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หน่วยงาน กลุม่งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    1.1  หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่น  
ในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม   
     1.2  ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้
เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่
ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน 
     1.3  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง
องค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับ
ดูแล 
     1.4  หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์      
ของหน่วยงานของรัฐ 
     1.5  หน่วยงานของรัฐก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ 

 
หน่วยงานได้ปฏิบัติงานโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่ก าหนด มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานเป็นประจ า มีการสอบทานและให้
ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอโดยการจัดท า
องค์ความรู้ในหน่วยงาน มีกิจกรรมหัวหน้าพาท าคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีการ morning talk ประชุมประจ าเดือน
ทีมกรรมการบริหารฝ่าย  สนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาส
เข้ารับการอบรมตรงกับงานที่รับผิดชอบ และที่เป็น
ปัญหาหน่วยงาน  รวมทั้งมีการพัฒนาองค์ความรู้ใน
หน่วยงาน โดยมีการก าหนดตารางการประชุมวิชาการ
กลุ่มงาน เพ่ือให้มีมุมมองและแนวคิดในการปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีการน าระบบการควบคุม 
ภายในมาใช้ในการควบคุมก ากับการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
น าผลการปฏิบัติงานมาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
บุคลากร  

อย่างไรก็ดี บุคลากรบางส่วนยังมีความจ าเป็นต้อง
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง  
และยังขาดอัตราก าลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงาน
เภสัชกรรมและพนักงานประจ าห้องยา ท าให้ภาระ
งานยังเป็นปัญหา การปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบ ไม่มี
คนแทน  ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการให้บริการ 
ภารกิจบางงานยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
และไม่สามารถพัฒนาขยายงานอ่ืน ๆได้เพ่ิมเติม และ
สถานการณ์การระบาดของโรคท าให้การพัฒนา
บุคลากรในปี 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

แบบ ปค. ๔ ส่วนงานย่อย 
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2.  การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียง
พอที่ จ ะสามารถระบุ และประ เมินความ เสี่ ย ง                       
ที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
     2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่าง
ครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
     2.3 หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ
ทุจริตเพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ 
     2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ ยงโดยการ 

ทบทวนว่าในรอบปีที่ผ่านมามีความเสี่ยงใดเกิด       
ขึ้นบ้าง แล้วก าหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ขององค์กร มีความชัดเจนและเพียงพอที่จะควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน
และทางราชการ การประเมินความเสี่ยงได้ให้บุคลากร
ทุกคนค้นหาและด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีอยู่
ให้ครอบคลุม โดยหาสาเหตุของความเสี่ยง ก าหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยน าแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามหลักการที่ก าหนด เพ่ือให้    
ทราบว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ     
ต้องด าเนินการหากิจกรรมในการควบคุมความเสี่ยง 
โดยด าเนินการให้ครอบคลุมภารกิจของหน่วยงาน 
เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆให้เป็น     
ไปอย่างถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งระดับหน่วยงานและ
ระดับกิจกรรม มีการวิเคราะห์จัดล าดับความเสี่ยง 
จัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง มีระบบการรายงาน
ความเสี่ยงเข้าสู่โปรแกรมเป็นปัจจุบัน 

มีการพิจารณาถึง โอกาสที่ จะเกิดการทุจริต  
โดยจัดโครงสร้างหรือระบบการปฏิบัติงานที่ไม่เอ้ือ 
ให้เกิดการทุจริตได้โดยง่าย เช่น การด าเนินงาน 
ในรูปของคณะกรรมการ มีกระบวนการควบคุมก ากับ
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนด  

อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดการ
ขาดอัตราก าลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าพนักงานเภสัช
กรรมและพนักงานประจ าห้องยา ที่ไม่ได้ทดแทน
บุคลากรที่ออกจากระบบไป จ านวน 4 ราย ยังมี
ปัญหาการขาดความระมัดระวัง รอบคอบ และความ
ตั้งใจ   ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถของ
บุคลากรบางราย ปี 2563 บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
การพัฒนาฟ้ืนฟูทักษะ วิชาการใหม่ๆ เนื่องจากติด
สถานการณ์โรคระบาด และมีระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ยังต้องปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
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ปฏิบัติ ได้  ไม่ เป็นภาระของผู้ปฏิบัติ  และหลายๆ
กิจกรรมต้องอาศัยการท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ มีการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรม 
การควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
     3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรม 
การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
     3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม 
โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่
คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติจริง 

