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ปฏิบัติงานที่ อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission : COSO 2013)  เพ่ือก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การ
บริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญ
และพบบ่อย นอกจากนี ้ยังน าความเสี่ยงเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้ มาก าหนด
เป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ ( Agenda Based) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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บทที ่1 

 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท า
ความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ดังกล่าวอีก เป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูก
กล่าวหาเรียนร้องเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม (Conflict of interest : COI)เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่ รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย 
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO 
2013)  เป็นกรอบแนวคิดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการ
บริหาร  การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารและผู้ประเมินพิจารณา
ตัดสินได้ว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน/ส่วนงาน ได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
หรือไม่ ควรปรับปรุงแก้ไขในจุดใด อย่างไร โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการก าหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อัน
จะท าให้การด าเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ
มีการก ากับดูแลที่ดี ซึ่งข้อค าถามแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และข้อค าถามย่อยหรือจุดเน้น
ส าคัญเป็นส่วนขยายรายละเอียดของ 17 หลักการ ให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น  โดยก าหนดกรอบ
แนวทางประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่เน้นการท างานเชิงระบบที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
วางแผน (PLAN) ปฏิบัติงาน (DO) ตรวจสอบ (CHECK) และปรับปรุง (ACT) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมิน
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบ การควบคุมภายใน COSO 2013 
 
เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานและส่วนงานครอบคลุมการ

ด าเนินงานตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังตารางที่ 1.1 
ตารางท่ี 1.1 จ านวนองค์ประกอบการควบคุมภายในและจ านวนหลักการย่อยของการควบคุมภายใน  

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน จ านวนหลักการ 
องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 5  
องค์ประกอบที่ 2 การประเมินความเสี่ยง 4  
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม 3  
องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 3  
องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล 2  

รวม 17  
 

การตอบแบบประเมิน  

 1. คณะท างานหรือผู้บริหารของส่วนงาน เป็นผู้ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ถ้ามีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน แสดงถึงการควบคุมภายในที่ดี ให้ระบุเครื่องหมาย “” ในช่องมีการ
ด าเนินงานครบถ้วน หรือ มีการด าเนินงานบางส่วน  ถ้าไม่ได้ด าเนินงานตามเกณฑ์   การประเมิน ให้ระบุ
เครื่องหมาย “× ” ในช่อง ไม่มีการด าเนินงาน 

 2. ค าตอบว่า “ไม่มีการด าเนินงาน” หมายถึง มิได้ด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน แสดงถึงจุดอ่อน
ของระบบการควบคุมภายใน ผู้ประเมินต้องทดสอบและหาสาเหตุหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน และต้องพิจารณาว่า
มีการควบคุมอ่ืนทดแทนหรือไม่ 

3. ในช่อง “เอกสารอ้างอิง” แสดงถึงข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สามารถอธิบายผลการ
ด าเนินงานดังกล่าว 

4. ในส่วนของ สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน แต่ละหลักการของการควบคุมภายใน ใช้ส าหรับบันทึก
ผลการประเมินที่ด าเนินการและไม่มีการด าเนินงาน พร้อมทั้งต้องระบุวิธีการที่ควรปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทาง
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป  

ในการพิจารณาให้ข้อสรุปผลการประเมินหรือวิธีการที่ควรด าเนินงานแต่ละหลักการขององค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรใช้วิจารณญาณว่า 

 1. หน่วยงาน/ส่วนงานมีการปฏิบัติหรือการด าเนินงานตามที่ระบุ หรือไม่ อย่างไร 
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 2. การปฏิบัติจริงหรือการด าเนินงานมีจุดอ่อนของการควบคุมภายใน หรือไม่ อย่างไร 
 3. การปฏิบัติจริงหรือการด าเนินงานมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ อย่างไร 
 
นิยามศัพท์ 

   1. หน่วยงานของรัฐ  หมายถึง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ผู้ก ากับดูแล หมายถึง ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสันทราย หรือ คณะกรรมการ คปสอ. สันทราย 
3. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายถึง สาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
4. ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรคต่อ

การบรรลุวัตถุประสงค์ 
5. การควบคุม หมายถึง วิธีการที่น ามาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ 
 6. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  และ
บุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
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บทที่ 2 

