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แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
เป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้
ประเมินพิจารณาตัดสินได้ว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ หรือไม่
ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร
แบบประเมินฯ นี้แยกเป็น 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ในแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้วยข้อความ
ภายในหัวข้อหลัก ๆ และหัวข้อย่อยที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลัก ผู้ใช้หรือผู้ประเมินอาจจะปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความตามความ
เหมาะสม ช่องว่างภายใต้หัวข้อ “ความเห็น/คําอธิบาย” ใช้สําหรับจดบันทึกข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายในหัวข้อนั้นๆ
ข้อคิดเห็นหรือคําอธิบายจะไม่เป็นลักษณะ “ใช่” หรือ “ไมใช่” แต่จะสรุปรวมว่าหน่วยงานให้ความสําคัญหรือปฏิบัติ
อย่างไรในเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะช่วยให้ได้ขอ้ สรุปเกีย่ วกับการควบคุมภายในของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส่วนที่วา่ ง
ตอนท้ายของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในใช้สําหรับบันทึกผลการประเมินโดยทั่วไป และระบุวิธีการที่ควรปฏิบตั ิ
หรือควรพิจารณาองค์ประกอบนั้น ๆ และข่องทางตอนท้ายสุดของแบบประเมินใช้สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน
โดยรวม
ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินและองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควร
ใช้วิจารณญาณว่า
1. ข้อความใต้ข้อต่าง ๆ ในแบบประเมิน เหมาะสมที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในองค์กร
หรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาแบบประเมิน ในหัวข้อย่อยนั้นๆ ก่อน
2. หน่วยที่ได้รับการประเมินมีการปฏิบัติตามที่ระบุ หรือไม่อย่างไร
3. การปฏิบัตจิ ริงมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่อย่างไร
4. การปฏิบัติจริงมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร

2

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
จุดที่ควรประเมิน
ความเห็น/คาอธิบาย
1.สภาพแวดล้อมของการควบคุม
ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทางานของผู้บริหาร
 มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัตหิ น้าที่ภายใน
การสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร และสนับสนุน
องค์กรรวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการ
การตรวจสอบทั้งภายในจากหน.กลุ่ม/ส่วนและภายนอก โดย
ประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
ภายนอก
 มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน
สนับสนุนต่อการรายงาน ทางการเงิน งบประมาณ และการ
งบประมาณ และการดําเนินงาน
ดําเนินงาน โดยกําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน
 มีทัศนคติและการปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อการ
กระจายอํานาจการบริหารงานภายในหน่วยงานโดยมอบ
กระจายอํานาจ
อํานาจให้หัวหน้าส่วน/กลุ่ม ตามความเหมาะสม
 มีทัศนคติทเี่ หมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก สนับสนุนวิธีการลดหรือป้องกันความเสีย่ งโครงการ กิจกรรม
การวิเคราะห์ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสีย่ ง
 มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
สนับสนุนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนโดยเน้น
ของงาน (Performance–Based Management)
ผลสําเร็จของงานเป็นเป้าหมายร่วมกัน

1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีข้อกําหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็น
ครั้งคราว
 พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรม ที่
ยอมรับไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกําหนดด้านจริยธรรม
และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร
ที่ มุ่งเน้นความสําคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม

 ฝ่ายบริหารมีการดําเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่
มีการปฏิบตั ิตามนโยบาย วิธีปฏิบตั ิ หรือระเบียบปฏิบัติ

เวียนหนังสือจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย ให้
ข้าราชการในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ และเน้นย้ําในที่ประชุม
หน่วยงาน

สนับสนุนตามนโยบายกรมที่ต้องการให้เป็นองค์กรคุณภาพคู่
คุณธรรม โดยยึดวัฒนธรรม HEALTH เป็นพื้นฐานและเน้นใน
3 ตัวหลักคือ “H/E/L”

ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีกรณีการ
ลงโทษ
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 ฝ่ายบริหารกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานที่
เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้
 ฝ่ายบริหารกําหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจําเป็น
เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบตั ิตาม
จริยธรรม
 ฝ่ายบริหารดําเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสญ
ั ญาณ
แจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของ
พนักงานเกิดขึ้น
1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร
 มีการกําหนดระดับความรู้ ทักษะความสามารถ
 มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของ
พนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม
 การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มผี ลต่อความสําเร็จของงาน
และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการ
ปฏิบัติงานดี และส่วนทีต่ ้องการมีการปรับปรุง
1.4 โครงสร้างองค์กร
 มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ดําเนินงานของหน่วยรับตรวจ
 มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ
1.5 การมอบอานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 มีการมอบหมายอํานาจและหน้าที่
ความรับผิดชอบให้กับบุคคลทีเ่ หมาะสมและเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ
 ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม
ผลการดําเนินงานที่มอบหมาย
1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร
 มีการกําหนดมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการ
ว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา
ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีจริยธรรม
 มีการจัดปฐมนิเทศให้กบั พนักงานใหม่
และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง

