


ค ำน ำ 
 

คณะกรรมการควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้จัดท าสรุปรายงานผลการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เนื้อหาภายในเล่มนี้ประกอบด้วย 
การรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) , การประเมินผลและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) , แบบประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายใน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมของ
การควบคุม , ด้านการประเมินความเสี่ยง , ด้านกิจกรรมการควบคุม , ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร และ ด้าน
การติดตามประเมินผล เป็นต้น รวมถึง ผลการประเมินการควบคุมภายในด้านการบริหาร , ด้านการเงิน และ ด้าน
อ่ืน ๆ ของศูนย์อนามัยที่ 5 คณะท างานควบคุมภายในของหน่วยงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปรายงานผลการจัดท า
ระบบควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2558 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับเจ้าหน้าที่
และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือส่งผลต่อการแก้ไข/ปรับปรุง หรือการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในปีงบประมาณถัดไป 

 
                                                                          คณะท างานควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 

                                                                               กันยายน  2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 

ค ำน ำ 
แบบ ปย.1 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบ ปย.2 

การประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แบบติดตำม ปอ.3 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 6 เดือน) 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (รอบ 12 เดือน) 

แบบประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน (ภำคผนวก ก.) 
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2. การประเมินความเสี่ยง 
3. กิจกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศ และการสื่อสาร 
5. การติดตามประเมินผล 

ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน (ภำคผนวก ข.) 
ด้านการบริหาร 
ด้านการเงิน 
ด้านการผลิต 
ด้านอื่นๆ 

ภำคผนวก 
 ค าสั่งศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ที่ 8/58 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 สรุปรายงานการประชุมคณะท างานควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 ส าเนาหนังสือราชการ เรื่อง ขอส่งรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปย. 1 
ชื่อส่วนงำนย่อย  ศูนย์อนำมัยท่ี 5 นครรำชสีมำ 

รำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน 
ณ  วันที่  30  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2558 

 
องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน ผลกำรประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1) ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
2) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
3) ความรู้ทักษะและความสามารถในการ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
4) โครงสร้างองค์กร 
5) การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบ 
6) นโยบายและบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 

กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้ง 7 
ประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จากการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่า สภาพแวดล้อม การควบคุม
ทั้ง 7 ประเด็น ดังนี้ 
1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน มีทัศนคติที่ดี  และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารภายในองค์กร  มีการมอบอ านาจในเรื่องของ
การประเมินติดตาม  ด้านผลการปฏิบัติงาน  ด้านการเงิน  และ
งบประมาณ เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจในการตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอก  ในการจัดการความเสี่ยง  และการพิจารณา
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นการลดหรือ
ป้องกันความเสี่ยง 
2. มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมตามระเบียบจริยธรรมของกรมฯที่
ก าหนด และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งมีการลงโทษทางวินัย/
การแก้ไขปัญหา เมื่อไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมพร้อมทั้งมีการเผยแพร ่
3. มีการส ารวจความต้องการของบุคลากร/ก าหนดความรู้ทักษะ
ด้านความสามารถตามคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง มีแผนส่ง
บุคลากรเข้าอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพรายบุคคลทุกปี แต่ยังไม่
ครอบคลุมทุกระดับ และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานในส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง                                                
4. มีการจัดโครงสร้างการท างานการบังคับบัญชาตามความ
เหมาะสมของภารกิจ  และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทุกปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง                        
5. มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ถ่ายทอดลงมา
ตามสายบังคับบัญชา และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบวิธีการ
ประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยจัดท าใบมอบหมาย
งานรายบุคคล ในการเลื่อนต าแหน่งและเงนิเดือนขึ้นอยู่กับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล 
6. มีระเบียบการว่าจ้างบุคลากรอย่างเหมาะสมตามต าแหน่งที่
หน่วยงานต้องการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรแต่
ยังไม่มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่อย่างเป็นระบบ                                                   



7. มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 ก ากับ
ดูแลในการประเมินความเสี่ยงเรื่อง กระบวนงานการวิจัย การ
จัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการนิเทศติดตามและกระบวนการควบคุม
ภายในอย่างสม่ าเสมอ และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ แต่ยังไม่ได้มีการติดตาม 

สรุป : ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการด าเนินงาน
เหมาะสม มีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีข้อแนะน า
ในการปรับโครงสร้างขององค์กรให้เป็นปัจจุบัน และมีการสื่อสาร
ให้บุคลากรทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
1) วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
2) วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
3) การระบุปัจจัยเสี่ยง 
4) การวิเคราะห์ความเสี่ยง 

การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกัน  ความเสี่ยง 
 

     จากการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานของการควบคุมภายใน
ด้านการประเมินความเสี่ยง พบว่า ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา มี
การควบคุมภายในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
1. มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและวัดผลได้  มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทราบและ
เข้าใจตรงกัน  
2. มีการก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ  มีการติดตาม
กิจกรรมเป็นรายไตรมาส  
3. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุความเสี่ยงและการ
ประเมินความเสี่ยง  ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยภายในและ
ภายนอก มีการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการและสื่อสารให้บุคลากร
รับทราบ  และให้จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงในโครงการตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
4. มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความ
เสี่ยงหรือผลกระทบของความเสี่ยง   
5. มีการประเมินความเสี่ยงแต่ละกระบวนงาน โดยการประเมิน
ตนเอง แต่ยังขาดการวิเคราะห์สาเหตุความเสี่ยงโครงการ และยังไม่
มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุน ยกเว้นกระบวนงานบริการ
โรงพยาบาลมีการท าความคุ้มค่าของต้นทุน ทั้งนี้มีการแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและถือปฏิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันและลด
ความเสี่ยง  มีการติดตามประเมินผลตามวิธีการควบคุมท่ีก าหนดไว้ 

สรุป : จากการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานของการ
ควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง พบว่า ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา มีการควบคุมภายในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 
ด้าน ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุง



เรื่องการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่  

1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์  
2) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ  
3) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
4) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3. กิจกรรมกำรควบคุม 
    3.1 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยง 
    3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์  
ของกิจกรรมการควบคุม 
    3.3 มีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และ 
วงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน  
เป็นลายลักษณ์อักษร 
    3.4 มีมาตรการป้องกัน และดูแลรักษาทรัพย์สิน
อย่างรัดกุม และเพียงพอ 
    3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ 
ส าคัญ หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ 
เช่น การอนุมัติการบันทึกบัญชี และการดูแลทรัพย์สิน 
    3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ 
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 
    3.7 มีมาตรการติดตาม และตรวจสอบให้การ 
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 

 

         จากการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานของกิจกรรมการ
ควบคุมของศูนย์อนามัยที่  5 นครราชสีมา มีความเหมาะสม
เพียงพอ เป็นที่ยอมรับได้ แต่ยังมีบางองค์ประกอบที่ต้องมีการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน 
ส าหรับการบริหาร และตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
    4.2 มีการจัดท าแผน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
     4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/ เอกสารประกอบการ 
จ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ
เป็นหมวดหมู่ 

         จากการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานของสารสนเทศและ
การสื่อสารของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พบว่า มีความ
เหมาะสมเพียงพอ เป็นที่ยอมรับได้ อาทิเช่น mail group, line 
group, web site หน่วยงาน เพ่ือการสื่อสารภายในและภายนอก 
ให้ข้อเสนอแนะ รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น โดยมีข้อเสนอแนะให้มี
การบริหารจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะ
การป้องกันความเสียหายจากไวรัส และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ  เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา 
 



     4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายใน 
และภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 
     4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ 
ภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 
     4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงาน 
ทุกคนทราบ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน ปัญหา และจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข 
     4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถ 
เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององค์กร 
     4.8 มีการรับฟัง และพิจารณาข้อร้องเรียนจาก 
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชนสื่อมวลชน 
 
5. กำรติดตำมประเมินผล 
      5.1 มีการเปรียบเทียบแผน และผลการ 
ด าเนินงาน และรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบ เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
      5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
มีการด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 
      5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลใน 
ระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
      5.4 มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
      5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอ และ 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ / หรือการ 
ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละ1 
ครั้ง 
     5.6 มีการรายงานผลการประเมิน และรายงาน 
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับ 
ดูแล และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
     5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่ 
พบจากการประเมินผล และการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน 

          จากการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานของการ
ควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผลศูนย์อนามัยที่  5 
นครราชสีมา มีการวางระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม 
โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามไตรมาส การสรุป
โครงการและการจัดท ารายงานประจ าปี  มีการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานและ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อย่างต่อเนื่อง  กรณีผล
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการติดตามประเมินผลตามระบบตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ 
 



     5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลทันที ในกรณีท่ีมีการทุจริต หรือสงสัยว่ามีการ
ทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี และมีการกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ผลกำรประเมินโดยรวม 
           การวางระบบควบคุมภายในและติดตามผลการประเมินองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม  2)  
การประเมินความเสี่ยง  3) กิจกรรมการควบคุม  4) สารสนเทศและการสื่อสาร  5) การติดตามประเมินผล  มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับได้  โดยควรปรับปรุงการด าเนินงานในองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง  
กิจกรรมควบคุม  การสื่อสารและควรติดตามประเมินเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอบางกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบ จะท า
ให้ระบบควบคุมภายในศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ……………………………………………….. 
                                                                                        (นายสุเทพ   เพชรมาก) 
                                                                             ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