องค์ประกอบ การควบคมุภายใน COSO 2013 
 

องค์ประกอบที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 

สภาพแวดล้อมการควบคุมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินงานที่ส่งผลให้มีการน าการควบคุมภายในมา
ปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ผู้ก ากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้  ทุกระดับตระหนักถึง
ความส าคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งการด าเนินงานที่คาดหวังของผู้ก ากับดู แล และฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ 
สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบการควบคุมภายใน   
 
หลักการที่ 1 องค์กรยึดหลักความซ่ือตรงและจริยธรรม 

   
ค าอธิบายหลักการ : ความซื่อตรงและจริยธรรมเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท า

ให้เกิดคุณธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
2562 และข้อบังคับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร ดังนั้น ผู้บริหาร
จะต้องเป็นแบบอย่างท่ีด ีโดยการแสดงออกอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการก าหนดข้อบังคับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายหรือ
ข้อก าหนดของส่วนงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบทลงโทษ
ส าหรับบุคลากร ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร  

√    

2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ข้อบังคับส านักงานสาธารณสขุอ าเภอ
สันทรายหรือข้อก าหนดของส่วนงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และบทลงโทษ ให้บุคลากรทราบอย่างท่ัวถึง 

√    

3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลก าหนดไว้ 
โดยระบุตัวช้ีวัดและเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

√    

4. มีการด าเนินการลงโทษตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ หรือนโยบายที่ก าหนดไว้ 

√    

5. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับบุคลากร ตาม
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายวัดความส าเร็จ 

√    

6. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ที่
มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

√    
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ต่อผู้บริหารส่วนงานเพื่อพิจารณาสั่งการ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน เอกสาร 
อ้างอิง 

มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

 

7. มีการก าหนดข้อบังคับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทรายหรือ
ข้อก าหนดของส่วนงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และบทลงโทษ
ส าหรับบุคลากร ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์อักษร  

√    

 
สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. ................................................................................................  

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ............................................................................................. ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. ข้อบังคับส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร 
2. ข้อก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของส่วนงาน (ถ้ามี) 
3. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม   
4. โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 
5. รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม  
6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
7. การลงโทษ กรณีมีผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

8. เอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หลักการที ่2 คณะกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อการก ากับดูแล 

ค าอธิบายหลักการ : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติของกระทรวง
สาธารณสุข มีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ โดยมีส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเป็นกลไกที่ก าหนดนโยบาย วางระเบียบ ข้อบังคับและภารกิจอ่ืน ๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ 
รวมทั้งก ากับ การบริหารงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง 
ก ากับ นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของหน่วยงาน 

√    

2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ และ
ทิศทางการด าเนินงานไปสู่ผู้บริหาร(ผอ.รพ.สต.) เพื่อให้การ
บริหารจัดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

√    

3. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย แต่งตั้งคณะกรรมการ คป
สอ.สันทราย 

√    

4. กรรมการคปสอ.สันทราย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบอ าเภอสันทราย    เพื่อท าหน้าที่ควบคุมการตรวจสอบ
การด าเนินงาน การเงิน และบัญชี การควบคุมภายใน การประเมิน
และบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย เป็นประจ าทุกปี 

√    

5. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก 
 เอาใจใส่ ระมัดระวัง 
 ซือ่สัตย์ สุจริต รักษาผลประโยชน์ 
 ปฏิบัติตามกติกา 
 โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ 

√    

6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ด าเนินงานโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล อย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ 

√    

7. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. ................................................................................................  

...................................................................... ..................................................................................................... ...... 

