แบบ ปค.4

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองบึงกำฬ
รำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน
สำหรับระยะเวลำดำเนินงำนสิ้นสุด 3๑ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.256๒
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

1.สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
(Control Environments)
(1)หน่วยงานแสดงถึงความยืดมั่นในคุณค่าของ
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

(3)หน่วยงานมีการจัดวางโครงสร้าง อานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบภายในที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การดาเนินงาน
(4)หน่วยงานยืดมั่นในการสร้างแรงจูงใจ การรักษา
บุคลากรที่มีความสามารถ และการพัฒนาบุคลากร
ให้การดาเนินงานขององค์กรเป็นตามไปวัตถุประสงค์

-ฝ่ายบริหารมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน ในเรื่อง
ความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการดาเนินงานสาหรับ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ธ า ร ณ สุ ข ทุ ก ร ะ ดั บ โ ด ย จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมของหน่วยงานพร้อม
ทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและจริยธรรม
ตามแนวทางของแผนแม่บทจริยธรรมของกระทรวง
สาธารณสุข
-ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานทุ ก ระดั บ ประกาศเจตจานง
สุจริตของผู้บริห ารสู งสุ ดของหน่วยงาน จัดทาเป็น
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
-ส่ งเสริมและสนับสนุ นวัฒ นธรรมองค์ก รที่ มุ่ ง เน้ น
ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละจริ ยธรรมผ่ านสื่ อ ต่ า งๆ ติ ด ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงต่อต้านการทุจริตใน
หน่วยงาน สสอ./รพสต.ทุกแห่ง
- มีการรวมกลุ่มพัฒนาการทางานและตรวจสอบการ
ทางาน เช่น กลุ่มไลน์บึงกาฬโปร่งใส ITA เพื่อ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้ถูกต้องตามกฎ
ระเบียบของทางราชการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกระดับ
-มีการจัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การงานอย่าง
ชัดเจน
-จัดระบบสายการบังคับบัญชาในหน่วยงาน
-มีการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิชาการ
การเงิน บัญชี พัสดุ งานควบคุมภายใน การสร้าง
ขวัญกาลังใจแก่บุคลากร

(5)กาหนดให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการออบแบบการควบคุมภายใน ตาม

-มีคาสั่งมอบหมายภารกิจและดาเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมายตามแบบสอบทานให้ถูกต้องและครบถ้วน

(2)หน่วยงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบ
ในการสอดส่งผลการดาเนินงานในภาพรวม
(Oversight responsibility)ที่เป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร

ภาระงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดาเนินงาน
ของหน่วยงานสาธารณสุขแต่ละระดับ
2.กำรประเมินควำมเสี่ยง(Risk Assessment)
(6)หน่วยงานกาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ความเสี่ยงที่ชัดเจนอย่างเหมาะสมกับภารกิจ
หน่วยงานและสอดรับกับวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน 3 ประการ ได้แก่ 1)ด้านการเนินงาน
2)ด้านการรายงาน และ 3)ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและ
ข้อกาหนดของทางราชการ
(7)หน่วยงานกาหนดให้มีการระบุความเสี่ยงที่จะ
กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมทั้ง
องค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ได้ข้อมูลความเสี่ยงที่
เพียงพอในการตัดสินใจกาหนดแนวทางการจัดการ
กับความเสี่ยงที่เหมาะสม

(8)หน่วยงานพิจารณาการทุจริตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ในระหว่างการค้นหาความเสี่ยงทีมีผลต่อการจะ
บรรลุวัตถุประสงค์การดาเนินงาน

-สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองบึงกำฬ มีกำร
ประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรปฏิบัติงำน ซึ่งกำร
ประเมินควำมเสี่ยง พบว่ำมีกำรดำเนินกำรประเมิน
ครบทั้ง ๓ ด้ำน ได้แก่ 1)ด้านการเนินงาน 2)ด้าน
การรายงาน และ 3)ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและข้อกาหนด
ของทางราชการ สำมำรถตรวจสอบได้
-ส ำนั ก งำนสำธำรณสุ ข อ ำเภอเมื อ งบึ ง กำฬมี
ระบบกำรรำยงำนควำมเสี่ยงและประเมินควำมเสี่ยง
อย่ ำ งเหมำะสม มี ก ำรออกตรวจสอบภำยใน
หน่วยงำนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล(รพ.
สต.) ทุกแห่ง ซึ่งทุก รพ.สต. มีส่วนร่วมในกำรระบุ
และประเมินควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอกและ
ปัจจัยภำยในส่วนรำชกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง ยังมีจุดอ่อน ได้แก่กำรระบุควำมเสี่ยงไม่
ครบถ้วน ในภำรกิจที่สำคัญ ซึ่งควรมีกำรจัดลำดับ
ควำมเสี่ยงและกำหนดแนวทำงแก้ไข เช่น ได้กำหนด
แนวทำงปฏิ บั ติ ก ำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งและก ำหนดห้ ว ง
เวลำที่เหมำะสมในกำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ และลด
รำยจ่ ำ ย ก ำหนดระบบกำรตรวจสอบภำยในรอบ
๖,๙,๑๒ เดือน

-มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ตำรำงวิเครำะห์
ระดับควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน ๗ รูปแบบ ได้แก่
๑. กำรรับผลประโยชน์ต่ำง ๆ
๑. ๒. กำรทำธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญำ
๓.กำรทำงำนหลังจำกออกจำกตำแหน่งสำธำรณะ
หรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพล
๔.กำรทำงำนพิเศษโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ

๕.กำรรู้ข้อมูลภำยในแล้วนำข้อมูลไปหำประโยชน์
ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
๖.กำรใช้บุคลำกรหรือทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน
๗.กำรนำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อ
ประโยชน์ทำงกำรเมือง
(9)หน่วยงานกาหนดกระบวนการระบุและ
-มีการสรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเสนอ
วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นความเปลี่ยนแปลงสาคัญที่จะ ผู้บริหารพิจารณา
กระทบต่อการดาเนินงาน
3.กิจกรรมควบคุม (Control Activities)
ในภำพรวมมี กิ จ กรรมควบคุ ม ที่ เ หมำะสม
(10)หน่วยงานกาหนดวิธีการเลือกสรรและพัฒนา
กิจกรรมควบคุมที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้อยู่ เพียงพอและมีประสิ ทธิภำพพอสมควร เช่น มีกำร
ภายใต้เกณฑ์เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้
มอบหมำยงำนอย่ ำ งชั ด เจน มี ก ำรตรวจทำนกำร
ดำเนินกำรโดยผู้บังคับบัญชำระดับต้นก่อนเสนอผู้มี
อำนำจอนุมัติในกำรจัดซื้อ/จ้ำงในแต่ละครั้ง มีกำร
จัดรูปแบบของกำรทำงำนจัดทำคู่มือในกำรทำบัญชี ,
งำนพัสดุคือ
-มีผัง Flowchart กำรทำงำนครบทุกขบวน
งำน
-มีกำรปฏิบัติงำนตำมคู่มือขบวนกำรครบทุก
ขั้นตอน
(11)หน่วยงานกาหนดวิธีเลือกสรรและพัฒนาการ
ควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
(12)หน่วยงานถ่ายทอดกิจกรรมการควบคุมผ่าน
ทางด้านนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมและเพียงพอ
4.สำรสนเทศและกำรสื่อสำร(Information &
Communications)
(13)หน่วยงานจัดให้มีการวางและใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้เพื่อสนับสนุนการทา
หน้าที่ของระบบการควบคุมภายในของกิจการ

-มีคาสั่งมอบหมายภารกิจให้มีผู้รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีของหน่วยงาน
-มีประกาศแนวทางการเผยแพร่ทางเทคโนโลยีของ
หน่วยงาน ชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองบึงกำฬได้นำ
โปรแกรมกำรบันทึกข้อมูลมำใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้ง
งำนกำรเงิ น และงำนพั ส ดุ กำรท ำแผนงบค่ ำเสื่ อม
แผนงบลงทุน และกำลังพัฒนำระบบกำรฐำนข้อมูล
ประมวลผลงำนของทุ ก รพ.สต., และระบบกำร

รำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว ชี้ วั ด ของระดั บ
จั ง หวั ด ระดั บ เขต R8way.com กำรพั ฒ นำหน้ ำ
Webpage ของสำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองบึง
กำฬใหม่ ใ ห้ มี ข้ อ มู ล ที่ จ ำเป็ น และสะดวกต่ อ กำร
นำมำใช้ประโยชน์ ทุก รพ.สต.สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรที่จัดเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(14)หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานทั้ง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในของทุกภาระงานที่เป็นประเด็นจาเป็นต่อการ
ทาหน้าที่ของระบบการควบคุมภายใน
(15)หน่วยงานสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก
เกี่ยวกับสาระที่กระทบต่อการทาหน้าที่ของระบบ
ควบคุมภายใน
5.กิจกรรม/การติดตามผล
(16)หน่วยงานเลือกสรร พัฒนาและดาเนินการให้มี
การประเมินผลต่อเนื่องระหว่างดาเนินงานและ
ประเมินผลเฉพาะที่แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่า
องค์ประกอบของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และยัง
สามารถใช้กากับการทางานได้อย่างเหมาะสม

-มีการมอบหมายให้ทุกฝ่ายทาการสรุปผลการ
ดาเนินงานสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานรับทราบด้วยกัน
-มีการขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางเวปไซท์
ของหน่วยงาน
-สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองบึงกำฬมี
ระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่เหมำะสม โดย
ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรหน่วยคู่สัญญำบริกำร
ปฐมภูมิเมืองบึงกำฬ มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำม
ระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงสม่ำเสมอ และมีกำร
ประเมินตนเองร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่ กำรนิเทศติดตำมงำนระดับอำเภอ/ระดับ
โซน รำยไตรมำส
- มีกำรกำหนดแผนกำรติดตำมควบคุมกำกับ
งำน.ในกำรประชุม CUP ทุกเดือน
- มีกำรติดตำมประเมินกำรควบคุมภำยใน ของ
องค์กร ได้ถือปฏิบัติตำมแนวทำงกำรติดตำม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ซึ่งกำหนดในเอกสำร
คำแนะนำ:กำรจัดทำรำยงำนตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ กำรติดตำม
ประเมินผลออกรำยงำนรำยไตรมำส ส่งหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องตำมกำหนด อย่ำงไรก็ตำม กำรติดตำม
ประเมินผลยังมีจุดอ่อน ได้แก่หน่วยงำนยังไม่เห็น
ควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตำมระบบกำรควบคุม
ภำยในที่กำหนดไว้ ทำให้ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำร

ปฏิบัติงำน ซึ่งต้องได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ต่อไป รวมถึงงำนกำรเงินและบัญชี ได้จัดทำแนว
ทำงกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอก
งบประมำณ เพื่อถือปฏิบัติสำหรับสำนักงำน
สำธำรณสุขอำเภอเมืองบึงกำฬและโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลทุกแห่ง
(17)หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง
-มีการสรุปผลการตรวจสอบภายในแจ้งให้หน่วยงาน
ของการควบคุมภายในตามกรอบเวลาที่เหมาะสมแก่ ที่รับการตรวจทราบ สรุปประเด็นที่ต้องพัฒนาให้
ผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบให้เกิดการแก้ไข
ทราบอย่างชัดเจน
และปรับปรุงการดาเนินการ
ผลกำรประเมินโดยรวม
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเมืองบึงกำฬมีโครงสร้ำงกำรควบคุมภำยในครบ ๕ องค์ประกอบ
และครบถ้วนในกระบวนงำนที่สำคัญ เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขและแนวทำงกำรตรวจ
รำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินกำรทบทวน ปรับปรุงระบบกำร
ควบคุมภำยในให้เหมำะสมตำมสภำพแวดล้อมปัจจุบัน เพื่อพัฒ นำคุณภำพกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพิ่มคุณค่ำ
กำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นเป็นระยะอย่ำงเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
รำชกำรได้อย่ำงแท้จริง มีกำรนำกำรประเมินหน่วยงำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสมำใช้ในกำรดำเนินงำน (ITA)
อย่ำงไรก็ตำม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงกำรควบคุมภำยในให้ถูกต้องยิ่งขึ้น ดังนี้
๑. กำรกำกับติดตำมกำรจัดทำเอกสำรกำรเงิน กำรบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน
๒.กำรติดตำมประเมินผลแผนงำนโครงกำร
๓. กำรรับ-จ่ำยเงินยืม (กำรยืม กำรส่งใช้เงินยืม)
๔. กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน

ลายมือชื่อ
(นางเบญจพรรณ สมภักดี)
สาธารณสุขอาเภอเมืองบึงกาฬ
วันที่ ๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ.256๒