แบบ ปย.2 

ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรปรับปรุงระบบควบคุมภำยใน 

ณ  30 กันยำยน 2558 

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 
กำรปรับปรุงควบคุม 

 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

ก. ด้ำนกระบวนกำร 
1. กระบวนการศึกษาวิจัย 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมการท าวิจัยและการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
1. หน่วยงานยังไม่มีประเด็นเน้นของ กพว. 
ที่ชัดเจน 
2. การด าเนินงานวิจัยบางเรื่องไม่แล้ว
เสร็จตามก าหนดเวลาในแผนงาน 
3. งานวิจัยบางส่วนไม่ส่งขอจริยธรรมการ
วิจัยของกรมอนามัย 
4. งานวิจัยบางส่วนหรือ R2R ไม่ผ่าน 
กพว.จึงท าให้ขาดการติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน 
5. งานวิจัยไม่ได้รับการเผยแพร่ครบทุก
เรื่อง 
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1. ก าหนดประเด็นเน้นของการวิจัยใน
หน่วยงาน (Research Focus) ให้ชัดเจน 
2. ก าหนดขั้นตอนการควบคุมงานวิจัยให้
หน่วยงานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทุกคนทราบ 
3. ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน
ตามโครงการวิจัยเป็นระบบ 
4. สนับสนุนการส่งผลงานของนักวิจัยในเวที
ต่างๆ และเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
 

- คณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ 
(กพว.) 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 
กำรปรับปรุงควบคุม 

 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

2. กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริม
สุขภาพเป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและเยำวชน(ฉบับ
บูรณำกำร) 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กระบวนกำรประเมินรับรอง
มำตรฐำนบริกำรสุขภำพที่เป็นมิตรส ำหรับวัยรุ่นและ
เยำวชน              มีควำมถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับกำรประเมิน ตลอดจนมีระยะเวลำกำรประเมินที่
เหมำะสม 

 

 

 

1. รพ. ไม่เข้าใจกระบวนการพัฒนาตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คณะกรรมการเยี่ยมประเมินระดับเขตมี
บุคลากรไม่เพียงพอในการเยี่ยมประเมิน
ตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณา
การ) 
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1.1  ศูนย์อนามัยสนับสนุนคู่มือการ
ด าเนินงานให้แก่ รพ.ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ  

1.2 จัดประชุมชี้แจงกระบวนการพัฒนาตาม
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) แก่ สสจ. 
และรพ.ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ตามมาตรฐาน 

1.3 เ พ่ิมช่องทางการสื่อสารหลากหลาย
ช่องทางเพ่ือให้ รพ.สามารถสอบถามหรือ
ปรึกษาการจัดบริการตามมาตรฐานฯ  

2.1 ส่ ง เสริมการมีส่ วนร่วมในการเยี่ ยม
ประเมินจากผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นของกรม
สุขภาพจิต และกรมควบคุมโรค รวมถึงผู้มี
คว ามรู้ และประสบการณ์ ใน พ้ืนที่  เ ช่ น
ศึกษานิเทศก์  สาธารณสุขอ าเภอ นักวิชาการ
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจารย์
จากสถานศึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการดูแลวัยรุ่น  

 

นำงสำวอรพรรณ  
แก้วพวง 

 

 

 

 

 

 

นำงทรงคูณ          
ศรีดวงโชติ 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 

กำรปรับปรุงควบคุม 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

2. กระบวนการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริม
สุขภาพเป็นมติรส ำหรับวยัรุ่นและเยำวชน(ฉบับบูรณำกำร)

(ต่อ) 
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2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ เยี่ ยมประ เมิน
มาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับ
วัยรุ่นและเยาวชน (ฉบับบูรณาการ) ระดับเขต  

2.3 จัดท าท าเนียบผู้ประเมินประเมินระดับ
เขตพร้อมรายละเอียดการติดต่อประสานงาน 

2.4 ก าหนดแผนการประเมินล่วงหน้าพร้อม
ทั้งประสานงานคณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ 
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 
กำรปรับปรุงควบคุม 

 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนการบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามมาตรการติดตามเร่งรัดที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

3.1 จัดท าแผนปฏบิัติการและด าเนินการเบิกจา่ยตาม
แผน (การควบคุมงบประมาณ) 

- เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถ
ด าเนินการได้ตามระยะเวลางบประมาณ และ
รายละเอียดต่างๆครบถ้วน 

- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/
ผลผลติ/กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และถูกต้องตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

3.1.1 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติงานที่การ
เบิกจ่ายจริงไมส่อดรับกับมาตรการเร่งรัดฯ 
ตามมติครม. 

3.1.2 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงานเบกิจ่ายหลาย
หน่วยงานยังวิเคราะห์และจ าแนกประเภท
รายจ่ายคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตามหลักการ
จ าแนกประเภทรายจ่าย 

3.1.3 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติหลายหน่วยงานยังไม่
เข้าใจรายละเอียดพจนานุกรมกิจกรรมที่กรม
ก าหนด 
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3.1.1 กรมฯ มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานจัดท า
แผนฯใน DOC ให้มีผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไป
ตามมาตรการเร่งรัดฯในแต่ละไตรมาสให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 

3.1.2 ชี้แจง ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา เพื่อท า
ความเข้าใจให้เบิกจ่ายได้ถูกต้อง โดยจัดท าคู่มือ
หรือเอกสารก ากับ 

3.1.3 จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบที่ใช้
ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ปรับปรุง
พจนานุกรมกิจกรรม โดยอธิบายค าจ ากัดความ
ของความหมายในพจนานุกรมกจิกรรมให้ชัดเจน 

3.1.4 กรมฯ ควรปรับปรุงพจนานุกรมกิจกรรม
ให้สอดรับกับภารกิจของกรมอนามัยและสามารถ
เบิกจ่ายไดโ้ดยทุกกิจกรรม 

 

- กลุ่มอ านวยการ/
งานแผนงานและ
งบประมาณ 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 
กำรปรับปรุงควบคุม 

 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การเร่งรัด ติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณ และ
รายงานผลการเบิกจ่าย 

- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตรมาสเปน็ไป
ตามมติ ครม. 

    ไตรมาสที่ 1 = 32% 

    ไตรมาสที่ 2 = 55% 

    ไตรมาสที่ 3 = 76% 

    ไตรมาสที่ 4 = 96% 

- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุทุกไตรมาสเป็นไปตาม
มติ ครม. 

    ไตรมาสที่ 1 = 29% 

    ไตรมาสที่ 2 = 55% 

    ไตรมาสที่ 3 = 74% 

    ไตรมาสที่ 4 = 87% 

 

 

 

 

 

3.2.1 ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

3.2.2 เงินงบประมาณใช้หมด แต่บาง
โครงการยังด าเนนิการไม่เสร็จ 
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3.2.1 จัดท าแผนการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกไตร
มาสเป็นไปตามมติ ครม. เสนอพิจารณาในเวที
การประชุม กบศ.ของหน่วยงาน เพื่อเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ 

3.2.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายรายไตรมาสในเวที
ประชุมติดตามความกา้วหน้าผลการด าเนินงาน 

3.2.3 เงินงบประมาณใช้หมดจ าเป็นต้องใช้เงิน
บ ารุงจา่ยแทนเงนิงบประมาณ 

- กลุ่มอ านวยการ/
งานแผนงานและ
งบประมาณ 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 
กำรปรับปรุงควบคุม 

 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

ข. ด้ำนธรรมำภิบำล 

1. กระบวนงานให้บริการในโรงพยาบาล 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการในโรงพยาบาลมี
ความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การตรวจสอบสิทธิให้บริการผิดพลาด 
ท าให้ผู้รับบริการ ไม่ได้ช าระเงิน 

 
 
 
 
 
2. ผู้รับบริการค้างช าระในระบบ/ไม่ได้
ช าระเงิน 
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1.1 การปรับปรุงระบบบริการ ตั้งแต่การ
สอบถาม/ตรวจสอบสิทธิทุกครั้งที่มารับ
บริการ                                             
1.2 กรณีรายใหม่/หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ 
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน จะพิมพ์ใบรับรองสิทธิ
แนบพร้อมทั้งแจ้งสิทธิบริการให้ผู้รับบริการ
รับทราบทุกครั้ง                                  
2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
และไกล่เกลี่ย                                     
2.2 เจ้าหน้าทีการเงินตรวจสอบ/เช็คจ านวน
ผู้รับบริการค้างช าระ จากระบบ HosXP ทุก
วัน แจ้งจ านวนผู้ค้างช าระแก่งานเวชระเบียน
เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง                          
2.3 งานเวชระเบียน ตรวจสอบการค้างช าระ
และแจ้งให้งานสารบรรณจัดท าหนังสือแจ้ง
ผู้รับบริการมาช าระเงิน                               
2.4 เมื่อผู้รับบริการมาช าระเงิน เจ้าหน้าที่
การเงินออกใบเสร็จและสรุปรายงานการเงิน
ส่งทุกวัน                                           
2.5 เจ้าหน้าที่ตรวจรายชื่อและสรุปผู้ค้าง
ช าระ 

- งานเวชระเบียน 

 

 

 

                       
- การเงิน             
- คณะกรรมการ     
- งานเวชระเบียน 



 