................................................................................. ................................................................... ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. รายงานการประชุมประจ าเดือนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คปสอ.สันทราย 
3. รายงานสรุปผลการตรวจสอบภาพรวม 
4. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 3 คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีอ านาจการสั่งการชัดเจน 

ค าอธิบายหลักการ : โครงสร้างองค์กร เป็นการก าหนดล าดับการบริหาร การควบคุมความรับผิดชอบ
กิจกรรม รวมถึงเส้นทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรในระดับต่าง ๆ ดังนั้น
ผู้บริหารต้องวางแผน สั่งการ และควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนกระจายอ านาจการควบคุม ในส่วนผู้บริหาร
ต้องดูแลไปยังผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และตามความจ าเป็นในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เหมาะสม
กับขนาด ลักษณะ และสภาพแวดล้อมใน    การปฏิบัติงาน 

√    

2. มีการประกาศหรือแจ้งเวียนแผนภูมิการจัดโครงสร้างและสาย
การบังคับบัญชา ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้บุคลากรภายใน
ส่วนงานทราบ 

√    

3. มีการประกาศแผนภูมิการจัดโครงสร้างและสายการบังคับ
บัญชาท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบันให้บุคคลภายนอกทราบ  อย่าง
เปิดเผยและเห็นชัดเจน 

√    

4. มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงาน  ท่ีท า 

√    

5. มีการก ากับติดตามและประเมินความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ของการบริหารงานว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบเป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

√    

6. มีการรายงานผลการติดตามและประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ 
น าเสนอต่อผู้บริหารของส่วนงาน เพื่อพิจารณาสั่งการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงาน
มาพิจารณาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ...................................................................................................  

................................................................................. ........................................................................... ..................... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. แผนภูมแิสดงโครงสร้างส่วนงาน หรือโครงสร้างการบริหารงาน 
2. ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย /หนังสือสั่งการ /การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
4. หลักเกณฑ์หรือวิธีการติดตามประเมินความรู้ 
5. รายงานผลการติดตามและประเมินหน้าที่ความรับผิดชอบ 
6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 4 องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน 

ค าอธิบายหลักการ : แรงจูงใจในการท างาน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนในการเพ่ิมผลผลิตและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญต่อลักษณะงาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ การ
เป็นที่ยอมรับนับถือ และสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร เพ่ือรักษา
ทรัพยากรบุคคลอันมีค่าขององค์กรต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของส่วนงาน ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูล    เชิงประจักษ์ 

√    

2. มีการสื่อสารหรือแจ้งเวียนแผนการบริหารและแผน    การ
พัฒนาบุคลากร ให้กับบุคลากรภายในส่วนงานทราบอย่างทั่วถึง 

√    

3. มีการบริหารและด าเนินการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรตามแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคคลที่
ก าหนดไว ้

√    

4. มีการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จาก  การ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

√    

5. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้กับบุคลากร สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
แรงผลักดันความก้าวหน้าในต าแหน่งงานท่ีสูงขึ้น 

√    

6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและแผนการ
พัฒนาบุคลากร รายงานต่อผู้บริหารส่วนงานพิจารณาสั่งการ 
อย่างต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงาน 
ไปปรับปรุงแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากร ให้
เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร   เพื่อรักษาทรัพยากร
บุคคลอันมีค่าต่อไป 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. ................................................................................................  

...................................................................... ..................................................................................................... ...... 

................................................................................. ................................................................... ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. แผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากร 
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
3. ข้อมูลการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ฟังบรรยายพิเศษ 
4. โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 
5. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. สวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี 
7. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากร 
8. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
9. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 5 องค์กรผลักดันให้ทุกต าแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายหลักการ : หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารควร
มอบหมายให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง และสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามระบบการควบคุมภายใน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

√    

2. มีการสื่อสารหรือแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน 

√    

3. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงาน การบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมตามโครงสร้างส่วนงาน 

√    

4. มีการปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบปฏิบัติงาน โดยระบุถึงหน้าที่ 
ขอบเขตความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่
ก าหนด 

√    

5. มีการก ากับติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย อย่างต่อเนื่อง 

√    

6. มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
น าเสนอต่อผู้บริหารของส่วนงาน เพื่อพิจารณาสั่งการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงาน 
มาพิจารณาปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายใน 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ............................................................................................. ...... 