 
หัวหน้าหน่วยงานมีการก าหนดนโยบายและ

แผนงาน ให้ เ หมาะสมกั บสภาพแวดล้ อม และ
สภาวการณ์ที่ เกิดขึ้น เ พ่ือใช้ ในการด า เนินงาน 
ด้านต่าง ๆ พร้อมมีการประชุมชี้แจง สื่อสารทางไลน์
กลุ่ม เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ โรงพยาบาล  ให้บุคลากร
ในหน่วยงานและนอกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด จัดท าวิธีปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติ คู่มือ
แนวทางต่าง ๆ และระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นระยะ ๆ เพ่ือวัดผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและน ามาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
ซึ่ งบุคลากรในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจถึ ง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม 

อย่างไรก็ดี การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเป็นเพียงการก าหนด
กฎเกณฑ์หรือนโยบายเพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
แต่การที่จะบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยดีนั้นบุคลากร 
ทุกคนในหน่วยงานต้องน าไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
จึงจะก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างแท้จริง 

 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือจัดหาและใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุน 
ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
     4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ
สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ 
ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน       
ที่ก าหนด 

 4.๓ หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก

 
หน่วยงานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดหา
โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และข้อมูลที่ ได้จากการ
ประมวลผลสามารถน าเสนอต่อผู้ บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ เช่น โปรแกรมการ
บริหารคลังเวชภัณฑ์ โปรแกรม RDU 2016 ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมการสั่งใช้ยา 

หน่วยงานมีการสื่อสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
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เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการ
ควบคุมภายในที่ก าหนด 

และแจ้งวัตถุประสงค์ ความรับผิดชอบที่ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องด าเนินการ มีการก าหนดนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยระบบสารสนเทศและปรับปรุงนโยบายอย่าง
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งประกาศนโยบายให้บุคลากร 
ที่เก่ียวข้องรับทราบโดยทั่วกัน 

มีการประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือ
ฝ่ายงานอ่ืนเพ่ือสร้างความเข้าใจ ลดการปฏิบัติงาน 
ที่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนงานย่อย
ภายใต้การก ากับดูแลมีการปฏิบัติ ไปในแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานหรือส่วนราชการ 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
 5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และด าเนินการ

ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงานและหรือการ
ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิด 
ความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของ 
การควบคุมภายใน 

 5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร
ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เ พ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 
หน่วยงานมีการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน  

และ รายเดือน รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ
ประเมินผลประจ าปี และเป็นรายครั้งตามความจ าเป็น
และเหมาะสม โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
รายบุคคล  และรายงานต่ อหั วหน้ าหน่ วยงาน  
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานและการควบคุม
ภายใน 

มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อ 
ฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล มีการก าหนดเกณฑ์ 
การติดตามผลการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
และชัดเจน 

กรณีพบว่ามีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต 
หรือมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี หรือมีการกระท าอ่ืนที่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญต้องมีการ
รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการทันที 

 

 

 

 



5 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
  หน่วยงานมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 
หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงาน 
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารได้ก าหนดนโยบาย ค่านิยมองค์กร ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน 
ที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ มีการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเพ่ือให้ได้ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและก าหนด
กิจกรรมการควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เช่น การจัดหาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นย า มีการประสานงานหรือสื่อสารกับหน่วยงานหรือฝ่ายงานอ่ืนเพ่ือสร้างความเข้าใจ ลดการ
ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 
  อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาการขาดอัตราก าลังของบุคลากรสาขาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและ
พนักงานประจ าห้องยา ที่ไม่เหมาะสมกับอัตราก าลังขั้นต่ าและภาะระงาน รวมถึงขาดการพัฒนาความรู้ทักษะ 
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด ระเบียบปฏิบัติบางอย่างต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
สามารถปฏิบัติได้ง่าย ไม่เป็นภาระของผู้ปฏิบัติงานและต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ และต้อง
อาศัยการพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการ
ทบทวนและหั วหน้ าพาท าคุณภาพ  ท า ให้ การส่ งผลต่ อ ปฏิบั ติ ง านให้ บรรลุ ผลส า เ ร็ จ ใน เวลา 
อันเหมาะสมและยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนท าให้การปฏิบัติงานบางอย่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ก าหนดไว้ อีกทั้งขาดการน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนางานในหน้าที่ของตน 
ให้ดียิ่งขึ้น การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเป็นเพียงการก าหนดกฎเกณฑ์ 
หรือนโยบายเพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติแต่การที่จะบรรลุผลส าเร็จได้ด้วยดีนั้นบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้อง
น าไปยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจังจึงจะก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างแท้จริง 
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