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 
กำรปรับปรุงควบคุม 

 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

ค. ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
1. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูล และระบบ
คอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีระบบข้อมูล และระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถเผยแพร่ข้อมูลวิชาการได้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ข้อมูล/เอกสารวิชาการยังไม่ถูกต้อง
และครบถ้วน เนื่องจากขาดการตรวจสอบ
ข้อมูล ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลไม่
สอดคล้องกับผู้ที่จะน าไปใช้งาน  
1.2 การเข้าถึงข้อมูล และระบบของ
คอมพิวเตอร์โดยบุคลากรไม่สามารถเข้าถึง
ข้อมูล และระบบคอมพิวเตอร์ได้ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ 
1.3 การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 
และระบบคอมพิวเตอร์ มีรหัสผ่าน ใน
ระบบเป็นรหัสผ่านของใครของมัน ซึ่งเกิน
ความจ าเป็นในระบบองค์กรขนาดเล็ก
อย่างศูนย์อนามัยที่ 5 
1 .4  ไม่ ส ามารถใช้ ข้ อมู ล และระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ต่อเนื่องในยามจ าเป็น และ
เร่งด่วน เช่น อินเตอร์เน็ตไม่มีสัญญาณ 
เข้าใช้ Intranet ไม่ได้ในการลา,ประเมิน 
1.5 ไม่มีการส ารวจและสะท้อนปัญหาการ
ท างานของระบบสารสนเทศ รวมทั้งไม่มี
การจัดระบบคอมพิวเตอร์ และบุคคลการ
ที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบใน 
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1.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบ ข้อมูลที่
ชัดเจน และพัฒนาข้อมูล เอกสารวิชาการให้
เป็นปัจจุบัน 
1.2 เปิดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นแชร์ในระบบได้ตลอดเวลา 
ไม่มีการปิดระบบคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูล
จะต้องเก็บไว้ใน sever กลาง 
1.3 มีการก าหนดระรหัสผ่านกลางที่ใช้ร่วมกัน
ได้ทั้งองค์กร  เพื่อให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของบุคคลากรได้อย่างทั่วถึง 
1.4 การควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ มีการ
ส ารองข้อมูลและเตรียมการรับกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  
1.5 ท าแบบประเมินความพึงพอใจและสิ่งที่
ควรปรับปรุงในงานสารสนเทศของศูนย์
อนามัยที่ 5 ทุกปีงบประมาณ และน าผลการ
ส ารวจมาปรับใช้ในการวางแผนด าเนินงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานต่อไปโดยกำร
มอบหมำยหน้ำที่ให้แต่ละคนสำมำรถท ำงำน
แทนกันได้  

- นักวิชาการ 

                       
- งานสารสนเทศ 

 

- งานสารสนเทศ 

 

- งานสารสนเทศ 

 

- งานสารสนเทศ
และนักวิชาการ 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 
กำรปรับปรุงควบคุม 

 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

ค. ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
1. กระบวนการพัฒนาระบบข้อมูล และระบบ
คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

 

 

 

 

 
2. กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร และระบบการ
สื่อสาร 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้มีสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเครือข่าย
และประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ที่
เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงได้อย่าง
ถูกต้องและทันสมัย เ พ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

 

 

งาน ท าให้ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบ            
ต่อการสนับสนุนด้านการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์                                
1.6 นักวิชาการและผู้รับผิดชอบงานไม่ส่ง
ข้อมูลเพ่ือการเผยแพร่ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน                            

 
 
 
2.1 องค์กรยังไม่เป็นที่รู้จักของเครือข่าย
ด้านสุขภาพ และประชาชนเข้าถึงในด้าน
วิชาการและบริการได้น้อย  

2.2 องค์กรยั ง ไม่มีการติดต่อสื่ อสาร
ครอบคลุมเครือข่ายภายนอกองค์กรทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง /การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์กรยังมีความถี่น้อยเกินไป ท า
ให้การสื่อสารขาดช่วงและบุคคลากรใน
องค์กรขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน 
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1.6 ท าแผน Flow  chart ตามตารางการส่ง
ข้อมูลแจ้งนักวิชาการต้นปีงบประมาณ เพ่ือ
การเตรียมข้อมูลให้พร้อมตามแผนการส่ง
ข้อมูลเพื่อเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
2.1 ท าแผนการด าเนินงานด้านสื่อสารระยะ
ยาวและสร้างแบรด์ที่เป็นเอกลักษณ์ ให้เกิด
การจดจ า 

2.2 รวบรวมเครือข่ายภายนอกองค์กรทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ไว้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงาน เพ่ือส่งข้อมูลวิเคราะห์ส่งเสริม
สุขภาพ/อนามัยสิ่งแวดล้อม และเชิญเข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 

 

- นักวิชาการ          
- งานข้อมูล 

 

 

 

 

- นักวิชาการ/      
งานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ 



 

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำรกิจกรรมด้ำนของกำร
ประเมินและวัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ งวด/เวลำที่พบ 

จุดอ่อน 

 
กำรปรับปรุงควบคุม 

 

ก ำหนดเสริม / 
ผู้รับผิดชอบ 

ค. ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
2. กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร และระบบการ
สื่อสาร  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

2.3 รูปแบบการสื่อสาร ยังไม่มีแผนระยะ
ยาวและยังไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ส่วนใหญ่ 
2.4 ผู้รับผิดชอบขาดประสบการณ์ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญในกระบวนการการ
ด าเนินงานด้านการสื่อสาร เนื่องจาก
บริบทการสื่อสารภาครัฐ เป็นแบบการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งต้องอาศัยความ
ชัดเจนจากนโยบายที่ต่อเนื่อง และความถี่
ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
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2.3 ส่งบุคคลการด้านการสื่อสารเข้ารับการ
ฝึกอบรมในสถาบันที่ได้มาตรฐานในด้านการ
ประชาสัมพันธ์และศึกษาดูงานในส่วนของ
หน่วยงานที่มีความโดดเด่นด้านการสื่อสาร 
2.4 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมท างานว่า
กระบวนการสื่อสารที่ต้องด าเนินงานใน
องค์กร จะเป็นในรูปแบบและทิศทางใด และ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันในองค์กร 

- นักวิชาการ         
- งานสื่อสาร 

 

 

                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                 ผู้รำยงำน…………………………………………….. 

                      (นายสุเทพ  เพชรมาก) 
ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ นครราชสีมา 
วันที่     กันยายน   2558 
 
 
 



แบบติดตำม ปอ.3 

ชื่อส่วนงำนย่อย ศูนย์อนำมัยท่ี 5 นครรำชสีมำ 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (รอบ 6 เดือน) 

ณ  31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2558 
กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร

กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ
วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 

 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ก. ด้ำนกระบวนกำร 
1. กระบวนการศึกษาวิจัย 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลงานวิจยัมี
คุณภาพและสามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง ทนัต่อสถานการณ์
ปัจจุบนั 

1.1 งานวิจัยบางสว่นหรือR2R 
ไม่ผ่าน กพว. จึงท าให้ขาดการ
ติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงาน 
1.2 งานวิจัยบางสว่นไม่ส่งขอ
จริยธรรมการวิจัยของกรม
อนามัย 
1.3 งานวิจัยบางสว่นไม่
สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงาน 
1.4 การด าเนินงานวิจัยบาง
เร่ืองไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลาในแผนงาน 
1.5 ไม่มีกระบวนการติดตาม
การน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
1.6 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
บางเร่ือง และไม่หลากหลาย
ช่องทาง 

งวดสิ้นสุด 
30 กันยายน 57 

1.1 กพว. ชี้แจงและน าเข้า
ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
เสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแก่
ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย 
1.2 กพว. จัดประชุม/อบรมชี้แจง
การขอจริยธรรม และช่วย
ด าเนินการประสานงาน 
สนับสนนุการจัดสง่เอกสารเพื่อ
ขอจริยธรรมการวิจัย 
1.3 กพว. จัดเวทีน าเสนอโครง
ร่าง และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ
ก่อนด าเนินการ 
1.4 กพว. มีระบบก ากับ ติดตาม
ผลการด าเนนิงาน และสนับสนนุ
ทีมช่วยนักวิจยัให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาวชิาการของหน่วยงาน 
1.5 จัดเวทีสรุปผลโครงการวิจัย 
เพื่อติดตามผลการน าไปใช้เปน็
ระยะ 
 

30 กันยายน 58 
คณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ 
(กพว.) ของศูนย์

อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา 

O 
 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ (กพว.) ของศูนย์
อนามัยที่ 5 นครราชสีมา  
- มีการจัดประชุมการพัฒนางาน
ประจ าสู่งานวิจัย โดยวิทยากรจาก
ภายนอกหน่วยงาน และการจัด
ประชุมคลนิิกวิจัย หัวข้อ 
“กระบวนการวิจัย” โดยวิทยากร
ภายในหน่วยงาน แก่บุคลากร 
- มีการติดตามผลการด าเนนิงาน 
โดย กพว. ของศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา 
- มีแผนการจัดประชุมจริยธรรม
การวิจัย ในช่วงวันที่ 9-10 มีนาคม 
2558 
 
 
 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

   1.6 สนับสนนุการสง่ผลงานของ
นักวิจัยในเวทีต่างๆ และเพิ่ม
ช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
 
 

   

2. กระบวนการรับรองมาตรฐาน
การบริการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประเมิน
รับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิง่แวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมัน่ มี
ความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของผู้รับ
การประเมิน ตลอดจนมีระยะเวลา
การประเมินที่เหมาะสม 

 
2.1 มาตรฐานของทีมผู้
ประเมินรับรองมาตรฐาน
ระบบคุณภาพบริการอนามยั
สิ่งแวดล้อม หรือ EHA จังหวัด
และอ าเภอมีความแตกต่างกัน 
2.2 ผู้ประเมินรับรอง
มาตรฐานมีภาระงานมาก 
บางครั้งมีงานเร่งด่วนเข้ามา
แทรกแผนการประเมินรับรอง
ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
2.3 เทศบาลไม่สมัครเข้าร่วม
โครงการ 
 
 
 

งวดสิ้นสุด 
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2.1 จัดประชุมชี้แจง ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
วิธีการประเมินให้ผู้รับผิดชอบ
จังหวัดและอ าเภอมีความเข้าใจ
ให้ถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้จริง 
2.2 มีคู่มือแนวทางการประเมิน 
เกณฑ์และวิธีการประเมินที่
ชัดเจนในแต่ละเร่ือง 
2.3 ให้จังหวัดจัดประชุมช้ีแจง
เทศบาลและ  ประสานการเข้าร่วม  
มติ อสธจ. 
 