................................................................................. ........................................................................... ..................... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

........................................................ ................................................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย /หนังสือสั่งการ /การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
3. โครงสร้างส่วนงาน/โครงสร้างการบริหารงาน 
4. คู่มือหรือระเบียบปฏิบัติงาน  
5. เอกสารแสดงค าบรรยายลักษณะงาน 
6. หลักเกณฑห์รือวิธีการติดตามการปฏิบัติงาน 
7. รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
8. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
9. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 2: การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า เพ่ือระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงก าหนดวิธีการ จัดการ
ความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด ที่มี
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ 

หลักการที่ 6 ก าหนดเป้าหมายชัดเจน 

ค าอธิบายหลักการ : การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารจัดให้มีขึ้น เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานทั้งในระดับส่วนงานและระดับกิจกรรม โดยการออกแบบการควบคุมภายใน
อย่างเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ผู้บริหารก าหนด รวมทั้งการ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานตาม
ภารกิจของส่วนงานอย่างชัดเจน และสามารถวัดผลได้ 

√    

2. มีการสื่อสารหรือแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานตามภารกิจของ
ส่วนงาน 

√    

3. มีการก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความ
เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก 

√    

4. มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

√    

5. มีการติดตามและประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การด าเนินงานตามภารกิจ อย่างสม่ าเสมอ 

√    

6. มีการรายงานผลการด า เนินงานที่สะท้อนถึงกิจกรรมการ
ด าเนินงานต่อผู้บริหารของส่วนงาน เพื่อพิจารณาสั่งการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสว่นงาน ไป
ใช้ในการปรับแผนหรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย เพื่อช่วยให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ............................................................................................. ...... 

................................................................................. ................................................................................................  

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจของส่วนงาน  
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
3. ข้อมูลแสดงการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน 
4. กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง 
5. หลักเกณฑห์รือวิธีการติดตามประเมินผล 
6. รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
8. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หลักการที่ 7 ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม 

ค าอธิบายหลักการ : ระบุความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงจากเหตุการณ์ความเสี่ยงทุกประเภท ที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และมี
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการและแผนปฏิบัติ
งานส าหรับจัดการความเสี่ยงนั้น 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
โดยมีผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

√    

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ ส่วนงาน โดยพิจารณาจาก 

 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 ความเสีย่งด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ

กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบงาน และระบบประกัน
คุณภาพ เป็นต้น 

 ความเสีย่งด้านทรัพยากร เช่น การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารสถานท่ี เป็นต้น 

 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ความเสีย่งด้านบุคคลหรือด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ

จรรยาบรรณของบุคลากร 
 ความเสีย่งจากเหตุการณ์ภายนอก 
 อื่น ๆ ตามบริบทของส่วนงาน 

√    

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับ
ความเสี่ยงท่ีได้จากการวิเคราะห์ 

√    

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากหรือ
สูง และด าเนินการตามแผน 

√    

5. มีการก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยพิจารณา
เลือกกิจกรรมที่ต้นทุนต่ า แต่ให้ประโยชน์สูงสุด 

√    

6. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อผู้บริหารส่วนงาน เพื่อพิจารณาสั่งการ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

√    

7. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงาน 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ...................................................................................................  

................................................................................. ........................................................................... ..................... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าหน่วยงาน 
 2. นโยบาย/คู่มือ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
 3. การประเมินความเสี่ยง (RA.F1) 
 4. รายงานการบริหารความเสี่ยงส าหรับโครงการ (RMP.F) 
 5. รายงานผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง (RM.F1) 
 6. รายงานผลการประเมินโอกาสและผลกระทบโครงการบริหารความเสี่ยง 
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 8. รายงานผลการติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  
 7. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารของส่วนงาน (สาธารณสุขอ าเภอ) 
 8. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
 9. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 8 พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต 

ค าอธิบายหลักการ : การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการให้โอกาสที่จะเกิด
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ผู้บริหารต้องมีการประเมินโอกาสที่เกิดเหตุการณ์การทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เพ่ือประกอบการ
ประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และก าหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต พร้อมทั้ง
สื่อสารให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ส าหรับพิจารณาระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง 

√    

2. มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมวิเคราะห์และประเมิน
ระดับความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยง และโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ 

√    

3. มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและก าหนด
วิธีการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

√    

4. มีการพิจารณาเลือกกิจกรรมที่ต้นทุนต่ า แต่ให้ประโยชน์สูงสุด 
ที่เกิดจากการก าหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสม 

√    

5. มีการสื่อสารหรือแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมที่ก าหนดไว้ เพื่อป้องกันหรือลด    ความเสี่ยง 

√    

6. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามวิธีการควบคุม 
และรายงานต่อผู้บริหารส่วนงาน เพื่อพิจารณาสั่งการ อย่าง
ต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงาน 
มาทบทวนเพ่ือปรับปรุงวิธีการควบคุมให้มี  ความเหมาะสมมาก
ยิ่งข้ึน 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. ................................................................................................  

