
หมวด Governance Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) 

แผนที ่ 11. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 

โครงการที่ 1. โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และบริหารความเสี่ยง 

ระดับการแสดงผล ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 62. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน           

ผลระบบการควบคุมภายใน 

ค านิยาม การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการท่ีผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร และบุคลากร    ทุก
ระดับของหน่วยรับตรวจ ก าหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า     การ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
       1. การด าเนินงาน (Operation : O) หมายถึง การบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลืองหรือการทุจริตของหน่วย     
รับตรวจ 
       2. การรายงานทางการเงิน (Financial : F) หมายถึง รายงานทางการเงินท่ีจัดท า
ขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลา 
       3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (Compliance : C)
ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับ    
การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมท้ังการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน     
ท่ีองค์กรได้ก าหนดขึ้น 
แนวคิดของการควบคุมภายใน 
       1. การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีรวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง และมิใช่ผลสุดท้ายของการ
กระท าแต่เป็นกระบวนการ (Process)0ท่ีมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก าหนดไว้ใน
กระบวนการปฏิบัติงาน (Built in) ประจ าวันตามปกติของหน่วยรับตรวจ ดังนั้นฝ่ายบริหาร
จึงควรน าการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ 
การวางแผน (Planning) การด าเนินการ (Executing) และการติดตามผล (Monitoring)  
       2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ บุคลากรทุกระดับเป็น
ผู้มีบทบาทส าคัญในการให้การสนับสนุนระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้มี
ประสิทธิผล ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน   
ท่ีมีประสิทธิผล ด้วยการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมการควบคุม ก าหนดทิศทาง กลไก
การควบคุมและกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่น
ของหน่วยรับตรวจมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน                ท่ี
ฝ่ายบริหารก าหนดขึ้น  
       3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุ  
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ให้มี



ประสิทธิผลเพียงใดก็ตามก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจว่าจะท าให้การด า เนินงานบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ตามท่ีต้ังใจไว้ ท้ังนี้เพราะการควบคุมภายใน        มี
ข้อจ ากัด เช่น โอกาสท่ีจะเกิดข้อผิดพลาดจากบุคลากร เนื่องจากความไม่ระมัดระวัง       ไม่
เข้าใจค าส่ัง หรือการใช้ดุลยพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิด การปฏิบัติผิดกฎหมาย    ระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ท่ีส าคัญท่ีสุด คือ การท่ีผู้บริหารหลีกเล่ียงขั้นตอนของระบบการ
ควบคุมภายในหรือใช้อ านาจในทางท่ีผิด นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายในจะต้อง
ค านึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกันว่าผลประโยชน์ท่ีได้รับ      จากการควบคุม
ภายในจะคุ้มค่ากับต้นทุนท่ีเกิดขึ้น 
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารต่อการควบคุมภายใน 
       “การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือท่ีผู้บริหารน ามาใช้เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด” 
       ค าว่า “การควบคุมภายใน” หรือ “ระบบการควบคุมภายใน” เป็นส่ิงท่ีผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยรับตรวจทุกคนควรให้ความส าคัญเพราะเป็นพันธกรณีท่ีส าคัญ ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างส าเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ        หน่วยรับ
ตรวจ ดังนั้น การออกแบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในท่ีฝ่ายบริหารก าหนด รวมทั้งการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบจุดอ่อนต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไข    ให้หน่วยรับ
ตรวจสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
      มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเ งินแผ่น ดินก าหนด                  
มี 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
       1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
       2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
       3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
       4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
       5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)  
       องค์ประกอบท้ัง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อม      
ของการควบคุมเป็นรากฐานท่ีส าคัญขององค์ประกอบอื่น ๆ องค์ประกอบท้ัง 5 นี้          
เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีมีอยู่ในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 3 ประการ คือ 
       -  การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       -  รายงานทางการเงินน่าเช่ือถือ 
       -  มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
       การรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล ประจ ากระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ



ประเมินผลประจ าจังหวัด (ส่วนภูมิภาค) ภายในวันท่ี 30 ธันวาคมของทุกปี โดยให้หน่วย      
รับตรวจจัดส่งเฉพาะหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ. 1) เพียงฉบับเดียว 
ส าหรับรายงานอื่นให้จัดเก็บไว้ท่ีหน่วยรับตรวจเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าท่ีส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินและผู้มีหน้าท่ีในการตรวจสอบด าเนินการสอบทาน 
การติดตามประเมินผล 
       การติดตามประเมินผล เป็นวิธีการท่ีช่วยให้ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม ฝ่ายบริหารต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผล โดยการ
ติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลเป็นรายครั้ง อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดหรือออกแบบไว้เพียงพอ 
เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือต้องปรับปรุง 
       การติดตามประเมินผล หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานและ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไว้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการ
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ข้อบกพร่องท่ีพบได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม
และทันเวลา 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการติดตามประเมินผล 
       ผู้บริหารต้องก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอ
และประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้การติดตามประเมินผล
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการโดยตรง ผู้บริหารได้รับ
รายงานการติดตามการประเมินผล ควรด าเนินการดังนี้ 
       -  พิจารณาวิธีการปรับปรุงแก้ไขการควบคุมจากผลการประเมินฯ 
       -  ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
       -  ส่ังการให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง 
       -  ช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีไม่จ าเป็นต้องด าเนินการใด ๆ ตามข้อเสนอแนะ 
การจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายในด าเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นรายครั้ง (6 เดือน : ครั้ง) และสรุปรายงานผลเสนอ
ต่อผู้บริหารและจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจ า
กระทรวง / ประจ าจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการจัดท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   และประเมินผลภาคราชการต่อไปและส่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
 -  รอบ 6 เดือน ภายในวันท่ี 30 เมษายน ของทุกปี 
 -  รอบ 12 เดือน ภายในวันท่ี 30 ธันวาคม ของทุกปี 