30 กันยายน 58 
กลุ่มพัฒนาอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

          O 
 

1. ศูนย์อนามัยสุ่มประเมิน
เทศบาลทีผ่่านมาตรฐานระดบั
เกียรติบัตร 
2. ศูนย์อนามัยเป็นพี่เลีย้งการ
ประเมินร่วมกับพื้นที่ในชว่งแรกๆ 
3. ติดตามสรุปรายงานจากจังหวัด 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

3. กระบวนการบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเปน็ไปตาม
มาตรการติดตามเร่งรัดที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

3.1 จัดท าแผนปฏบิัติการและ
ด าเนินการเบิกจา่ยตามแผน (การ
ควบคุมงบประมาณ) 

- เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
และสามารถด าเนนิการได้ตาม
ระยะเวลางบประมาณ และ
รายละเอียดต่างๆครบถ้วน 

- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่
ได้รับจัดสรร และถูกต้องตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
3.1.1 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
งานที่การเบิกจ่ายจริงไม่สอด
รับกับมาตรการเร่งรัดฯ ตาม
มติครม. 
3.1.2 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน
เบิกจ่ายหลายหน่วยงานยัง
วิเคราะห์และจ าแนกประเภท
รายจ่ายคลาดเคลื่อนไม่
ถูกต้องตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่าย 
3.1.3 เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติหลาย
หน่วยงานยังไม่เข้าใจ
รายละเอียดพจนานุกรม
กิจกรรมที่กรมก าหนด 
 

งวดสิ้นสุด 
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3.1.1 กรมฯ มีนโยบายให้ทุก
หน่วยงานจัดท าแผนฯใน DOC 
ให้มีผลการเบิกจ่ายจริงเป็นไป
ตามมาตรการเร่งรัดฯในแต่ละไตร
มาสให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 
3.1.2 ชี้แจง ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา เพื่อท าความเข้าใจให้
เบิกจ่ายได้ถูกต้อง 
3.1.3 จัดประชุมให้ความรู้
เก่ียวกับระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ปรับปรุง
พจนานุกรมกิจกรรม โดยอธิบาย
ค าจ ากัดความของความหมายใน
พจนานุกรมกิจกรรมให้ชัดเจน 
3.1.4 ปรับปรุงพจนานุกรม
กิจกรรมให้สอดรับกับภารกิจของ
กรมอนามัยและสามารถเบิกจ่าย
ได้โดยทุกกิจกรรม 
 
 

30 กันยายน 58 
กลุ่มอ านวยการ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา 

O 
 

- หน่วยงานมีแผนการเบิกจ่ายใน
ระบบ DOC ในแต่ละไตรมาส 
- หน่วยงานมีการให้ความรู้
เก่ียวกับระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

3.2 การเรง่รัด ติดตาม การใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานผล
การเบิกจ่าย 

- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม
ทุกไตรมาสเปน็ไปตามมติ ครม. 

    ไตรมาสที่ 1 = 20% 

    ไตรมาสที่ 2 = 44% 

    ไตรมาสที่ 3 = 69% 

    ไตรมาสที่ 4 = 94% 

- เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุทุก
ไตรมาสเปน็ไปตามมติ ครม. 

    ไตรมาสที่ 1 = 10% 

    ไตรมาสที่ 2 = 25% 

    ไตรมาสที่ 3 = 50% 

    ไตรมาสที่ 4 = 80% 

 

 
 
 
 
3.2.1 ผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างที่หน่วยงานก าหนด 
 
 
 
 
 
3.2.2 เงินงบประมาณใช้หมด 
แต่บางโครงการยังด าเนินการ
ไม่เสร็จ 

งวดสิ้นสุด 
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3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการจัดซื้อจัดจา้งและ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่
หน่วยงานก าหนด (แผนงานสอด
รับกับแผนเงนิ) 
 
 
 
3.2.2 จ าเป็นต้องใช้เงนิบ ารุงจ่าย
แทนเงินงบประมาณ 

30 กันยายน 58 
กลุ่มอ านวยการ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ และจัดท าแผนการใช้
พัสดุ (ค าสั่งที่ 28/2557 ลงวันที ่
11 ก.ย. 57) 
- มีการประชุมคณะกรรมการ
พร้อมสรุปรายงานการประชุมทกุ
คร้ัง 
- มีแผนการใช้พัสดุประจ าปี 2558 
 
 
 
 
- ในปี 2557 งบลงทนุใช้จา่ยตามที่
ได้รับจัดสรร 2 รายการ ภายใน 
ไตรมาส 3 
- ในปี 2558 งบลงทนุใช้จา่ยตามที่
ได้รับจัดสรร 1 รายการ ภายใน 
ไตรมาส 2 
 

 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ข. ด้ำนธรรมำภิบำล 
1. กระบวนการประเมินผลและการ
เลื่อนระดับยังล่าช้า 
- เพื่อให้มีการประเมินผลงานและ
เลื่อนระดับของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

 

 

1.1 รูปแบบและขั้นตอนการ
จัดล าดบัความส าคัญการเลื่อน
ล่าชา้ 
1.2 ผู้ประเมนิและผู้ถูก
ประเมินขาดความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
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1.1 วางระบบรูปแบบและ
ขั้นตอนการส่งผลงานเพื่อขอ
เลื่อนระดับ ให้มีความชัดเจน 
เป็นที่ยอมรับ 
1.2 สื่อสาร ระบบการประเมิน 
และแจ้งบุคลากรที่สมควรได้
เลื่อนระดับเชื่อมโยงผลการ
ประเมิน 
 
 

30 กันยายน 58 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

X - มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนระดับ และแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งสูงขึน้ 
- มีการรวบรวมรายชื่อบุคลากรที่
ครบก าหนดระยะเวลาในการเลือ่น
ระดับ และแจง้บุคลากรทราบ 

ค. ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
1. กระบวนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
- เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลวิชาการ
สามารถเผยแพร่ และใช้งานได้
อย่างมีประสทิธิภาพ ทันสมยั 
 

1.1 ข้อมูลเอกสารวิชาการที่
จ าเป็นส าหรับเผยแพร่ ยังไม่
ครอบคลุม และเป็นปัจจุบนั 

งวดสิ้นสุด 
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1.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลทีช่ัดเจน และ
พัฒนาข้อมูลเอกสารวิชาการให้
เป็นปัจจบุัน 
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งานข้อมูล 

O 
 

- มีการพัฒนาช่องทางและการ
จัดเก็บข้อมูลเอกสารวิชาการ 
ส าหรับเผยแพร่ที่เป็นปัจจบุัน 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนา web site 
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และการ
วิจัย 
- มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และสามารถ
น าข้อมูลไปใช้ประโยชนไ์ด้ 
 

 

 

 



* สถานการณ์ด าเนินการ 

       
 

    X  
   √                                                                                                                                       
 
 
 

                                                                                                                                                    ชื่อผู้รายงาน            

        (นายสุเทพ  เพชรมาก) 
   ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

                                                      วันที่   2 กุมภาพันธ์ 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

= ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 
= ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 
= ยังไม่ด าเนินการ 
= อยู่ระหว่างด าเนินการ 



แบบติดตำม ปอ.3 

ชื่อส่วนงำนย่อย ศูนย์อนำมัยท่ี 5 นครรำชสีมำ 
รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (รอบ 12 เดือน) 

ณ  30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558 
 

กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ก. ด้ำนกระบวนกำร 
1. กระบวนการศึกษาวิจัย 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผลงานวิจัย
มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

1. หน่วยงานยังไม่มีประเด็น
เน้นของ กพว. ที่ชัดเจน 
2. การด าเนินงานวิจัยบาง
เร่ืองไม่แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลาในแผนงาน 
3. งานวิจัยบางส่วนไม่ส่งขอ
จริยธรรมการวิจัยของกรม
อนามัย 
4. งานวิจัยบางส่วนหรือ R2R 
ไม่ผ่าน กพว.จึงท าให้ขาดการ
ติดตามประเมนิผลการ
ด าเนินงาน 
5. งานวิจัยไม่ได้รับการ
เผยแพร่ครบทุกเร่ือง 
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1. ก าหนดประเด็นเน้นของการ
วิจัยในหน่วยงาน (Research 
Focus) ให้ชัดเจน 
2. กพว.ชี้แจงและน าเข้า
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่
ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยโดย
จัดคลินิกวิจัยเดือนละครั้งและ
เปิดให้เข้ารับค าปรึกษาแนะน า
ตามความประสงค์ 
3. กพว.จัดประชุม/อบรมชี้แจง 
การขอจริยธรรมการวิจัยและ
ช่วยด าเนินการประสานงาน
สนับสนุนการจัดส่งเอกสารเพ่ือ
ขอจริยธรรมการวิจัย 
4. จัดเวทีเสนอโครงร่างและ
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะก่อนการ
ด าเนินการผ่านคลินิกวิจัย 

30 กันยายน 58 
คณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการ 
(กพว.) ของศูนย์

อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา 

O 
 

1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการของศูนย์อนามัย
ที่ 5 นครราชสีมา 
2. ติดตามรายไตรมาส 
3. รายงานสรุปผลจัดอบรมเชิง
ปฎิบัติการจริยธรรมการวิจัยโดย
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเป็น
วิทยากร 
4. เผยแพร่กระบวนการส่งขอ 
จริยธรรรมการวิจัยกรมอนามัย
เพ่ือให้ทราบทั่วกัน 
5. รายงานสรุปประชุมคลินิก
วิจัย(จัดให้มีเวทีน าเสนอแนวคิด
และโครงร่างการวิจัยในกิจกรรม
คลินิกวิจัย มีแผนสรุปผล
โครงการ)/เอกสารประกอบการ
ประชุม 



5. กพว.ศูนย์ฯ จัดระบบก ากับ
ติดตามและทีมช่วยนักวิจัยให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาวิชาการ
ของหน่วยงาน 
6. เวทีสรุปผลโครงการวิจัยเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า) โดยจัด
คลินิกวิจัยเดือนละครั้งและ
เปิดรับค าปรึกษาแนะน าตาม
ความประสงค์ 
7. สนับสนุนการส่งผลงานของ
นักวิจัยในเวทีต่างๆ และเพ่ิม
ช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 

6. มีสรุปผลการติดตามการ
ด าเนินงานของ กพว. 
7. รายงานสรุปคลินิกวิจัยเดือน
สุดท้าย 
8. การน าเสนอผลงานในเวที
ระดับกรม/เขต และเผยแพร่
ผ่านวารสารวิชาการต่างๆ รวม
ทั้งเวปหน่วยงาน 

 

 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

2. กระบวนการรับรองมาตรฐาน
การบริการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้การ
ประเมินรับรองมาตรฐานการ
บริการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมมี
ประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่น 
มีความถูกต้อง เป็นที่ยอมรับของ
ผู้รับการประเมิน ตลอดจนมี
ระยะเวลาการประเมินที่
เหมาะสม 

 
1. มาตรฐานของทีมผู้
ประเมินรับรองมาตรฐาน
ระบบคุณภาพบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือ 
EHA จังหวัดและอ าเภอมี
ความแตกต่างกัน 
2. ผู้ประเมินรับรอง
มาตรฐานมีภาระงานมาก 
บางครั้งมีงานเร่งด่วนเข้ามา
แทรกแผนการประเมิน
รับรองท าให้ไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 
3. เทศบาลไม่สมัครเข้าร่วม
โครงการ 
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      ไม่มีข้อปรับปรุงสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
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กลุ่มพัฒนา

อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

 1. ศูนย์อนามัยร่วมประเมิน
เทศบาลที่มีคะแนน core team 
ระดับ 80% ขึ้นไป 
2. ศูนย์อนามัยจัดประชุมให้
ความรู้และชี้แจงเกณฑ์ประเมิน
แก่ สสจ.และ สสอ. 
3. ติดตามสรุปรายงานจาก
จังหวัด 

 

 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

3. กระบวนการบริหาร
งบประมาณ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผลการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตาม
มาตรการติดตามเร่งรัดที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

3.1 จัดท าแผนปฏิบัติการและ
ด าเนินการเบิกจ่ายตามแผน (การ
ควบคุมงบประมาณ) 

- เพ่ือให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน 
และสามารถด าเนินการได้ตาม
ระยะเวลางบประมาณ และ
รายละเอียดต่างๆครบถ้วน 

- เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน/ผลผลิต/
กิจกรรมที่ได้รับจัดสรร และ
ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

 
1. หน่วยงานมีแผนปฏิบัติ
งานที่การเบิกจ่ายจริงไม่
สอดรับกับมาตรการเร่งรัดฯ 
ตามมติครม. 
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายหลายหน่วยงานยัง
วิเคราะห์และจ าแนก
ประเภทรายจ่าย
คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องตาม
หลักการจ าแนกประเภท
รายจ่าย 
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหลาย
หน่วยงานยังไม่เข้าใจ
รายละเอียดพจนานุกรม
กิจกรรมที่กรมก าหนด 
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      ไม่มีข้อปรับปรุงสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
 
 

30 กันยายน 58 
กลุ่มอ านวยการ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา 

 1. หน่วยงานมีแผนการเบิกจ่าย
ในระบบ DOC ในแต่ละไตรมาส 
2. หน่วยงานมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

3.2 การเร่งรัด ติดตาม การใช้
จ่ายเงินงบประมาณ และรายงาน
ผลการเบิกจ่าย 

- เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมทุกไตรมาสเป็นไปตาม
มติ ครม. 

    ไตรมาสที่ 1 = 20% 

    ไตรมาสที่ 2 = 44% 

    ไตรมาสที่ 3 = 69% 

    ไตรมาสที่ 4 = 94% 

- เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน
ทุกไตรมาสเป็นไปตามมติ ครม. 

    ไตรมาสที่ 1 = 10% 

    ไตรมาสที่ 2 = 25% 

    ไตรมาสที่ 3 = 50% 

    ไตรมาสที่ 4 = 80% 

 

 
 
 
 
1. ผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่หน่วยงานก าหนด 
 
 
 
 
 
2. เงินงบประมาณใช้หมด 
แต่บางโครงการยัง
ด าเนินการไม่เสร็จ 

งวดสิ้นสุด 
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    ไม่มีข้อปรับปรุงสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
 
 
 
 
 
 
    ไม่มีข้อปรับปรุงสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 
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กลุ่มอ านวยการ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 
นครราชสีมา 

 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ และจัดท าแผนการใช้
พัสดุ (ค าสั่งที่ 28/2557 ลงวันที่ 
11 ก.ย. 57) 
- มีการประชุมคณะกรรมการ
พร้อมสรุปรายงานการประชุม
ทุกครั้ง 
- มีแผนการใช้พัสดุประจ าปี 
2558 
 
 
 
- ในปี 2557 งบลงทุนใช้จ่าย
ตามท่ีได้รับจัดสรร 2 รายการ 
ภายในไตรมาส 3 
- ในปี 2558 งบลงทุนใช้จ่าย
ตามท่ีได้รับจัดสรร 1 รายการ 
ภายในไตรมาส 2 
 

 

 

 

 



กระบวนกำรปฏิบัติ/โครงกำร
กิจกรรมด้ำนของกำรประเมินและ

วัตถุประสงค์ของกำรควบคุม 
 

จุดอ่อนของกำรควบคุมหรือ
ควำมเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

งวด/เวลำท่ีพบ
จุดอ่อน 

กำรปรับปรุง 
 

ก ำหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

สถำนะกำร
ด ำเนินกำร* 

วิธีกำรติดตำมและสรุปผลกำร
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

ข. ด้ำนธรรมำภิบำล 
1. กระบวนการประเมินผลและ
การเลื่อนระดับยังล่าช้า 
- เพ่ือให้มีการประเมินผลงานและ
เลื่อนระดับของหน่วยงานมี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 

 

 

1. รูปแบบและขั้นตอนการ
จัดล าดับความส าคัญการ
เลื่อนล่าช้า 
2. ผู้ประเมินและผู้ถูก
ประเมินขาดความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
 

งวดสิ้นสุด 
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1. สื่อสาร ระบบการประเมิน 
และแจ้งบุคลากรที่สมควรได้
เลื่อนระดับ 
 

30 กันยายน 58 
งานการเจ้าหน้าที่ 

X 1. มีการด าเนินงานตาม
กระบวนงานการประเมินผลงาน
เพ่ือเลื่อนระดับ และแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้น 
2. มีการรวบรวมรายชื่อบุคลากร
ที่ครบก าหนดระยะเวลาในการ
เลื่อนระดับ และแจ้งบุคลากร
ทราบ 

ค. ด้ำนสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
1. กระบวนการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 
- เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูล
วิชาการสามารถเผยแพร่ และใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย 
 

1. ข้อมูลเอกสารวิชาการท่ี
จ าเป็นส าหรับเผยแพร่ ยังไม่
ครอบคลุม และเป็นปัจจุบัน 
2. ข้อมูลที่มาจากหลาย
ฐานข้อมูลบางครั้งไม่ตรงกัน 

งวดสิ้นสุด 
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1. ก าหนดผู้รับผิดชอบพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลที่ชัดเจน และ
พัฒนาข้อมูลเอกสารวิชาการให้
เป็นปัจจุบัน 
2. มีการพัฒนาช่องทางและ
การจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
วิชาการ ส าหรับเผยแพร่ที่เป็น
ปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การ
พัฒนา web site กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์และการวิจัย 
3. หน่วยงานร่วมกับ CIO เขต
พัฒนาฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้
เป็นแหล่งอ้างอิง 
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งานข้อมูล 

O 
 

1. มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ได้ 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การปรับปรุง web site ของแต่
ละกลุ่มงาน 
3. การด าเนินงานร่วมกับ CIO 
เขตอย่างต่อเนื่อง 
 

 



* สถานการณ์ด าเนินการ 

       
 

    X  
   √                                                                                                                                       
 
 
 

                                                                                                                                                    ชื่อผู้รายงาน            

        (นายสุเทพ  เพชรมาก) 
   ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

                                                      วันที่  ๒๔  สงิหาคม 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

= ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 
= ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 
= ยังไม่ด าเนินการ 
= อยู่ระหว่างด าเนินการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมนิองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน 

(ภำคผนวก ก.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินองค์ประกอบกำรควบคุมภำยใน ศูนย์อนำมัยที่ 5 
ณ. วันที่ 30 กันยำยน 2558 

 
1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม 

ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม การควบคุม เพ่ือพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมี
สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ 

 
จุดที่ควรประเมิน มี ไม่มี ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 

1.1 ปรัชญำ และรูปแบบกำรท ำงำนของผู้บริหำร 
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน
องค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการ
ประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก 