...................................................................... ..................................................................................................... ...... 

................................................................................. ................................................................... ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. คู่มือ/แนวทางการบริหารความเสี่ยงของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย 
2. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
3. การวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง 
4. วิธีการควบคุมที่เหมาะสม  
5. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
5. หลักเกณฑห์รือวิธีการติดตามประเมินผล 
6. รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
8. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 9 ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงท่ีจะกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ค าอธิบายหลักการ : การบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวและการยอมรับ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภาวะผู้น า ซึ่งถือเป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ส าคัญต่อบริหารจัดการขององค์กร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
การควบคุมภายใน และได้ก าหนดมาตรการตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงอย่างเพียงพอ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบและกลไกในการคาดการณ์ความเสี่ยง การระบุความ
เสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 

√    

2. มีการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายนอกส่วนงาน 

√    

3. มีการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ภายในส่วนงาน 

√    

4. มีการประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารที่มา
ด ารงต าแหน่งผอ.รพ.สต. รวมทั้งการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
ของบุคลากร ในการปฏิบัติงานท่ีส าคัญ 

√    

5. มีการบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รอบคอบ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ระบบการควบคุมภายใน 

√    

6. มีการติดตามและประเมินผลความเสี่ยงที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ ๆ และรายงานต่อผู้บริหารส่วนงาน เพื่อ
ก าหนดมาตรการหรือวิธีการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เพียงพอ 

√    

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ไปใช้
ในการบริหารความเสี่ยงในช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รอบคอบ 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ............................................................................................. ...... 

................................................................................. ........................................................................... ..................... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

........................................................ ................................................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. คู่มือ/แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
2. ข้อมูลการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
3. ข้อมูลการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารผอ.รพ.สต. 
4. หลักเกณฑห์รือวิธีการติดตามประเมินผล 
5. รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

กิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้มั่นใจว่า การ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์กิจกรรมการควบคุม
ควรได้รับการน าไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐในกระบวนการปฏิบัติงานขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน 
 

หลักการที่ 10 ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ค าอธิบายหลักการ : กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการต่าง ๆ ที่น ามาใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดหรือ
ออกแบบ เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกัน
หรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการก าหนดระเบียบปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับ   การ
ควบคุมส าหรับกิจกรรมที่ส าคัญของส่วนงาน 

√    

2. มีการก าหนดการควบคุมแต่ละกิจกรรมในคู่มือปฏิบัติงาน 
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

√    

3. มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีมาตรการลงโทษ กรณี
ฝ่าฝืนหรือด าเนินการไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ก าหนดไว้ 

√    

4. มีการสื่อสารหรือแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมนั้น ๆ 

√    

5. มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม หรือปฏิบัติตามคู่มือและ
ระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดไว้ 

√    

6. มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม
ที่ก าหนดไว้ และรายงานต่อผู้บริหารส่วนงาน เพื่อก าหนด
มาตรการปรับปรุงแก้ไขเมื่อถึงเวลาสมควร หรือเห็นว่ามีการ
ควบคุมมากเกินไป 

√    

7. มีการน าผลประเมินและข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนงาน ไป
ด าเนินการอย่างทันท่วงทีในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม หรือละเว้นไม่ปฏิบัติ 

√    

 

 
 



23 
 

 
สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. ................................................................................................  

...................................................................... ..................................................................................................... ...... 

