เอกสารแนบ 2

แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
แนวคิดและวัตถุประสงค์
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงาน โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน
บริหารจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึง
เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน คณะกรรมการควบคุมภายในที่จะต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า หน่วยงานมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานต่างๆ ที่
ถูกต้องน่าเชื่อถือ
การนำไปใช้
หน่วยงานควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุม ภายใน
อย่างน้อยทุกปี และอาจมีการทบทวนเพิ่มเติมหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานอย่าง
มีนัยสำคัญ การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของผู้บริหารของหน่วยงานด้วย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความเห็นมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับหน่วยงานได้
การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง หากประเมินแล้วพบว่า หน่วยงานยัง
ขาดการควบคุมภายในที่เพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเรื่องนั้น หรือมีแล้วแต่ยังไม่เหมาะสม) หน่วยงาน
ควรอธิบายเหตุผลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. หน่วยงานแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
คำถาม
1.1 ผู้อำนวยการ มีการปฏิบตั ิที่อยู่บนหลักความซื่อตรง
และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน
• ข้อบังคับกรมอนามัยว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรม
อนามัย พ.ศ. 2563
• แนวทางการปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
• ประกาศกรมอนามัย เรื่องแนวทางการปฏิบตั ิตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564
1.2 หน่วยงานมีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษ
ข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการ
ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ให้เจ้าหน้าที่ลงนามรับทราบ
ข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี มีการเผยแพร่
แจ้งเวียนให้แก่เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ใช่
✓

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
ผอ.กพร. ให้ความสำคัญและปฏิบัติที่อยู่บน
หลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ
ในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด
จนท.ทุกคนในกพร. รับทราบและปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษา
จรรยาบรรณ ข้อบังคับของกรมอนามัยว่า
ด้วยเรื่องจรรยาข้าราชการและได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด

กพร. มีข้อกำหนดทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความซื่อตรงและ
รักษาจรรยาบรรณ มีการสื่อสารข้อกำหนด
และบทลงโทษข้างต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
รับทราบและลงลายมือชื่อด้วย
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คำถาม
1.3 หน่วยงานมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั ิตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับ
จริยธรรม จรรยา และวินัยสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กรม
อนามัย
1.4 หน่วยงานมีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่
ปฏิบตั ิตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษา
จรรยาบรรณ

ใช่

ไม่ใช่

✓

✓

คำอธิบาย
กพร. มีกระบวนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ิตาม กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับเกีย่ วกับ จริยธรรม จรรยา และวินัย
สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
กพร. ไม่เคยมีเรื่องการไม่ปฏิบัตติ าม
ข้อกำหนดเกีย่ วกับความซื่อตรงและการ
รักษาจรรยาบรรณ

2. ผู้กำกับดูแลแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงดำเนินการเกีย่ วกับการควบคุมภายใน (ผู้กำกับดูแล = อธิบดี)
คำถาม
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้กำกับดูแลแยกจาก
ฝ่ายบริหาร ไว้อย่างชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างแท้จริง

ใช่
✓

2.2 ผู้กำกับดูแล ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน

✓

2.3 ผู้กำกับดูแลเป็นผู้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับพันธกิจขององค์กร และมี
ความเชีย่ วชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในเรื่องนั้น ๆ ได้
2.4 ผู้กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบตั ิเรื่องการควบคุมภายใน
ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม
การประเมินความเสีย่ ง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม

✓

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
อธิบดีกรมอนามัยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่
ของผู้กำกับดูแลแยกจากฝ่ายบริหาร ไว้อย่าง
ชัดเจนและมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างแท้จริง
อธิบดีกรมอนามัยให้ความสำคัญและ
ดำเนินการกำกับดูแลให้มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
มาตรฐานกำหนด รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในโดย
กำหนดเป็น ตัวชีว้ ัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จ
ของการควบคุมภายในและแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) ให้เป็น PA ของทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ด้วย
อธิบดีกรมอนามัยเป็นผู้มีความรูเ้ กี่ยวกับพันธกิจ
ขององค์กร และมีความเชีย่ วชาญ
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือสามารถขอคำแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้
อธิบดีกรมอนามัยมีการพัฒนาและปฏิบัตเิ รื่อง
การควบคุมภายใน ในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการ
สื่อสาร และการติดตาม โดยการกำหนดให้เป็น
ตัวชี้วดั ที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการ
ควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง
(BCP) ให้เป็น PA ของทุกหน่วยงานในสังกัด
กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ด้วย
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3. หน่วยงานได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล
คำถาม
3.1 ผู้อำนวยการกำหนดโครงสร้างองค์กรทีส่ นับสนุนการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร รวมถึงการจัดให้มีการควบคุม
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
ผอ.กพร. มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่
สนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ ตามโครงสร้างการ

บริหารงานของกรมอนามัยและหน่วยงาน
ในสังกัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2552 กพร. แบ่งโครงสร้างการ
บริหารงาน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่าย
อำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ
และ 3) ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึง่ การบริหารงานจริง
ผอ.กพร. ใช้วิธีการบริหารจัดการแบบ
กระจายอำนาจ แบ่งตามภารกิจงาน
ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบ
ราชการ และ3) ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
โดยมอบหมายงานให้บุคลากรทุกคน
เนื่องจากกพร. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มี
บุคลากร จำนวน 13 คน มีการแบ่งตาม
ภารกิจงาน ออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่
1) ฝ่ายอำนวยการ 2) ฝ่ายพัฒนาระบบ
ราชการ และ3) ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
ทำให้ผอ.กพร. สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การติดตามงาน ได้อย่าง
ใกล้ชิด ง่ายและสะดวก มีการแบ่ง/
มอบหมายงานตามสายงานชัดเจนและ
เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ
หน้าที่ของ กพร.
3.2 ผู้อำนวยการกำหนดสายการรายงานในหน่วยงาน โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับอำนาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล

✓

ผอ.กพร. มีการกำหนดสายการรายงานใน
หน่วยงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
การสื่อสารข้อมูล และกำหนดให้รายงานผล

การปฏิบัตงิ านขึ้นตรงต่อเจ้าของงานหลัก
และ ผอ.กพร. เน้นการทำงานเป็นทีม เปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามความ
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คำถาม

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย

เหมาะสมของแต่ละบุคคล โดยมุง่
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
3.3 ผู้อำนวยการมีการกำหนด มอบหมาย และจำกัด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง
รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตั ิงาน

✓

ผอ.กพร. มีการกำหนด มอบหมาย และ
จำกัดอำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่าง รองผู้อำนวยการ หัวหน้า
กลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน โดย
กพร. มีการประชุมของหน่วยงาน เพื่อ
มอบหมายงาน/ ติดตามความก้าวหน้าของ
งานและความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
ตั้งแต่ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย
แบ่งออกเป็นงานระดับกรม งานระดับ
หน่วยงาน งานที่ได้รับมอบหมาย และงาน
อื่นๆ
ผอ.กพร. มีการติดตามผลการดำเนินงานที่
มอบหมาย โดยให้รายงานผลความก้าวหน้า
ของงานที่ได้รับมอบหมายต่อที่ประชุมของ
หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน และ/ หรือ
ผอ. กพร. ด้วย

4. หน่วยงานแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
คำถาม
4.1 หน่วยงานมีนโยบายและวิธีการปฏิบตั ิเพื่อจัดหา
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มคี วามรู้และความสามารถที่
เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการ
ปฏิบตั ินั้นอย่างสม่ำเสมอ
4.2 หน่วยงานมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบตั ิงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั งิ านทราบ

ใช่
✓

4.3 หน่วยงานมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือ
เตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มคี วามรู้และ
ความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา

✓

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน/ เข้าร่วมกิจกรรม ใน
โครงการที่กรมอนามัย/ หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามความเหมาะสม
กพร. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตาม
ความสำเร็จของงานที่ได้มอบหมายให้
บุคลากรด้วยความเป็นธรรม มีความยุติธรรม
และมีความโปร่งใส เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยคำนึงถึง
ความประพฤติด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ด้วย
บุคลากรทุกคนของ กพร. รับทราบเกี่ยวกับ
การมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัตงิ านใน
ตำแหน่งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้
กพร. เปิดโอกาสและสนับสนุนให้บคุ ลากร
ทุกคนเพิ่มพูนความรูค้ วามสามารถและ
ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เข้ารับการ
ฝึกอบรม/ โครงการ/ กิจกรรม/ E –
learning/ Coaching เป็นต้น
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4.4 หน่วยงานมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานทุกคน เช่น การจัดระบบทีป่ รึกษา
(mentoring) และการฝึกอบรม

ใช่
✓

4.5 หน่วยงานมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด
ตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีการพิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการ
พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม/ ศึกษาดู
งาน/ เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการหรือ
หลักสูตรทัง้ หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นตามความเหมาะสม
กพร. ดำเนินการตามแผนและกระบวนการ
สรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession
plan) ของกรมอนามัย

5. หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
คำอธิบาย
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
✓
5.1 หน่วยงานมีกระบวนการและการสือ่ สารให้
กพร. มีกระบวนการและการสื่อสารให้
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน
บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการ
และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ใน
ควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุง
กรณีที่จำเป็น
แก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่จำเป็น
โดยการประชุม กพร. ประจำเดือน และ
การสือ่ สารภายใน/ ส่วนตัว ฯลฯ
✓
5.2 หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การ
กพร. มีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านตาม
สร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ทีเ่ หมาะสม โดย
ความสำเร็จของงานที่ได้มอบหมายให้
พิจารณาทั้งเรือ่ งการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณ
บุคลากรด้วยความเป็นธรรม มีความ
หลักเกณฑ์จริยธรรม และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและ
ยุติธรรมและมีความโปร่งใส เพื่อใช้
ระยะยาวของหน่วยงาน
ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยคำนึงถึงความประพฤติด้านคุณธรรม
และจริยธรรมด้วย
✓
5.3 หน่วยงานประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัล
กพร. มีการประเมินแรงจูงใจ จากผลการ
อย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับ
แบบประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรม
ความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุม
สุขภาพของบุคลากรกรมอนามัย เป็น
ภายในด้วย
ประจำทุกปี นำมาวิเคราะห์เป็นแรงจูงใจ
ในการทำงานของ กพร. และยังมี แบบ
สำรวจความผูกพันของผูร้ ับบริการ/ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมการขับเคลื่อน
หน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุข กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64
อีกด้วย (วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงาน
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต) ทั้งนี้
เนื่องจาก กพร. เป็นหน่วยงานขนาดเล็ก
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ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย
มีการมอบหมายงาน/ ความรับชอบอย่าง
ชัดเจน ผอ.กพร. มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
เน้นการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมและพัฒนาตนเอง
รวมทั้งยึดถือความซือ่ สัตย์ มีจริยธรรมเป็น
หลักในการปฏิบัติงานด้วย