√  ผู้บริหารทุกระดับมีการก าหนดนโยบายการควบคุม 
ภายในและการตรวจสอบภายนอก   มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบภายในและสนับสนุนการ
ท างานของศูนย์อนามัยที่ 5 มีการ ส่งเสริมความรู้เรื่อง
ระเบียบวินัย ผู้บริหารมีความรู้และความมุ่งมั่นที่จะใช้
การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการบริหาร 
งานแบบธรรมาภิบาล 
 

- มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน
งบประมาณ และการด าเนินงาน 

√  ผู้บริหารก าหนดแนวทางการายงานสถานะทางการเงิน
ทุกเดือนและมีกา เป็นประจ าทุกเดือนและมีการสะท้อนข้อมูลเพื่อการ
ด าเนินงาน         ด าเนินงาน 

- มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจาย
อ านาจ 

√  มีการจัดสร้างโครงการบริหารตามล าดับขั้น และ
มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
 

- มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวข้องอย่างรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง 

√  มีคณะกรรมการความเสี่ยงของแต่ละงาน มีการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และมีระบบการติดตาม
ผลผลิต มีระบบการประเมินเป็นรายปี ในโครงการที่มี
ความเสี่ยงสูง และน าผลไปใช้ในปีงบประมาณต่อไป 
 

- มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน(Performance-Based Management) 

√  มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็น
รายไตรมาส และการพิจารณาความดีความชอบปีละ 2 
ครั้งตามที่ กพ.ก าหนด 
 

1.2 ควำมซ่ือสัตย์และจริยธรรม (Integrity and Ethical Values) 
- มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเป็นครั้งคราว 
 
 

√  มีจริยธรรมองค์กร แนวปฏิบัติ บทลงโทษที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และแจ้งบทลงโทษให้ผู้กระท าผิด
รับทราบ 



- พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่
ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดด้าน
จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

√  มีตามระเบียบจริยธรรมของกรมที่ก าหนด 
 

- ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

√  มีวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน ติดป้ายประกาศให้
บุคลากรถือปฏิบัติ และสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กรและมุ่งเน้นความส าคัญของความ
ซื่อสัตย์ 
 

- ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการตามควรแก่กรณีเมื่อไม่มี
การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ 
 

√  มีระบบรายงานและระบบการลงโทษเมื่อไม่มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ด้วยการว่ากล่าวตักเตือน การท า
ทัณฑ์บน การลดขั้นเงินเดือนในบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 
 

- ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่เป็นไปได้
และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

√  ฝ่ายบริหารมีระบบการมอบหมายงานตามคุณลักษณะ 
ความสามารถของบุคลากรและมีระบบประเมินตาม
แบบมอบหมายงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

- ฝ่ายบริหารก าหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจ าเป็น 
เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติ
ตามจริยธรรม 
 

√  มีระบบการประกวด ให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตัวดีเป็น
ตัวอย่างที่ดี เช่น ลดน้ าหนักส าเร็จ รางวัลคนดีศรี
อนามัย และการพิจารณาความดีความชอบตามใบ
มอบหมายงาน 
 

- ฝ่ายบริหารด าเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้ง
ว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของ
พนักงานเกิดข้ึน 

√  มีระบบการรายงานเมื่อมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม ตามล าดับขั้นตอน และมีระบบการว่ากล่าว
ตักเตือน ลงโทษท่ีเหมาะสม 
 

1.3 ควำมรู้ ทักษะและควำมสำมำรถของบุคลำกร 
- มีการก าหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ √  มีการส ารวจความต้องการของบุคลากร ตาม

คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง มีแผนส่งบุคลากรเข้า
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนละไม่น้อยกว่า 10 วันต่อ
ปี และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

- มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่
ละต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 

√  มีการปรับปรุงและจัดท าคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง(Job 
specification) เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน 
 
 



- มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้
ทักษะและความสามารถท่ีต้องการส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
 

√  มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้
ทักษะและความสามารถท่ีต้องการส าหรับการ
ปฏิบัติงานผ่านกระบวนการนิเทศงาน 
 
 

- มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน
ทั้งหมดอย่างเหมาะสม 

√  จัดท าแผนส ารวจความต้องการการฝึกอบรมของ
บุคลากรในหน่วยงานปีละ 1ครั้ง โดยก าหนดให้
บุคลากรได้รับการพัฒนาในงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 
10 วันต่อปี และหรือพิจารณาตามความเหมาะสม
เพ่ือให้มีการเพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถและ 
สามารถน ามาพัฒนางานในหน่วยงานได้ 
 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมีการ
ระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี 
และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง 

√  การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณาความดี
ความชอบผลสัมฤทธิ์ของงาน จากแบบมอบหมายงาน
ปีละ 2 ครั้ง และการติดตามความก้าวหน้าของงานที่
ได้รับมอบหมายเป็นรายไตรมาส 
 

1.4 โครงสร้ำงขององค์กร(Organizational Structure) 
- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ 
 

√  มีการจัดท าโครงสร้างตามสายงาน ตามผังการบังคับ
บัญชาอย่างเหมาะสม 

- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่จ าเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

√  มีการประเมินผลโครงสร้างองค์กรตามความเหมาะสม 
และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เป็น
ประจ า 
 

- มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัย
ให้พนักงานทุกคนทราบ 

√  มีแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัย ติด
ประกาศให้บุลากรได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน 
 
 

1.5 กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ (Assignment of Authority and Responsibility) 
- มีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
ความเหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนทราบ 

√  มีระบบการมอบหมายงาน โดยผ่านหัวหน้างานและ
มอบหมายงานให้บุคลากรตามความเหมาะสมโดยแจ้ง
ให้บุคลกรทุกคนได้รับทราบ 
 

- ผู้บริหารมีวิธีการที่ประสิทธิภาพในการติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มอบหมาย 

√  มีระบบการติดตามตัวชี้วัด โดยติดตามจากแบบ
มอบหมายงานเป็นรายไตรมาส 
 
 



1.6 นโยบำยและวิธีบริหำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Policies and Practices) 
- มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการว่าจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ 
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

√  มีระเบียบการว่าจ้างบุคลากรอย่างเหมาะสมตาม
ต าแหน่งที่หน่วยงานต้องการ 

- มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัด
ฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

√  มีระบบการปฐมนิเทศแก่บุคลากรใหม่ แต่ยังไม่ได้
ด าเนินการพร้อมกันทั้งองค์กร โดยให้แต่ละหน้างาน
เป็นผู้ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่เอง 
 

- การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

√  มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบ
มอบหมายงาน มีระบบการเลื่อนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนตามที่ กพ. ก าหนด 
 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณา
รวมถึงความซื่อสัตย์ และจริยธรรม 
 

√  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และ
พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรมร่วมด้วย 

- มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่
ปฏิบัติตามนโยบาย หรือข้อก าหนด้านจริยธรรม 
 

√  มีระบบรายงานและระบบการลงโทษเมื่อไม่มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ด้วยการว่ากล่าวตักเตือน การท า
ทัณฑ์บน การลดขั้นเงินเดือนในบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบายหรือวิธีปฏิบัติที่ก าหนดร่วมกันทั้งองค์กร 
 
 

1.7 กลไกกำรติดตำมกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน 
- มีคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ และมีการก ากับ
ดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

√  มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 
ก ากับดูแลในการประเมินความเสี่ยงเรื่อง กระบวนงาน
การวิจัย การจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการนิเทศติดตาม
และกระบวนการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ แต่การ
ประเมินยังล่าช้า 
 

- มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 

√  มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ 5
และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้า
ส่วนราชการปีละ 1 ครั้ง 
 
 

 

 

 

 



สรุป/วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ 
จากการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม พบว่า  
สภาพแวดล้อม การควบคุมทั้ง 7 ประเด็น ได้แก่ 

1) ปรัชญา และรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
2) ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
3) ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
4) โครงสร้างขององค์กร 
5) การมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
6) นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล 
7) กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

มีการด าเนินงานเหมาะสม มีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล มีข้อแนะน าในการปรับโครงสร้างของ
องค์กรให้เป็นปัจจุบัน และมีการสื่อสารให้บุคลากรทราบทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

                                                                              ............................................ผู้ประเมิน 
                                                                    (นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด) 

                                                                             นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                                                                       วันที่ 30 กันยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. กำรประเมินควำมเสี่ยง 
ก่อนการประเมินความเสี่ยง จะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับ

ตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)  
วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพ่ือทราบกระบวนการ ระบุความเสี่ยง การ

วิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่าเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ 
จุดที่ควรประเมิน มี ไม่มี ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 

2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 

√  มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง การ
วิเคราะห์และการวางแผนงาน เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง รายโครงการ 
 

- มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจ
ตรงกัน 

√  มีการเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ 
 

2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
- มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม
และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานรับตรวจ 

√  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงานในทุกกิจกรรมและสอดคล้อง
สนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรับ
ตรวจ 
 

- วัตถุประสงค์ของระดับกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้และวัดผลได้ √  มีการก าหนดระดับกิจกรรมที่ชัดเจนและ
กิจกรรมปฏิบัติที่สามารถวัดผลได้ 
 

- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การ
ยอมรับ 

√  บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและให้การยอมรับวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงาน 
 

2.3 กำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง √  ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุ

และประเมินความเสี่ยง เช่น การท าแผน
งบประมาณประจ าปี 
 

- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากปัจจัยภายใน
และภายนอกเช่นการปรับลดบุคลากรการใช้เทคโนโลยีทันสมัยการ
เกิดภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
เป็นต้น 

 √ ยังไมม่ีการวิเคราะห์และระบุปัจจัยต่างๆ
โดยคณะกรรมการควบคุมภายใน 
 
 