................................................................................. ................................................................... ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. ระเบียบปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม  
2. การควบคุมการปฏิบัติงานตามบริบทของหน่วยงาน 
3. ข้อก าหนดและมาตรการลงโทษ 
4. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
5. หลักเกณฑห์รือวิธีการติดตามประเมินผล 
6. รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
8. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 11 พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม 

ค าอธิบายหลักการ : การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เป็นการควบคุมนโยบาย วิธีปฏิบัติ เทคนิค และ
กลไกต่าง ๆ ที่จะมีผลให้การควบคุมระบบต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารต้องจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมเกี่ยวกับการก าหนดแผนและนโยบายด้านเทคโนโลยี การก าหนดวิธีการในการปฏิบัติงาน การจัด
โครงสร้างและแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการใช้ด้านซอฟต์แวร์ และการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจตามพันธกิจของส่วนงาน 

√    

2. มีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

√    

3. มีการสื่อสารหรือแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและเข้าใจกิจกรรม
ควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

√    

4. มีการด าเนินงานควบคุมการจัดหา การพัฒนาและการบ ารุง รักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย และถูกต้องตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

√    

5. มีการด าเนินงานควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอสันทราย หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

√    

6. มีการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานต่อสาธารณสุขอ าเภอ เพื่อ
พิจารณาสั่งการ อย่างต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลประเมินและข้อเสนอแนะของสาธารณสุขอ าเภอ ไป
ด าเนินการปรับปรุงวิธีการควบคุมให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ............................................................................................. ...... 

................................................................................. ........................................................................... ..................... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

........................................................ ................................................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจของ 
 2. นโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
 4. โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. การควบคุม การจัดหา การพัฒนา และการบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. หลักเกณฑห์รือวิธีการติดตามประเมินผล 

7. รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
8. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
9. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 12 ควบคุมให้นโยบายสามารถปฏิบัติได้ 

ค าอธิบายหลักการ : กิจกรรมการควบคุม เป็นวิธีการควบคุมนโยบายและระเบียบ วิธีปฏิบัติ รวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ที่สาธารณสุขอ าเภอก าหนดขึ้น เช่น การดูแลป้องกันทรัพย์สิน การแบ่งแยกหน้าที่ เป็นต้น 
เพ่ือให้บุคลากรน าไปปฏิบัติ เพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยงและได้รับการสนองตอบโดยมีการปฏิบัติตาม 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม 

√    

2. มีการสื่อสารหรือแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติตาม
นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน 

√    

3. มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ เพื่อการควบคุมการ
ประมวลผลข้อมูลทั้งในรูปของสารสนเทศหรือรายงานให้มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

√    

4. มีการบันทึกรายละเอียดของการควบคุมภายในอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลช่วยให้การประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

√    

5. มีการติดตามและประเมินความเพียงพอ และความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรม อย่างสม่ าเสมอ 

√    

6. มีการรายงานผลการติดตามและประเมินกิจกรรมการควบคุม 
น าเสนอต่อสาธารณสุขอ าเภอ เพื่อพิจารณาสั่งการอย่าง
ต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของสาธารณสุข
อ าเภอ    มาทบทวนนโยบายหรือวิธีการปฏิบัติงานให้มีความ
เหมาะสมและรัดกุมอยู่เสมอ 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

...................................................................... ..................................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. ระเบียบปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติที่เก่ียวกับกิจกรรมการควบคุม  
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจตามพันธกิจ  

 4. หลักเกณฑห์รือวิธีการติดตามประเมินผล 
5. รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
7. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 4 สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการด าเนินการตามการควบคุมภายในที่
ก าหนด เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอก 
และเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศที่ส าคัญในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การ
สื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความส าคัญของการควบคุมภายในที่มี
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์

หลักการที่ 13 องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ 

ค าอธิบายหลักการ : สารสนเทศเป็นข้อมูลสนับสนุนที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ก าหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุม ผู้บริหารต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เชื่อถือได้ และสื่อสารให้ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในรูปแบบที่
เหมาะสมและทันเวลา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบสารสนเทศและการรายงาน ส าหรับการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจของสาธารณสุขอ าเภอ 

√    

2. มีวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรภายในส่วนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างท่ัวถึง 

√    

3. มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงาน การเงิน 
และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

√    

4. มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่ส าคัญจากภายในและภายนอก
ไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

√    

5. มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ทรัพยากรที่จ าเป็น อย่างเพียงพอและเหมาะสม   

√    

6. มีการติดตามและประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ครบถ้วนของการจัดหาหรือการใช้สารสนเทศและรายงานต่อ
สาธารณสุขอ าเภอ เพื่อพิจารณาสั่งการอย่างต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลประเมินและข้อเสนอแนะของสาธารณสุขอ าเภอไป
ด าเนินการปรับปรุงสารสนเทศใหม้ีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ...................................................................................................  