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. หน่วยงานกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรไว้
อย่างชัดเจน เพียงพอที่สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
คำอธิบาย
6.1 หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้าน ✓
กพร. มีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
การดำเนินงาน
ภายในด้านการดำเนินงาน โดยยึดแนว
6.1.1 วัตถุประสงค์ที่กำหนดสะท้อนนโยบาย
ทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับ
6.1.2 มีการพิจารณา กำหนดค่าที่ยอมรับได้ของ
หน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
จัดการความเสี่ยงระดับองค์การ โดย
6.1.3 มีการกำหนดการใช้ทรัพยากร เป้าหมาย
กระทรวงการคลัง (ที่ กค 0409.3/236 ลง
การดำเนินงาน เป้าหมายด้านการเงิน
วันที่ 3 ก.พ. 2564) และ เกณฑ์ประเมิน
ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย
กระทรวงการคลัง (สธ. 0925.02/ว6779
ลงวันที่ 2 ก.ย. 2564)
กพร. มีการจัดทำรายงานการเงิน เป็นไป
✓
6.2 หน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์การควบคุม
ตามมาตรฐานการบัญชีของหน่วยงาน
ภายในด้านการรายงาน
ภาครัฐ โดยรายการทีเ่ ปิดเผยสะท้อน
6.2.1 รายงานการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการ
สถานะและกิจกรรมของ กพร. ตามที่กอง
บัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยรายการที่เปิดเผย
คลังกำหนด
สะท้อนสถานะและกิจกรรมของหน่วยงาน
6.2.2 รายงานที่มิใช่รายงานการเงิน มีการระบุว่า
รายงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริหาร มีความถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจ และ
สะท้อนกิจกรรมของหน่วยงาน
กพร. ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
✓
6.3 ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านการ
ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ฯลฯ เป็น
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เกณฑ์ในการกำหนดกิจกรรมควบคุม เพื่อ
6.3.1 มีการระบุว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
ดำเนินงานของหน่วยงาน
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6.3.2 มีการกำหนดค่าที่ยอมรับของความเสี่ยงที่
เกิดจากการปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย
และมีการแบ่งงาน บทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การปฏิบัติงานทีส่ ำคัญ ไว้
อย่างชัดเจน เช่น งานพัสดุ งานบัญชีและ
การเงิน เป็นต้น ทำให้สามารถติดตามและ
ตรวจสอบการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

7. หน่วยงานระบุความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุม
ทั่วทั้งองค์กรและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพือ่ กำหนดวิธกี ารจัดการความเสี่ยง
คำอธิบาย
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
7.1 หน่วยงานระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึง่ อาจมี
กพร. มีการระบุความเสีย่ งทุกประเภทซึง่ อาจ
✓
ผลกระทบต่อการดำเนินของหน่วยงานทั้งระดับ
มีผลกระทบต่อการดำเนินของหน่วยงาน
หน่วยงาน กลุ่ม ฝ่าย และหน้าที่งานต่าง ๆ
7.2 หน่วยงานวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่อาจเกิด
กพร. มีการวิเคราะห์ความเสีย่ งทุกประเภทที่
✓
จากทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึง่ รวมถึง
อาจเกิดจากทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัย
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การ
ภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัตติ าม
กฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ของ กพร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความ
ผู้รับผิดชอบงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
✓
เสี่ยง
บริหารความเสี่ยงของ กพร.
7.4 หน่วยงานประเมินความสำคัญของความเสีย่ ง โดย
กพร. มีการประเมินความสำคัญของความ
✓
พิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจ
เสี่ยง โดยพิจารณาทัง้ โอกาสเกิดเหตุการณ์
เกิดขึ้น
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ของ
กระบวนงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบตั ิ
ราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
การปรับปรุงการควบคุมภายใน ของการ
จัดทำคำรับรองฯ โดย กพร. จะประสานงาน
กับเจ้าภาพตัวชี้วดั โดยเฉพาะตัวชี้วดั ที่ยงั มี
ปัญหาอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันกำหนด
ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย เกณฑ์การประเมิน
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
Methodology กลาง และมีการชี้แจงการ
จัดเรียง เอกสาร/ หลักฐาน ให้เป็นระบบและ
สอดคล้องกับ Methodology กลาง และมี
การสื่อสารผ่านทาง Social Network เช่น
Line กลุ่มเครือข่าย กพร.เพื่อประสานและ
ขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุม
ดำเนินการถ่ายทอด/ สื่อสารให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วดั ของหน่วยงานทราบ