ความเห็น/คาอธิบาย
มี ก ารกํ า หนดเป้ า หมายที่ ส อดคล้ อ งเชื่ อ งโยงกั บ นโยบาย
กระทรวง กรม ภารกิจหน่วยงานที่เป็นไปได้ แต่อาจส่วนอาจ
มีความท้าท้ายบ้างเพื่อสนองนโยบายที่เกี่ยวข้อง

กรณีเกิดปัญหาจะนําเข้าคณะกรรมการบริหารกองฯหรือตั้ง
คณะกรรมการ พิจารณา

บุคลากรมีความรู้ ทักษะและควรทบทวน วิเคราะห์ กําหนด
ระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จําเป็น
สําหรับแต่ละตําแหน่งงาน
ควรสํ ารวจความต้ อ งการและแผนการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรที่
สอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก รรวมทั้ ง พิ จ ารณาถึ ง
ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ด้วย
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากผลงานที่สําเร็จ ทั้งผลผลิต/
ผลลัพธ์ แต่ยังขาดในส่วนที่ต้องการให้มีการปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง

มีโครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ตามงานภารกิจอย่าง
ชัดเจน แต่เนื่องจากขอบเขตงานทีก่ ว้าง ทําให้กําลังคนไม่
เพียงพอกับภาระงานที่มี
แสดงผังการจัดองค์กรนําลงเผยแพร่ใน website กองฯ

มีการมอบหมายอํานาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบกับบุคคล
เหมาะสม โดยสื่อสารให้ทุกคนทราบ
มีการติดตามผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารกองฯ
/กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
มีมาตรฐานหรือข้อกําหนดในการว่าจ้างบุคลากรทีเ่ หมาะสม
ตามตําแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ
ให้การสนับสนุนการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่กําหนด
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 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
 มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหาเมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกําหนดด้านจริยธรรม
1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการกํากับดูแล
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่กําหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
 มี ผู้ ต รวจสอบภายใน และมี ก ารรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ
1.8 อื่นๆ (โปรดระบุ) -

ความเห็น/คาอธิบาย

ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้นําประเด็นในเรื่อง
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมร่วมพิจารณาด้วย

มีผู้ตรวจสอบภายในจากกรม ได้เข้ามาตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน และได้มีการรายงานผลการตรวจสอบพร้อม
ข้อแนะนํา
แต่งตั้งหน.ส่วน/กลุ่มภายในกองฯ กํากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร
-

สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
สามารถควบคุมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมได้ดีในระดับหนึ่ง แต่ควรมีการประเมินให้เข้มข้นมากขึ้น

*
*

ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………
(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
วันที.่ ...... เดือน......................พ.ศ. ...............
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2.การประเมินความเสี่ยง
ก่อนประเมินความเสีย่ งจะต้องสร้างความชัดเจน
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดําเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับ
ตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย)
วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุ
ความเสีย่ ง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า
เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่
2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
มีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดําเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากร
ทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม
มีการกําหนดวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานใน
ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์ นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และ
วัดผลได้
บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนด
และให้การยอมรับ
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสีย่ ง
มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

ความเห็น/คาอธิบาย

เนื่องจากปีนี้ กองแผนงานไม่ได้ให้หน่วยงานจัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ ง ทําให้กองฯ ไม่ได้จัดทําแผนบริหารความเสีย่ ง
ประจําปี 2559 ซึ่งเป็นกระบวนการทั้งหมดตามจุดที่ควร
ประเมินต่อจากนี้ แต่ในหลักการแล้วหน่วยงานพิจารณาใน
การป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นระดับหนึ่ง อาทิเช่นใน
ส่วนการทําแผนปฏิบัติการ หน่วยงานได้กําหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยงาน ตามแผนปฏิบัติ
การ และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ รวมทั้งการเขียนโครงการ
ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงระบุในแต่ละโครงการให้ชัดเจน
ควรจัดทําวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ที่ประเมินวัดผลได้
บุคลากรที่เกีย่ วข้องควรมีส่วนร่วมในการกําหนดและยอมรับ
ร่วมกัน

ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมประเมินปัจจัยความเสี่ยง
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จุดที่ควรประเมิน
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง
มีการกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ
ความสําคัญของความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสําคัญหรือ
ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง

ความเห็น/คาอธิบาย
ควรใช้เกณฑ์พิจารณาระดับความสําคัญของความเสี่ยง และ
ประเมินระดับความสําคัญของความเสีย่ งและความถี่ที่จะเกิด
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงก่อนดําเนินการโครงการให้
ชัดเจนมากขึ้น

2.5 การกาหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง
มีการวิเคราะห์ส าเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิด ขึ้น
และกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
 มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
จากการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ ง
 มี การแจ้งให้บุ คลากรทุกคนทราบเกี่ ยวกั บวิธีการ
ควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่
กําหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

ควรกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ ง
ติดตามผลการปฏิบัตติ ามวิธีการควบคุมที่กําหนดเพื่อป้องกัน
หรือลดความเสี่ยง สื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิ
ได้

2.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
หน่วยงานพิจารณาในการป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้นระดับหนึ่ง อาทิเช่นในส่วนของการจัดทําโครงการ การทํา
แผนปฏิบัติการ กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการ และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………
(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
+*
รักษาราชการแทน
* ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
วันที่....... เดือน......................พ.ศ. ...............
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จุดที่ควรประเมิน
3. กิจกรรมการควบคุม
ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้
ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมทีส่ ําคัญ
เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่
3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กําหนดขึ้นตามวัตถุ
ประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง
3.2 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และวงเงิน
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
3.3 มีการแบ่งแยกหน้าที่การที่สําคัญหรืองานที่เสี่ยง
ต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึก
บัญชีและการดูแลรักษาทรัพย์สิน
3.4 มีข้อกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบท
ลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยอาศัยอํานาจหน้าที่
3.5 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ
ดําเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี
3.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) -

ความเห็น/คาอธิบาย

-กิจกรรมในการประเมิน ใช้กิจกรรมที่สําคัญตามหลักของการ
ควบคุมภายในที่กําหนด
-กําหนดอํานาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหาร การติดตาม
และตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่สําคัญที่เป็นจุดเสีย่ งต่อความผิดพลาดและ
ให้มีการทําบันทึกรายงานเป็นลายลักษณะอักษร

-

หน่วยงานได้มีกิจกรรมการควบคุมระดับหนึ่งในกิจกรรมที่สาคัญที่เป็นความเสี่ยง
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………
(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
+*
รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
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จุดที่ควรประเมิน
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความ
ต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสําหรับ
การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

4.2 มีการจัดทําและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการเงินและการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่
4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จําเป็นทั้งภายในและภายนอก
ให้ผู้บริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดต่อสือ่ สารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอเชื่อถือได้ และทันกาล
4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหา
และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการ
แก้ไข
4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ขององค์กร
4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก
อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน

ความเห็น/คาอธิบาย

- มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน HIA และการเฝ้าระวังผลกระทบ
ต่อสุขาภาพ แต่อาจยังไม่ครอบคลุมในเชิงประเด็น พื้นที่ ด้วย
บริบทของพื้นที่มีความหลากหลาย
- มีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้หลายช่องทางทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งอย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ
- มีแฟ้มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการเงินและ
การปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
- มีแฟ้มจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และการบันทึก
บัญชี
- รายงานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกให้ผู้บริหารกองฯ ทราบ
ทาง website
- มีระบบโทรศัพท์, Internet การติดต่อรายงานทาง website
กอง และกรมอนามัย และทางLine
- รายงานตามแบบรายงานที่เกี่ยวข้องให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย
ทั่วถึง
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ และประชุมกองฯ
ประจําเดือน
- มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนทางตู้รับข้อร้องเรียน และWeb
site

4.9 อื่นๆ (โปรดระบุ) สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
มีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ ชื่อถือ เหมาะสม แต่ต้องพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดทําระบบฐานข้อมูลให้
สมบูรณ์ ครอบคลุมมากกว่าในปัจจุบัน
ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………
(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
*
รักษาราชการแทน
* ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

9

จุดที่ควรประเมิน
5. การติดตามประเมินผล
ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสม
ของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และ-รายงานให้ผู้กํากับดูแลทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
5.2 กรณีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแก้ไขอย่างทันกาล
5.3 มีการกําหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตติ ามระบบ
การควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็น
อิสระ อย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กํากับดูแล
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจาก
การประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกําหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กํากับ
ดูแลทันทีในกรณีทมี่ ีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มี
การไม่ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี และมีการกระทําอืน่ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยสําคัญ
5.9 อื่นๆ (โปรดระบุ)
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ
หน่วยงานได้มีการติดตามประเมินผล ระดับหนึ่ง

ความเห็น/คาอธิบาย

- ในหลักการแล้วหน่วยงานได้ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
อย่างสม่ําเสมอ เช่น ติดตามโดยคณะกรรมการบริหารกองฯ ทุก
เดือน การติดตามเฉพาะกิจ กรณีเร่งด่วนรวมทั้งหารือถึงปัญหา
อุปสรรคที่พบและทางแก้ไขร่วมกัน
- สําหรับการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบประจําหน่วยงาน
รายไตรมาสได้มีการแนะนําและให้ข้อเสนอแนะในจุดที่พบ
ข้อผิดพลาดและติดตามในไตรมาสถัดไป แต่ก็ควรมีระบบการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อประเมินความสําเร็จ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจทําให้โครงการ
กิจกรรมไม่เป็นไมตามแผน ป้องกันการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการ
ทุจริต ไม่ปฏิบัตติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

ชื่อผู้ประเมิน …………………………………………………
(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
*
รักษาราชการแทน
*
ผู้อํานวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
วันที่....... เดือน......................พ.ศ. ...............