................................................................................. ........................................................................... ..................... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. หนังสือ /ค าสั่ง การมอบหมาย/ก าหนดผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  

 3. วิธีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร  
 4. งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

5. หลักเกณฑห์รือวิธีการติดตามประเมินผล 
6. รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
7. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
8. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 14 มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ให้การควบคุมภายในด าเนินต่อไปได้ 

ค าอธิบายหลักการ : การสื่อสารภายในองค์กร เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
บุคลากรภายในองค์กรที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก าหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ ยง และ
กิจกรรมการควบคุม สาธารณสุขอ าเภอต้องจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่เพียงพอและเหมาะสม สามารถรายงาน
ข้อมูล เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ต้องการ และสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตได้อย่างปลอดภัย 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารที่เช่ือมโยงข้อมูลภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้และทันเวลา 

√    

2. มีวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารอย่างเหมาะสม ให้กับ
บุคลากรทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 

√    

3. มีแหล่งข้อมูลภายในที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงได้
ตามที่ต้องการ 

√    

4. มีการแจ้งให้บุคลากรทราบปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

√    

5. มีช่องทางสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับให้กับบุคลากร สามารถ
เสนอข้อคิดเห็น แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง   การด าเนินงานได้
อย่างปลอดภัยและทันเวลา 

√    

6. มีการน าข้อร้องเรียนมาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงหรือจัดการกับข้อ
ร้องเรียนนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  อย่าง
เหมาะสม 

√    

7. มีการรายงานผลการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เสร็จสิ้นแล้ว 
พร้อมความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการน าเสนอต่ออธิการบดี
ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้กับผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

√    

 

 

 

 

 



31 
 

สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ............................................................................................. ...... 

................................................................................. ................................................................................................  

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. ระบบการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมโยงข้อมูลภายใน 
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
3. ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 4. ช่องทางการร้องเรียน เช่น 
 ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ผ่านทางเว็บไซต ์
 ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
 ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง 
 อ่ืน ๆ  

 5. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 6. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 15 มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจกระทบต่อการ 

ค าอธิบายหลักการ : การสื่อสารภายนอกองค์กร เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอกองค์กรที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการก าหนดกลยุทธ์ ประเมินความเสี่ยง และ
กิจกรรมการควบคุม สาธารณสุขอ าเภอต้องจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษที่เหมาะสม สามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตได้อย่างปลอดภัย 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีระบบการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารที่เช่ือมโยงข้อมูลภายนอก
อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และทันเวลา 

√    

2. มีวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารอย่างอย่างเหมาะสมให้กับ
หน่วยงานภายนอกทราบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

√    

3. มีแหล่งข้อมูลภายนอกที่จ าเป็นต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้
ตามที่ต้องการ 

√    

4. มีการสื่อสารให้หน่วยงานภายนอกทราบเกี่ยวกับมาตรฐาน
จริยธรรมของการปฏิบัติงาน 

√    

5. มีช่องทางสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับให้กับหน่วยงานภายนอก
สามารถเสนอข้อคิดเห็น แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงาน หรือข้อเสนอแนะใน  การปรับปรุงการด าเนินงาน
ได้อย่างปลอดภัยและทันเวลา 

√    

6. มีการน าข้อร้องเรียนมาพิจารณา เพื่อวิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงหรือจัดการกับข้อ
ร้องเรียนนั้นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  อย่าง
เหมาะสม 

√    

7. มีการรายงานผลการด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เสร็จสิ้นแล้ว 
พร้อมความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่ งการน า เสนอต่อ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้กับผู้
ร้องเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. ......................................................................................... ....... 

................................................................................. ................................................................................................  

...................................................................... ..................................................................................................... ...... 