7

คำถาม
7.5 หน่วยงานมีมาตรการและแผนปฏิบตั งิ านเพื่อจัดการ
ความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสีย่ งนั้น
(acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลีย่ ง
ความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสีย่ ง (sharing)

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีมาตรการและแผนปฏิบัตงิ านเพื่อ
จัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ
ความเสีย่ งนั้น (acceptance) การลดความ
เสี่ยง (reduction) การหลีกเลีย่ งความเสี่ยง
(avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง
(sharing) ตามแผนการขับเคลื่อนการควบคุม
ภายในของ กพร.

8. หน่วยงานได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
คำอธิบาย
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
8.1 หน่วยงานประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการทุจริตขึ้น ✓
กพร. มีการประเมินโอกาสทีจ่ ะเกิดการ
โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำ
ทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบ
รายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน
ต่างๆ ซึ่ง กพร. ไม่เคยมีเรื่องการทุจริต
การคอร์รัปชัน การที่ผบู้ ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบ
เกิดขึ้นในหน่วยงาน และจะต้องรักษา
ควบคุมภายใน (management override of
สถานะที่ดีนี้ไว้ตลอดไป
internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน
รายงานทีส่ ำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สินโดย
ไม่ถูกต้อง เป็นต้น
✓
8.2 หน่วยงานได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่าง
กพร. มีการทบทวนเป้าหมายการ
รอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่
ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ เพือ่ ป้องกัน
กำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและไม่ให้เกิดจูงใจ
การให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติแล้ว
ในการทุจริตได้
ด้วยว่าไม่มีลักษณะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กระทำไม่เหมาะสม
เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้สูงเกินความเป็นจริงจน
ทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขผลการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
✓
8.3 หน่วยงานได้สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงานทุก
กพร. ได้สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน
คนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตทิ ี่
ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและ
กำหนดไว้
แนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ผ่านวิธีการสือ่ สาร
หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการ
พูดคุยกันโดยตรง และการประชุมต่างๆ
ภายในของหน่วยงาน เช่น การประชุมเป็น
ประจำทุกเดือนของหน่วยงาน การประชุม
กลุ่มงานย่อย เป็นต้น มีช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ แสดงความ
คิดเห็น รับข่าวสารต่างๆ และมีการสื่อสาร
กับบุคคลภายนอกก็มหี ลากหลายวิธี
เช่นกัน เช่น ประชุมอบรม หนังสือราชการ
โทรศัพท์ E-mail เว็บไซต์ Social media
ต่าง ๆ เป็นต้น
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9. หน่วยงานสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คำอธิบาย
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
9.1 หน่วยงานประเมินการเปลีย่ นแปลงปัจจัยภายนอก ✓
กพร. มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง
องค์กร ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ต่อการดำเนินงาน การควบคุมภายใน
กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
อย่างเพียงพอแล้ว
กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ผ่าน
การประชุมทัง้ แบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการกับผู้รบั ผิดชอบ/ ผู้ได้รบั
มอบหมาย
✓
9.2 หน่วยงานประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
กพร. มีประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ดำเนินงาน ที่อาจมีผล กระทบต่อการดำเนินงาน การ
การดำเนินงาน ที่อาจมีผล กระทบต่อการ
ควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้
ดำเนินงาน การควบคุมภายใน และ
กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
รายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด
เพียงพอแล้ว
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้นอย่างเพียงพอแล้วผ่านการประชุมทั้ง
แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับ
ผู้รบั ผิดชอบ/ ผู้ได้รับมอบหมาย
✓ กพร. ไม่มกี ารประเมินการเปลี่ยนแปลง
9.3 หน่วยงานประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร
ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน การควบคุม
ผู้นำองค์กร โดยที่ผ่านมา ผอ.กพร. จะ
ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนด
ดำรงตำแหน่ง ผอ.กพร. ประมาณ 3 - 4 ปี
มาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่าง
และ ผอ.กพร. แต่ละท่านทีผ่ ่านมา จนถึง
เพียงพอแล้ว
ปัจจุบัน ให้ความสำคัญและสนับสนุนการ
ดำเนินงาน การควบคุมภายใน และ
รายงานทางการเงินเป็นอย่างดี
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
10. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสีย่ งในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
คำถาม

