ ต่ า ง ๆ  ติ ด ป้ า ย 
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตใน 
หน่วยงาน สสอ./รพสต.ทุกแห่ง  

(2)หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ ใน
การสอดส่งผลการด าเนินงานในภาพรวม (Oversight 
responsibility)ที่เป็นอิสระจากฝ่าย บริหาร  

-มีการรวมกลุ่มพัฒนาการท างานและตรวจสอบการ 
ท างาน เช่น กลุ่มสาธารณสุขบึ งโขงหลงโปร่ งใส       
เพ่ือติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม   
ในการปฏิบัติงานทุกระดับ 

(3)หน่วยงานมีการจัดวางโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

-มีการจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การงานอย่าง ชัดเจน  
-จัดระบบสายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน 

(4)หน่วยงานยืดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษา 
บุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากร ให้
การด าเนินงานขององค์กรเป็นตามไปวัตถุประสงค ์

-มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ 
การเงิน บัญชี พัสดุ งานควบคุมภายใน การสร้าง    
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 

(5)ก าหนดให้บุ คลากรปฏิบั ติหน้ าที่ มี ส่ วนร่ วม 
รับผิดชอบในการออกแบบการควบคุมภายใน ตาม
ภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
ของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ 
 

มีค าสั่งมอบหมายภารกิจและด าเนินการตามที่ได้รับ 
มอบหมายตามแบบสอบทานให้ถูกต้องและครบถ้วน 

 
 
 

แบบ ปค.4 
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2.กำรประเมินควำมเสี่ยง(Risk Assessment) 
(6)หน่วยงานก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
ความเสี่ ยงที่ ชั ด เจนอย่ าง เหมาะสมกับภารกิจ 
หน่วยงานและสอดรับกับวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมภายใน 3 ประการ ได้แก่  
1)ด้านการเนินงาน  
2)ด้านการรายงาน  
3)ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและ ข้อก าหนดของทาง
ราชการ 

 
-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลง มีการประเมิน
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินความเสี่ยง 
พบว่ามีการด าเนินการประเมิน ครบทั้ง ๓ ด้ าน ได้แก่ 
1)ด้านการเนินงาน  
2)ด้านการรายงาน  
3)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนด ของทาง
ราชการ สามารถตรวจสอบได ้

(7)หน่วยงานก าหนดให้มีการระบุความเสี่ยงที่จะ 
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้ง 
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่ 
เพียงพอในการตัดสินใจก าหนดแนวทางการจัดการ 
กับความเสี่ยงที่เหมาะสม 

-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลงมีระบบการ
ร า ย ง า น ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง            
อย่างเหมาะสม มีการออกตรวจสอบภายใน หน่วยงาน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ. สต.) ทุกแห่ง 
ซึ่งทุก รพ.สต. มีส่วนร่วมในการระบุ และประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและ ปัจจัยภายในส่วน
ราชการ อย่างไรก็ตามการประเมินความเสี่ยงยังมี
จุ ด อ่อน  ได้ แก่  การระบุ คว าม เสี่ ย ง ไม่ ครบถ้ วน           
ในภารกิจที่ส าคัญ ซึ่งควรมีการจัดล าดับความเสี่ยงและ
ก าหนดแนวทางแก้ไข เช่น ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและก าหนดห้วงเวลาที่เหมาะสมในการเบิก 
-จ่ายงบประมาณ และลดรายจ่าย ก าหนดระบบการ
ตรวจสอบภายในรอบ ๖,๙,๑๒ เดือน 

(8)หน่วยงานพิจารณาการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้น ใน
ระหว่างการค้นหาความเสี่ยงทีมีผลต่อการจะ บรรลุ
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

-มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ตารางวิเคราะห์ ระดับ
ความเสี่ยงาที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
๗ รูปแบบ ได้แก่  
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ  
๒. การท าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา  
๓.การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะ หรือ
หลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล  
๔.การท างานพิเศษโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
สร้างความนา่เชื่อถือ 
๕.การรู้ข้อมูลภายในแล้วน ำข้อมูลไปห าประโยชน์ 
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น  
๖.การใช้บุคล ากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตน  
๗.การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเ พ่ือ 
ประโยชน์ทางการเมือง 
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2.กำรประเมินควำมเสี่ยง(Risk Assessment) 
(6)หน่วยงานก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
ความเสี่ ยงที่ ชั ด เจนอย่ าง เหมาะสมกับภารกิจ 
หน่วยงานและสอดรับกับวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมภายใน 3 ประการ ได้แก่  
1)ด้านการเนินงาน  
2)ด้านการรายงาน  
3)ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและ ข้อก าหนดของทาง
ราชการ 

 
-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลง มีการประเมิน
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งการประเมินความเสี่ยง 
พบว่ามีการด าเนินการประเมิน ครบทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ 
1)ด้านการเนินงาน  
2)ด้านการรายงาน  
3)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนด ของทาง
ราชการ สามารถตรวจสอบได ้

(9)หน่วยงานก าหนดกระบวนการระบุและ วิเคราะห์
ประเด็นที่เป็นความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่จะกระทบต่อ
การด าเนินงาน 

-มีการสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

3.กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 
10)หน่วยงานก าหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนา 
กิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพ่ือบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ 
ภายใต้เกณฑ์เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 
ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพพอสมควร เช่น มีการมอบหมายงานอย่าง
ชัดเจน มีการตรวจทานการด าเนินการโดยผู้บังคับบัญชา
ระดับต้นก่อนเสนอผู้มี อ านาจอนุมัติในการจัดซื้อ/จ้าง
ในแต่ละครั้ง มีการจัดรูปแบบของการท างานจัดท าคู่มือ
ในการท าบัญชี ,  
งานพัสดุคือ  
-มีผัง Flowchart การท างานครบทุกขบวนงาน  
-มีการปฏิบัติงานตามคู่มือขบวนการครบทุก ขั้นตอน 

(11)หน่วยงานก าหนดวิธีเลือกสรรและพัฒนาการ 
ควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

-มีค า สั่ ง มอบหมายภารกิจ ให้ มี ผู้ รั บผิ ดชอบด้ าน 
เทคโนโลยีของหน่วยงาน 

(12)หน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่าน 
ทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติ งานที่ 
ครอบคลุมและเพียงพอ 

-มีประกาศแนวทางการเผยแพร่ทางเทคโนโลยีของ 
หน่วยงาน ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร(Information & 
Communications) 
(13)หน่วยงานจัดให้มีการวางและใช้ประโยชน์จาก 
ข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพ่ือสนับสนุนการท า 
หน้าที่ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ 

 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลงได้น าโปรแกรม
การบันทึกข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งงานการเงิน
และงานพัสดุ การท าแผนงบคา่เสื่อม แผนงบลงทุน และ
ก าลังพัฒนาระบบการฐานข้อมูล ประมวลผลง านของทุก 
รพ.สต., และระบบการ รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของระดับ จังหวัด ระดับเขต R8way.com การ
พัฒนาหนา้ Webpage ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
บึงโขงหลงใหม่ให้มีข้อมูลที่จ าเป็นและสะดวกต่อการ 
น ามาใช้ประโยชน์ ทุก รพ.สต.สามารถเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารที่จัดเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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(14)หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้ง 
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม 
ภายในของทุกภาระงานที่เป็นประเด็นจ าเป็นต่อการ 
ท าหน้าที่ของระบบการควบคุมภายใน 

 
-มี กา รมอบหมาย ให้ ทุ กฝ่ ายท า กา รสรุ ปผลการ 
ด าเนินงานสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานรับทราบด้วยกัน 

(15)หน่วยงานสื่ อสารแก่ผู้ที่ เกี่ ยวข้องภายนอก 
เกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการท าหน้าที่ของระบบ 
ควบคุมภายใน 

-มีการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางเวปไซท์ 
ของหน่วยงาน 

5.กิจกรรม/การติดตามผล 
(16)หน่วยงานเลือกสรร พัฒนาและด าเนินการให้มี 
การประเมินผลต่อเนื่องระหว่างด า เนินงานและ 
ประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพ่ือให้แน่ใจว่า 
องค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยัง 
สามารถใช้ก ากับการท างานได้อย่างเหมาะสม 

 
-ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลงมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลที่เหมาะสม โดยผู้บริหารและ
คณะกรรมการหน่วยคู่สัญญาบริการปฐมภูมิบึงโขงหลง 
มีการติดตามการปฏิบัติตาม ระบบการควบคุมภายใน 
อย่างสม่ าเสมอ และมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่าง
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การนิเทศติดตามงานระดับ
อ าเภอ/ระดับ โซน รายไตรมาส  
- มีการก าหนดแผนการติดตามควบคุมก ากับงานในการ
ประชุม CUP ทุกเดือน 
- มีการติดตามประเมินการควบคุมภายใน ของ องค์กร 
ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตาม ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสาร  
ค า แ น ะ น า : ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตาม 
ประเมินผลออกรายงานรายไตรมาส ส่งหน่วยงานที ่
เกี่ยวข้องตามก าหนด อย่างไรก็ตาม การติดตาม 
ประเมินผลยังมีจุดอ่อน ได้แก่  หน่วยงานยังไม่เห็น 
ความส าคัญของการปฏิบัติตามระบบการควบคุม 
ภายในที่ก าหนดไว้ ท าให้ยังคงมีความเสี่ยงในการ 
ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
รวมถึงงานการเงินและบัญชี ได้จัดท าแนว ทางการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพ่ือถือ
ปฏิบัติส าหรับส านักงาน สาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลง
และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

(17)หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง 
ของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ 
ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไข 
และปรับปรุงการด าเนินการ 

-มีการสรุปผลการตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงาน     
ที่รับการตรวจทราบ สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ ทราบ
อย่างชัดเจน 

 

 



 

ผลกำรประเมินโดยรวม  

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลงมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ และ
ครบถ้วนในกระบวนงานที่ส าคัญ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและแนวทางการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซ่ึงได้ด าเนินการทบทวน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมปัจจุบัน เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ิมคุณค่าการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นเป็นระยะอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ ราชการได้อย่าง
แท้จริง มีการน าการประเมินหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสมาใช้ในการด าเนินงาน (ITA) อย่างไรก็ตาม 
ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ดังนี้  

๑. การก ากับติดตามการจัดท าเอกสารการเงิน การบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
๒.การติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ 
๓. การรับ-จา่ยเงินยืม (การยืม การส่งใช้เงินยืม)  
๔. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการควบคุมภายในของหน่วยงาน  

                                                          ลายมือชื่อ       
                                                       (นายสมพาน    โคตรธารินทร์) 

ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลง                                                                                                    

วันที่ ๕  เดือนมิถุนายน พ.ศ.256๒ 

 
 
 