เกณฑ์เป้าหมาย  

ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 



ร้อยละ 8 ร้อยละ 12 ร้อยละ 16 ร้อยละ 20 
 

วัตถุประสงค์        1. เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้       
ความเข้าใจ ในการจัดการระบบการควบคุมภายในท่ีถูกต้อง รวมท้ังมีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญต่อการใช้ประโยชน์ของระบบการควบคุมภายใน 
       2. เพื่อให้การจัดท ารายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในกระทรวง
สาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายในท่ีได้มาตรฐานตามท่ีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
        3. เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในของกระทรวงสาธารณสุข มีความ
ครอบคลุมทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมท้ังเป็นการป้องกันและ   
ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงาน 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 9 ส่วนราชการ ส านักงานสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ด าเนินการเข้าตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
2. ตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานท่ีผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและผู้มีหน้าท่ีใน
การตรวจสอบประจ าหน่วยงานในส่วนภูมิภาคจัดส่งให้ 

แหล่งข้อมูล ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

รายการข้อมูล 1 A = จ านวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนประเมินตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้น
ไป จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ 

รายการข้อมูล 2 B = จ านวนหน่วยงานท้ังหมดท่ีถูกประเมิน 

สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 

ระยะเวลาประเมินผล มกราคม 2560 -  กันยายน 2564 (สรุปผลไตรมาส 4) 

เกณฑ์การประเมิน  
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 8 

ปี 2562 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

   ร้อยละ 12 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
   ร้อยละ 16 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 



   ร้อยละ 20 
 

วิธีการประเมินผล :  หน่วยงานจะต้องด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามแนวทางการประเมินตั้งแต่
ประเด็นการตรวจสอบท่ี 1-5 และได้คะแนนการประเมินตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ระดับที่ กิจกรรม ได้คะแนน 

1 มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
และผู้ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน โดย
บุคคลท้ังสองคณะต้องไม่มีช่ือซ้ ากัน 

1 

2 ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในครบทุกหน่วยรับ
ตรวจและทุกส่วนงานย่อย และด าเนินการถูกต้องตามแนวทาง : 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

1 

3 การจัดท ารายงานระดับหน่วยรับตรวจ (ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1 
แบบ ปอ. 2  แบบ ปอ.3 ระดับหน่วยงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ 
ปย.2 อย่างครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาตามระเบียบและ
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผล
การควบคุมภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

1 

4 มีการน าระบบการควบคุมภายในท่ีก าหนดไปสู่การปฏิบัติ     
ครบทุกกระบวนงาน 

1 

5 มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในปีละ 2 ครั้ง 
(6 เดือน : ครั้ง) และมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

1 

 
เอกสารสนับสนุน :  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.2544 

หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุม

ภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พิมพ์ครั้งท่ี 2 : ตุลาคม 2552 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline data หน่วย

วัด 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ - - - 

 



ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวเครือพันธุ์  บุกบุญ    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902341    โทรศัพท์มือถือ : 085-4856980 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail  : boonboonboon05@gmail.com 
2. นางธัญชนก  เสาวรัจ            นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902339  โทรศัพท์มือถือ : 085-4856981 
    โทรสาร : 02-590-2337                   E–mail  : thancha9@hotmail.com 
3. นางสาวดารณี  บุญรอต  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902339    โทรศัพท์มือถือ : 089-9900975 
    โทรสาร : 02-5902337              E–mail  : bowy.97@gmail.com     
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

หน่วยงานประมวลผลและ

จัดท าข้อมูล 

(ระดับส่วนกลาง) 

กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล

การด าเนินงาน 

1. นางธัญชนก  เสาวรัจ            นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-5902339  โทรศัพท์มือถือ : 085-4856981 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail : thancha9@hotmail.com 
2. นางสาวดารณี  บุญรอต  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
    โทรศัพท์ (ท่ีท างาน) : 02-5902339      โทรศัพท์มือถือ : 089-9900975 
    โทรสาร : 02-5902337                    E–mail : bowy.97@gmail.com    
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  

 