ใช่

10.1 มาตรการควบคุมของหน่วยงานมีความเหมาะสม
กับความเสีย่ ง และลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน

✓

10.2 หน่วยงานมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็น
ลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และ

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีมาตรการควบคุมของหน่วยงานมี
ความเหมาะสมกับความเสีย่ ง และ
ลักษณะเฉพาะของหน่วยงาน โดยมีแนวทาง
มาตรการควบคุมของกรมอนามัย เป็น
แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน
กพร. ยึดถือมาตรการควบคุมภายในของกรม
อนามัย ไม่ว่าจะเป็น นโยบายอธิบดีกรม
อนามัย ด้านการตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และปฏิบัตติ าม
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คำถาม
การบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจ
หน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัตขิ องผู้บริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการ
ทุจริตได้ เช่น ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือก
ผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอปุ กรณ์ หรือ การเบิกใช้
เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น
10.3 หน่วยงานกำหนดให้การควบคุมภายในมีความ
หลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ
manual และ automated หรือการควบคุมแบบ
ป้องกันและติดตาม
10.4 หน่วยงานกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุก
ระดับของหน่วยงาน เช่น สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือ
กระบวนการ

10.5 หน่วยงานมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ
(1) หน้าที่อนุมัติ
(2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูล
สารสนเทศ และ
(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ใช่

ไม่ใช่

คำอธิบาย
ระเบียบว่าด้วยการเงินการบัญชีของ
กรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัดถูกต้องตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้

✓

กพร. มีการควบคุมภายในมีความหลากหลาย
อย่างเหมาะสมตามแต่ละกิจกรรม/ งาน/
โครงการ ฯลฯ

✓

กพร. มีการกำหนดให้มีการควบคุมภายในใน
ทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้ ผู้รับผิดชอบ
งานจัดทำมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน
(Standard Operation Procedure : SOP)
เอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัตงิ าน เป็น
ขั้นตอน หรือกระบวนการทำงานของ กพร.
โดยมีหัวข้อ/ รายละเอียดดังนี้ 1)
วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) ผู้รับผิดชอบ 4)
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน
ต่างๆ 5) แผนภูมิการทำงาน ประกอบด้วย
ขั้นตอนกระบวนการ Flow Chart, จุด
ควบคุม,ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ 6)
รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ตาม
TP ที่ กตส. เจ้าภาพ KPI ที่ 2.1 กำหนด
กพร. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงาน 3 ด้าน ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อ
เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกันได้

✓

11. หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์
คำถาม
ใช่ ไม่ใช่
คำอธิบาย
✓
11.1 หน่วยงานกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
กพร. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
ปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบ
สารสนเทศและได้กำหนดความเกี่ยวข้อง
สารสนเทศ
กันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ทั่วไปของระบบสารสนเทศ
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คำถาม
11.2 หน่วยงานกำหนดการควบคุมของโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

ใช่

ไม่ใช่

✓

11.3 หน่วยงานควรกำหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

✓

11.4 หน่วยงานควรกำหนดการควบคุมกระบวนการ
ได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม

✓

คำอธิบาย
กพร. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกำหนดการควบคุมของ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม
กพร. มีการกำหนดการควบคุมด้านความ
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสม และการเข้าถึงของระบบ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติราชการ
กพร. มีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกำหนดการควบคุม
กระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความ
เหมาะสมต่อการปฏิบัติราชการของ กพร.

12. หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
คำถาม
12.1 หน่วยงานมีนโยบายที่รัดกุมและขั้นตอนการ
ควบคุมทีส่ นับสนุนให้มีนโยบายของฝ่ายบริหารสู่การ
ปฏิบตั ิ

ใช่
✓

12.2 หน่วยงานกำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบตั ินำนโยบายและ
กระบวนการไปสู่การปฏิบัติ

✓

12.3 หน่วยงานมีการดำเนินการตามกิจกรรมการ
ควบคุมในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มี
ความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ในการปฏิบตั ิงาน

✓

12.4 หน่วยงานทบทวนนโยบายและกระบวนการ
ปฏิบตั ิให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีนโยบายติดตามที่รัดกุมและขั้นตอน
การควบคุมทีส่ นับสนุนให้มีนโยบายของฝ่าย
บริหารสู่การปฏิบัติ ผ่านการประชุม
ประจำเดือนของ กพร. และสื่อสารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ทั่วถึงทัง้ หน่วยงาน
กพร. กำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้
ฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ิสามารถนำ
นโยบายและกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ
ราชการได้ ผ่านการประชุมประจำเดือนของ
กพร. และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วถึงทัง้
หน่วยงาน
กพร. มีการดำเนินการตามกิจกรรมการ
ควบคุมในเวลาที่เหมาะสม สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ รวมถึงการ
ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดใน
การปฏิบตั ิงาน
กพร. มีการทบทวนกระบวนการปฏิบตั ิให้มี
ความเหมาะสม
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. หน่วยงานจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่กำหนด
คำถาม
13.1 หน่วยงานกำหนดข้อมูลทีต่ ้องการใช้ในการ
ดำเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มี
คุณภาพและเกีย่ วข้องในการดำเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามภารกิจ

ใช่
✓

13.2 หน่วยงานพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะ
ได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล

✓

13.3 หน่วยงานมีข้อมูลทีส่ ำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้
ประกอบการบริหารและการตัดสินใจ

✓

13.4 หน่วยงานมีการดำเนินการดังต่อไปนี้
13.4.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่
13.4.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้
ตรวจสอบภายนอกว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม
ภายใน หน่วยงานได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่าง
ครบถ้วนแล้ว

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. ได้กำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการ
ดำเนินงาน ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก
องค์กร ที่มคี ุณภาพและเกีย่ วข้องในการ
ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ
โดยการค้นหา ทั้งจากทาง Internet/ คู่มือ
ต่างๆ ที่เกีย่ วข้องหรือจากองค์กรที่เกีย่ วข้อง
กพร. พิจารณาความสำคัญ และ คำนึงถึง
ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและ
ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจ และดำเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
กพร. มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้
ประกอบการบริหารและการตัดสินใจ เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิ าน/การ
ขับเคลื่อนพัฒนากรมอนามัย
กพร. มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่าง
ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ สามารถค้นหาและ
ตรวจสอบได้

14. หน่วยงานสื่อสารข้อมูลภายในเกีย่ วกับสารสนเทศองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่
จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
คำถาม
14.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม มีวิธีการสื่อสาร
หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย
กันโดยตรง และการประชุมต่างๆ ภายในของ
หน่วยงาน เช่น การประชุมเป็นประจำทุก
เดือนของหน่วยงาน การประชุมกลุ่มงานย่อย
เป็นต้น มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ต่างๆ แสดงความคิดเห็น รับข่าวสารต่างๆ
และมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกก็มี
หลากหลายวิธีเช่นกัน เช่น ประชุมอบรม
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คำถาม

ใช่

14.2 หน่วยงานมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงผูบ้ ริหาร
อย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่
จำเป็นต่อการปฏิบตั ิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ
ตามทีต่ ้องการได้