2.4 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
- มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความส าคัญของความ
เสี่ยง 

√  มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ
ความส าคัญของความเสี่ยง 



- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

√  มีการวิเคราะห์และประเมินระดับ
ความส าคัญหรือผลกระทบของความ
เสี่ยงและความถี่ท่ีจะเกิดหรือโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง 
 

2.5 กำรก ำหนดวิธีกำรควบคุมเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง 
- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนและก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 

√  มีการประเมินความเสี่ยงตามข้อมูลที่แต่
ละกระบวนงานได้ประเมินตนเอง แต่ยัง
ขาดการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง
ในแต่ละโครงการ 

- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดจากการก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

 √ ยังไมม่ีการพิจารณาความคุ้มค่าของ
ต้นทุน มีการท า unit cost ในแต่ละงาน 
โดยมีการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 
 

- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

√  มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ
เกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนดเพ่ือ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 

√  มีระบบการติดตามผลการปฏิบัติตาม
วิธีการควบคุมท่ีก าหนดเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส และ
สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้บริหารปี
ละ 1 ครั้ง อาทิเช่น งาน HA งาน ENV
ของโรงพยาบาล 
 
 



      สรุป / วิธีกำรที่ควรปฏิบัติ (กำรประเมินควำมเสี่ยง) 
จากการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานของการควบคุมภายในด้านการประเมินความเสี่ยง  พบว่า ศูนย์ฯ มีการ

ควบคุมภายในเรื่องการประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ 1) วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 2) วัตถุประสงค์ระดับ
กิจกรรม 3) การระบุปัจจัยเสี่ยง 4) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และ 5) การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกกันความเสี่ยง 
ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ โดยมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุงเรื่องการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ก าหนดวิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ 2) ความเสี่ยงด้านกระบวนการ 
3) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล และ 4) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

............................................ผูป้ระเมิน 
                                                                                (นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด) 

                                                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                                                                           วันที่ 30 กันยายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     3. กิจกรรมกำรควบคุม 
       ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที ่ 

         ส าคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่ 
จุดที่ควรประเมิน มี ไม่มี ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 

3.1 กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ
ผลการประเมินความเสี่ยง 

√  มีกิจกรรมการควบคุมภายใน เช่น ระเบียบใน
การปฏิบัติงาน สายลาขาด 
 

3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมการควบคุม 

√  มีการเวียนหนังสือให้บุคลากรทุกคนทราบและ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม 
 

3.3 มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ
ของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร 

√  ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติ
ของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม
และเพียงพอ 

√  มีมาตรการการป้องกันและดูแลทรัพย์สิน มี
ระบบการซ่อมบ ารุง และบ ารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบ 
 

3.5 มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่
เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบเช่นการอนุมัติการ
บันทึกบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน 

√  มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรือ
งานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตามระเบียบของ
หน่วยงาน 

3.6 มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและบทลงโทษกรณี
ฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจ 
หน้าที่ 

√  มีระเบียบบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอ านาจ 
หน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 

3.7 มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี 

√  มีคณะกรรมการควบคุมภายในคอยก ากับดูแล
และตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี 
 

 
          สรุป / วิธีกำรปฏิบัติ (กิจกรรมกำรควบคุม) 

         จากการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานของกิจกรรมการควบคุมของศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีความ 
เหมาะสมเพียงพอได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ 

............................................ผูป้ระเมิน 
                                                                                (นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด) 

                                                                                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                                                                           วันที่ 30 กันยายน 2558 



      4. สำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
      การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารเทศท่ีเกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณา 
ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ และการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ 
ควบคุมภายใน 
 

จุดที่ควรประเมิน มี ไม่มี ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานส าหรับ
การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

√  มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และจัดทีม 
IT ขึ้นมาเฉพาะเพ่ือพัฒนา website และ
ภาพรวมองค์ความรู้หลักๆของศูนย์ทาง 
website internet และ intranet มีระบบ 
Hos XP ใช้ในการเก็บข้อมูลผู้รับบริการที่
โรงพยาบาล และมีการรวบรวมข้อมูล และ
ระบบรายงานเพ่ือเสนอฝ่ายบริหารเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 

4.2 มีการจัดท าแผนและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
 

√  มีแผนการด าเนินงานด้านการเงิน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/ เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ 

√  มีระบบการจัดเก็บข้อมูล/ เอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้
ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นหมวดหมู่ 
 

4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 

√  มีระบบการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจาก
ภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 
 

4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอเชื่อถือได้และทันกาล 

√  มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และเป็น
ปัจจุบัน 
 

4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดข้ึนและ 
แนวทางการแก้ไข 

√  มีการสื่อสารเรื่องการควบคุมภายในปัญหา
และจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไขให้บุคลากรได้รับทราบ 

4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอ
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ขององค์กร 

√  มีการส ารวจความพึงพอใจ ความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างานของบุคลากรปีละ 
1 ครั้ง 
 



4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกอาทิ
รัฐสภาประชาชนสื่อมวลชน 

√  มีระบบการรับฟัง รับข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนที่มารับบริการ โดยมี
คณะกรรมการเพ่ือร่วมพิจารณาและหาแนว
ทางแก้ไข และส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการปีละ 2 ครั้ง 
 

 

          สรุป / วิธีกำรปฏิบัติ (สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 
         จากการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า การด าเนินงานของ 
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้  
 
 

 
                                                                                

............................................ผูป้ระเมิน 
                                                                                (นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด) 

                                                                                  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                                                                           วันที่ 30 กันยายน 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       5. กำรติดตำมประเมินผล 
       ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของ 

           องค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 

จุดที่ควรประเมิน มี ไม่มี ควำมเห็น/ค ำอธิบำย 
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานและ
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

√  มีการติดตามงานเป็นรายไตรมาส โดยการ
พิจารณาร่วมกันใบมอบหมายงาน 

5.2 กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนมีการ
ด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

√  มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด าเนินงาน
ในกรณีที่ผลการด าเนินงานทีไ่ม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
 

5.3 มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

√  ก าหนดให้ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นราย
ไตรมาส 
 

5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

√  มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอปีละ 2 ครั้ง 
 

5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง
และ / หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

√   มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิ 
ผลของการควบคุมภายในปีละ 1 ครั้ง 

5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้ก ากับดูแล
และ /หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

√  มีการรายงานผลการประเมินและการตรวจ 
สอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรม 
การตรวจสอบภายในของศูนย์อนามัยที่ 5 
 

5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการ
ประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

√  มีแผนปรับปรุง มีการติดตามผลการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

5.8 มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้ก ากับดูแล
ทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริตมีการไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีและมี
การกระท าอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ 

√  มีระบบการรายงานในกรณีทุจริตหรือสงสัย
ว่ามีการทุจริตเกิดข้ึน โดยปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 
 

 



        สรุป / วิธีกำรปฏิบัติ (กำรติดตำมประเมินผล) 
       จากการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานของการควบคุมภายในด้านการติดตามประเมินผลศูนย์อนามัยที่  

        5 นครราชสีมา มีการวางระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 
        รายเดือน รายไตรมาส รายปี ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ 

 
 
 
 

............................................ผูป้ระเมิน 
                                                                               (นางสาวจีรวรรณ ชงจงัหรีด) 

                                                                                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                                                                            วันที่ 30 กันยายน 2558 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ผลกำรประเมินควบคุมภำยใน 

(ภำคผนวก ข.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ชุดที่ 1 ด้ำนกำรบริหำร 

 
     ผู้ที่จะตอบแบบสอบถามด้านนี้ได้ดีท่ีสุด คือ ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการบริหารของหน่วยรับตรวจการสรุป   

ค าถามค าตอบในช่อง “ค าอธิบาย/ค าตอบ” จะน าข้อมูลจากการสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์เอกสาร 
หลักฐาน และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องที่สอบถาม 
 

          แบบสอบถำมด้ำนกำรบริหำร ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1. ภำรกิจ 

1.1 วัตถุประสงค์หลัก 
1.2 การวางแผน 
1.3 การติดตามผล 

2. กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
2.1 ประสิทธิผล 
2.2 ประสิทธิภาพ 

3. กำรใช้ทรัพยำกร 
3.1 การจัดสรรทรัพยากร 
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ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ด้ำนกำรบริหำร 

 
ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 

1.ภำรกิจ 
1.1 วัตถุประสงค์หลัก (Goals) 
▪ หน่วยรับตรวจมีการก าหนดพันธกิจ 
เป็นลายลักษณ์อักษร 

√  มีการก าหนดภารกิจเป็นลายลักษณ์ 
อักษร โดยส่วนของการบริหารจะมีการ 
ก าหนดภารกิจของผู้บริหารซึ่งปรากฏใน 
ค าสั่งของศูนย์ ส่วนการด าเนินงานจะมี
การก าหนดภารกิจของแต่ละกลุ่มงานตาม 
โครงสร้างการปฏิบัติงาน และภารกิจ 
รายบุคคล จะปรากฏในแผนปฏิบัติการ 
ของหน่วยงานในแต่ละปี 

▪ ภารกิจที่ก าหนดมีความชัดเจน กะทัดรัดและ
เข้าใจง่าย สอดคล้องกับภารกิจขององค์กรที่
ก ากับดูแล(อาทิ กระทรวงทบวง กรม จังหวัด)
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องหรือไม่ 

√  ภารกิจที่ก าหนดมีความชัดเจน สอดคล้อง 
กับนโยบายกรมอนามัย และเป็นไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