................................................................................. ................................................................... ............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. ระบบการสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมโยงข้อมูลภายนอก 
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม  
3. ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้งาน 

 4. ช่องทางการร้องเรียน เช่น 
 ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสันทราย ผ่านทางเว็บไซต ์
 ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
 ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเอง 
 อ่ืน ๆ  

 5. รายงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 6. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) 

กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็น
การประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของ
การควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ กรณีที่ผลประเมินการควบคุมภายในจะก่อ ให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ ให้รายงานต่อสาธารณสุขอ าเภอสันทราย อย่างทันเวลา   

หลักการที่ 16 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  

ค าอธิบายหลักการ : การติดตามประเมินผล เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ สาธารณสุขอ าเภอต้องจัดให้มีการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่องที่พบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันเวลา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการก าหนดมาตรการตดิตามผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

√    

2. มีการติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
องค์ประกอบของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 

√    

3. มีการเปรียบเทียบข้อมูลตามแผนและผลการด าเนินงาน กรณีผล
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการด าเนินการแก้ไขอย่าง
ทันเวลา 

√    

4. มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง อย่างสม่ าเสมอ 

√    

5. มีการประเมินผลการควบคุมอย่างเป็นอิสระโดยคณะกรรมการ 
คปสอ.สันทรายหรือ สสจ.เชียงใหม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

√    

6. มีการรายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และผลการ
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระน าเสนอต่อสาธารณสุขอ าเภอ 
เพื่อพิจารณาสั่งการอย่างต่อเนื่อง 

√    

7. มีการน าผลประเมินและข้อเสนอแนะของสาธารณสุขอ าเภอ    
ไปด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปรับปรุง  การควบคุมภายใน
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

.............................................................................. ...................................................................................................  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. มาตรการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 2. เครื่องมือการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 3. เปรียบเทียบข้อมูลตามแผนและผลการด าเนินงาน 
 4. รายงานผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง  

5. รายงานผลการประเมินการควบคุมโดยคณะกรรมการ คปสอ.สันทรายหรือ สสจ.เชียงใหม่ 
 6. ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 7. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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หลักการที่ 17 ประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทันเวลา และเหมาะสม 

ค าอธิบายหลักการ : การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง เป็นกระบวนการประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงานและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ สาธารณสุขอ าเภอต้องจัดให้มีการ
ประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานเสนอต่อ สสจ.เชียงใหม่ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่ามี
การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขต่อ สสจ.เชียงใหม่ เพ่ือ
พิจารณาสั่งการไดอ้ย่างเหมาะสมและทันเวลา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน เอกสาร 

อ้างอิง มีการ
ด าเนนิงาน 
ครบถว้น 

มีการ
ด าเนนิงาน 
บางส่วน 

ไม่ได้ 
ด าเนนิงาน 

1. มีการก าหนดมาตรการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อหา
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง 

√    

2. มีการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ และแนวทางการ
แก้ไขต่อ สสจ. เชียงใหม่ ทันที      ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังนี้ 
 มีเหตุการณ์หรือข้อสงสัยว่ามีการทุจริต   
 การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 การกระท าอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี

นัยส าคัญ 

√    

3. มีการน าข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมประจ าเดือน ไปด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้อย่าง
เหมาะสม 

√    

4. มีการถ่ายทอดหรือช้ีแจงข้อบกพร่องการควบคุมภายใน และ
แนวทางการแก้ไขให้กับ สสจ .เชียงใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เพื่อด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง     การควบคุมภายในให้มี
ความถูกต้องและเหมาะสมต่อ การปฏิบัติงาน 

√    

5. มีการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบหรือปรับปรุง   การควบคุม
ภายใน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

√    

6. มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ตามข้อเสนอแนะหรือมติที่ประชุมประจ าเดือน
อย่างต่อเนื่อง 

√    

7. มีการสรุปรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ต่อ สสจ.เชียงใหม่ เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง 

√    
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สรุป/วิธีการที่ควรด าเนินงาน 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

........................................................................................................................................................................... ...... 

................................................................................. ................................................................................................ 

................................................................................. .......................................................................................... ...... 

........................................................................................................................................................................... ...... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แหล่งข้อมูล/เอกสารอ้างอิง  

1. มาตรการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม   

 3. รายงานข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
 4. มติที่ประชุมประจ าเดือน 

5. สรุปรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง 
6. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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