✓

14.3 หน่วยงานจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้
บุคคลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในหน่วยงาน
(whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
หนังสือราชการ โทรศัพท์ E-mail เว็บไซต์
Social media ต่าง ๆ เป็นต้น
กพร. มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงผู้บริหาร
อย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบตั ิงาน และมี
การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้าน
การพัฒนาระบบราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ที่จำเป็นไว้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสารให้บคุ ลากรภายใน/ภายนอก
หน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับกรม
สามารถใช้ประโยชน์ได้
กพร. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้บุคคลต่างๆ
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสเกีย่ วกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายใน
หน่วยงาน ได้อย่างปลอดภัย มีกล่องรับความ
คิดเห็น/ ข้อร้องเรียน อยู่หน้าหน่วยงาน หรือ
ผ่านทาง Website ของ กพร. ได้

15. หน่วยงานได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในที่กำหนด
คำถาม
15.1 หน่วยงานมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
เสียภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทาง
การสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน
เช่น เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่กระบวนการ
ปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
เป็นต้น
15.2 หน่ วยงานจั ดให้ มี ช ่ องทางการสื ่ อสารพิ เ ศษหรือ
ช่ องทางลั บเพื ่ อให้ ผ ู ้ ม ี ส ่ วนได้ เสี ยภายนอกหน่ วยงาน
สามารถแจ้ งข้ อมู ลหรื อเบาะแสเกี ่ ยวกั บการฉ้ อฉลหรือ
ทุ จริ ต (whistle-blower hotline) แก่ หน่ วยงานได้ อย่าง
ปลอดภัย

ใช่
✓

✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอกหน่วยงานและมีช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ กพร. มีข่าว
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่
กระบวนการปฏิบัตงิ าน การให้บริการ
ประชาชน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น
กพร. มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทาง
ลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ
ฉ้อฉลหรือทุจริต เช่น กล่องรับขอคิดเห็น/
ข้อร้องเรียน หน้าหน่วยงาน ทาง Line ทาง
Facebook เป็นต้น
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ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. หน่วยงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่าง
ครบถ้วน เหมาะสม
คำถาม
16.1 หน่วยงานจัดให้มีการประเมินผลระหว่างการ
ปฏิบตั ิงานและหรือการประเมินผลเป็นรายครัง้

ใช่
✓

16.2 หน่วยงานจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัตติ าม
ระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมิน
ตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบ
ภายใน
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน โดยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้

✓

16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน โดยผู้ที่มคี วามรู้และความสามารถ

✓

16..5 หน่วยงานมีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้านการควบคุม
ภายในในหน่วยงาน

✓

ไม่ใช่

✓

คำอธิบาย
กพร. มีการประเมิน/ รายงานผลระหว่าง
การปฏิบตั ิงานเป็นประจำทุกเดือนผ่านการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
กพร. มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิ โดย การ
ประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภายใน
กพร. มีการติดตามและประเมินผลมีความ
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ
หน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือนผ่านการ
ประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน เพื่อ
ทราบและป้องกันปัญหาหรือจัดการกับ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ผอ.กพร. หรือผู้ได้รับมอบมายจะ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบ
การควบคุมภายในของ กพร.
กพร. มีการสร้างความเข้าใจพื้นฐานด้าน
การควบคุมภายในในหน่วยงาน โดย ผอ.ก
พร. และผู้รับผิดชอบด้านควบคุมภายใน
ของ กพร. ผ่านการประชุมประจำเดือนของ
หน่วยงาน

17. หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ
ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและผู้กำกับดูแลตามความเหมาะสม
คำถาม
17.1 หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไข
อย่างทันท่วงที

ใช่
✓

ไม่ใช่

คำอธิบาย
กพร. มีการประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที
ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
กพร. มีการประชุม/ พูดคุยกันทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ มีการประชุมกลุ่มงานย่อย การ
ประชุม BAR, AAR อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็น
อีกช่องทางหนึ่งในการควบคุมการดำเนินงาน
ต่าง ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
กพร. ใช้การประชุม BAR, AAR ในการ
ควบคุมความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้
การดำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิผลและ
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