
           
ช่ือหน่วยงานศนูยบ์รหิารกฎหมายสาธารณสุข 

รายงานการประเมนิองคป์ระกอบของการควบคมุภายในส าหรบัส่วนงานย่อย 
ส าหรบัระยะเวลาด าเนนิงานสิน้สดุ 30 กนัยายน 2562  

 

(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่า
ของความซื่อตรงและจริยธรรม 
     1.2 ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีก ากับดูแล
ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
     1.3 หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร 
สายการบั ง คับบัญชา อ านาจหน้ า ท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 
     1.4 หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการ
สร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 
     1.5 หน่วยงานก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบั ติงานตามระบบ     
การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภ าย ใน ข อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ให้ ส อ ดค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอ ท่ีจะสามารถระบุและประ เมินคว าม เ ส่ีย ง                       
ท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 
     2.2 หน่วยงานระบุความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม     
ท้ังหน่ ว ยงานของรั ฐและวิ เคราะห์ความ เ ส่ียง        
เพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเส่ียงนั้น 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมช่วยท าให้การควบคุมภายใน 
ท่ีมีอยู่มีประสิทธิผลภายใต้โครงสร้างองค์กรและ         
การก าหนดบทบาทหน้าท่ีของกลุ่มงาน ก าหนดสายงาน
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน การมอบหมายอ านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบตามล าดับของสายการบังคับบัญชา 
ด้านจริยธรรมผู้บริหารให้ความส าคัญตามนโยบาย
กระทรวง กรม โดยยึดวัฒนธรรมกรมอนามัยและของ
กระทรวงสาธารณสุขเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
และมีการด าเนินงานและการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตามกรอบ
การประเมิน ITA  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการประเมินความเส่ียงหน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  มีการระบุวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ 
โครงการกิจกรรมอย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียงในกระบวนงานหลักท่ีกรมอนามัย
คัดเลือกเพื่อประเมินของปี 2562 และควรด าเนินงาน
วิเคราะห์และประเมินความเส่ียงตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานให้ครบถ้วน และควรก าหนดแผนรองรับความ
เส่ียงท่ีเกิดหรือมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้น 
 
 

แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย 



(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

     2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการ
ทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
     2.4 หน่วยงานระบุและประเมินการเปล่ียนแปลง
ท่ีอ าจมี ผลกระทบอย่ า ง มี นั ย ส า คัญ ต่อ ระบบ         
การควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุม เพื่อลดความเส่ียงในการบรรลุวัตถุประสงค์ 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
     3.2 หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการ
ควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
     3.3 หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม              
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จ          
ท่ีคาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 หน่วยงานมีการจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้ 
มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีก าหนด 
     4.2 หน่วยงานมีการส่ือสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ท่ีมีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน       
ท่ีก าหนด 

 4.๓ หน่วยงานมีการส่ือสารกับบุคคลภายนอก
เกี่ ยวกับ เรื่ อง ท่ีมี ผลกระทบต่อการปฏิบั ติตาม       
การควบคุมภายในท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านกิจกรรมการควบคุม ก าหนดให้มี กิจกรรมการ
ควบคุมเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะก่อให้ เกิดความ
เสียหายต่อการปฏิบัติงานเป็นปกติอยู่แล้ว แต่ยังไม่
ครบถ้วนในทุกระบวนงาน มีการก าหนดบทบาทของ
ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี               
และระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
ด้านสารสนเทศและการส่ือสารของหน่วยงานยังไม่มี
ความเส่ียง เนื่องจากหน่วยงานมีระบบการควบคุม
ภายในท่ีเพียงพอ กองแผนงานกรมอนามัยเป็นผู้ดูแล
การบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  
บุ ค ล า ก ร ห น่ ว ย ง า น ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์                     
เพื่ อด า เนิน ง านภายในส านัก งานโดยปกติมีการ
บ ารุงรักษาตามสภาพการใช้งาน มีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงานและตอบสนองต่อ  
ผู้บริหารงานทุกระดับเพื่อให้ตรงกับความต้องการ               
ของผู้ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 



(๓) 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
5.1 หน่วยงานระบุ พัฒนา และด าเนินการ

ประ เมิ นผลระหว่ า งก ารปฏิบั ติ ง าน  และหรื อ        
การประเมินผลเป็นรายครั้งตามท่ีก าหนด เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่ าไ ด้มีการปฏิบั ติตามอง ค์ประกอบ     
ของการควบคุมภายใน 
    5.2  หน่วยงานประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่อง 
หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ
ฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบ
สามารถส่ังการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
- หน่วยงานมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมท้ัง
ในรูปแบบของคณะท างานประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน และผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานและ
รายงานให้ผู้บริหารทราบตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   
 

ผลการประเมินโดยรวม (5) 
 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบท้ัง 5 
องค์ประกอบ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอท่ีจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์                 
แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องการประเมินความเส่ียงยังด าเนินการไม่ครอบคลุมท่ัวทั้งองค์กรและควรก าหนดแผนการ
ปรุงให้เหมาะสมต่อไป  
 

 
 

 
 ลายมือชื่อ.................................................................. 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข     
      วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.  2562 