▪ มีการประกาศให้บุคลากรของหน่วยรับ 
ตรวจทุกคนทราบภารกิจขององค์กรหรือไม่ 

√  มีการประกาศให้บุคลากรได้รับทราบ โดย
ผ่านเวทีการประชุมของศูนย์ และเผยแพร่
ใน Diary ประจ าปี2558ของศูนย์ 

▪ ฝ่ายบริหารมีการมีก าหนดวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
หรือไม่ 

√  มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรชัดเจน 

▪ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงานที่
ก าหนดสอดคล้องกับภารกิจและสามารถวัดผล
ส าเร็จได้ 

√  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน 
ที่ก าหนดสอดคล้องกับภารกิจของ 
กรมอนามัยและศูนย์และสามารถวัดผล 
ส าเร็จได้ถึงกระบวนการด าเนินงานแต่ยัง
ไม่สามารถวัดถึงผลลัพธ์สุดท้ายของการ
ด าเนินงาน 

▪ วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบ่ง 
ออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยในระดับกิจกรรม 
หรือส่วนงานย่อยหรือไม่ 

√  วัตถุประสงค์การด าเนินงานมีการแบ่ง 
ออกเป็นวัตถุประสงค์ย่อยในระดับ
กิจกรรม 

▪ มีการก าหนดวิธีการ เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจใน
งานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงานของส่วนงานย่อย ที่เขา
ปฏิบัติงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ
ขององค์กรหรือไม่ 

√  มีการก าหนดวิธีการ เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจ
ในงานที่ปฏิบัติว่าจะช่วยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานของส่วน
งานย่อย ที่เขาปฏิบัติงาน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามภารกิจขององค์กร  



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
1.2 กำรวำงแผน (Planning) 
▪ ฝ่ายบริหารมีการจัดท าแผน เพ่ือให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินงาน
ที่ก าหนดหรือไม่ 

√  ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผน 
ยุทธศาสตร์และปฏิบัติงานประจ าปี 2558
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนด 

▪ แผนที่จัดท ามีการก าหนดวัตถุเป้าหมาย 
วิธีการด าเนินการ งบประมาณ อัตราก าลัง และ
ระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

√  แผนที่จัดท า มีการก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบแต่ไม่มีการก าหนดอัตราก าลัง 

▪ มีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ 
การ ปฏิบัติตามแผนทราบหรือไม่ 
 

√  มีการสื่อสารให้บุคลากรที่รับผิดชอบ 
ปฏิบัติตามแผน 

▪ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบใน 
การด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่หรือไม่ 

√  มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการด าเนินการตามแผนให้แก่เจ้าหน้าที่ 

1.3 กำรติดตำมผล 
▪ มีการประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ
วัตถุประสงค์การด าเนินงานขององค์กร เป็น
ครั้งคราวหรือไม่ อย่างไร 

√  การประเมินความคืบหน้าของการบรรลุ 
วัตถุประสงค์ การด าเนินงานขององค์กร 
โดยการประเมินผลการด าเนินงานรายไตร
มาสและตดิตามความก้าวหน้าของการ 
ด าเนินงานในเวทีการประชุมรอบ 6 เดือน 
9 เดือน  

▪ การประเมินความคืบหน้าได้รวมการ
เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงินจริงกับ
งบประมาณและสาเหตุของความแตกต่าง 
ของจ านวนเงินที่ใช้จ่ายจริงกับงบประมาณ
หรือไม่ 

√  มีการเปรียบเทียบงบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง 
กับส่วนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร แต่
ไมม่ีการรายงานสาเหตุของความแตกต่าง 
ของจ านวนการที่ใช้จริงกับแผน
งบประมาณ 

▪ การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการใน
ช่วงเวลาและความถ่ีที่เหมาะสมหรือไม่ 

√  การประเมินความคืบหน้ามีการด าเนินการ
ตามไตรมาสในไตรมาสที่ 1-3, ไตรมาสที่4 
และการใช้จ่ายงบประมาณ เดือนละครั้ง
ในที่ประชุมกรรมการบริหารศูนย์ (กบศ.) 

▪ มีการแจ้งผลการประเมินให้กับบุคลากรที่ 
รับผิดชอบทราบ และแก้ไข ปรับปรุงการ 
ด าเนินงาน แผนและ กระบวนการด าเนินงาน
หรือไม่ 

√   

▪ บุคลากรที่รับผิดชอบได้ร้องขอให้มีการ 
สื่อสารผลการประเมินให้บุคลากรที่รับผิดชอบ
ทราบและแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน 

√   



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
2. กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
2.1 ประสิทธิผล 
▪ กระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญในการ 
ด าเนินงานตามภารกิจได้รับการพิจารณา และ
ก าหนดโดยฝ่ายบริหารหรือไม่ 

√  ก าหนดเป็นตัวชี้วัดระดับกลุ่มงานและ
รายบุคคล 

▪ ฝ่ายบริหารมีการติดตามผลเกี่ยวกับ 
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานหรือไม่ 

√  มีการติดตามผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
กระบวนการปฏิบัติงาน แต่ยังมีส่วนน้อยที่
ยังไม่ได้ด าเนินการอย่างชัดเจน 

▪ ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมามีการประเมินผลการ
ด าเนินงานในระดับผลผลิต (Output) หรือ
ผลลัพธ์(Outcome) ขององค์กรว่าบรรลุตาม 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 

√  ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การประเมินผล
การด าเนินงานของศูนย์จะเป็นการ
ประเมินในระดับผลผลิต (Output) ส่วน
การประเมินผลลัพธ์(Outcome)  ท าใน
รูปแบบของการวิจัยประเมินผลซึ่งมีเป็น
ส่วนน้อยใช้รูปแบบวิจัยประเมินผล และ
รูปแบบแบบ Rapid Survey 

▪ ข้อเสนอแนะจากมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ได้มีการน าไป
ปฏิบัติและจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบที่
สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ 

 √ ไม่มีการน าข้อเสนอแนะจากมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
มาจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบที่สามารถ
แก้ไขปรับปรุงได้ง่าย 

2.2 ประสิทธิภำพ 
▪ มีการค านวณและเปรียบเทียบต้นทุนของการ
ด าเนินงานกับผลผลิตหรือผลลัพธ์ว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 

 √ ยังไม่มีการค านวณต้นทุนต่อหน่วย 

▪ มีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพดังกล่าวกับ
องค์กรอ่ืนที่มีลักษณะการด าเนินงาเช่นเดียวกัน 
หรือไม่ 

 √ ยังไม่มีการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ซึ่งมี
เพียงการเปรียบเทียบเฉพาะประสิทธิผล
ตามตัวชี้วัดกรมอนามัย 

▪ ข้อเสนอแนะได้น ามาปรับปรุงแก้ไขทันต่อ
เหตุการณ์และมีการด าเนินงานอย่างเหมาะสม
หรือไม่ 

 √ ไม่มีข้อเสนอแนะ เนื่องจากไม่ได้
ด าเนินการเรื่อง Unit cost และไม่มีการ 
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืน 

3. กำรใช้ทรัพยำกร 
3.1 กำรจัดสรรทรัพยำกร 
▪ ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรได้รับการ 
จัดสรรให้กับกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด
หรือไม่ 

√  ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กร ได้รับการ 
จัดสรรให้กระบวนการด าเนินงานทั้งหมด 
ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนา 
บุคลากร รวมทั้งการด าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 
 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 

▪ ทรัพยากรที่มีการใช้ประโยชน์น้อยได้รับ 
การแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือไม่ 

√  ในส่วนของงบประมาณจะมีการพิจารณา 
จัดสรรให้กับกิจกรรมที่มีความส าคัญใน 
ล าดับต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วน 
บุคลากรบางส่วนซึ่งอาจมีภารกิจในการที่ 
ได้รับมอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติม 
 

▪ มีการจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์
การด าเนินงานหรือไม่ 

√  มีการจัดล าดับความส าคัญของ
วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 

▪ การจัดสรรทรัพยากร ได้ถือปฏิบัติอย่าง 
สม่ าเสมอ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุด 
ในด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพหรือไม่ 

√  การจัดสรรทรัพยากร ได้ถือปฏิบัติ แต่อาจ
ยังไม่สามารถท าให้องค์กรบรรลุผลที่ดีที่สุด 
ในด้านประสิทธิผลกับประสิทธิภาพ 

3.2 ประสิทธิผลของกำรใช้ทรัพยำกร 
▪ คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ของต าแหน่งที่
ส าคัญ มีการก าหนดหน้าที่ไว้ชัดเจนและ
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดหรือไม่ 

√  มีการก าหนดลักษณะเฉพาะต าแหน่ง ของ 
ต าแหน่งส าคัญพร้อมก าหนดหน้าที่ไว้ 
ชัดเจน 
 

▪ มีคู่มือแสดงการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ระบบสารสนเทศ และการบริหารเงิน
งบประมาณหรือไม่ 
 

√  จัดท าเป็น flow chart 

▪ มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรแต่ละประเภท เพ่ือสนับสนุนการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือไม่ 
 

√  มีการก าหนดวิธีการจัดสรรทรัพยากรแต่ 
ละประเภทอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุน
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

▪ กรณีการด าเนินงานต่ ากว่าระดับท่ีก าหนดมี
การปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานหรือไม่ 

√  ประเมินตามไตรมาสในการสรุปงาน 6, 9 
และ12 เดือน 

▪ บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่
ก าหนดว่าจะต้องปฏิบัติได้ในระดับท่ีก าหนด
หรือสูงกว่าหรือไม่ 

√  บุคลากรยอมรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการประเมิน 

▪ มีแผนการฝึกอบรมที่เพียงพอส าหรับบุคลากร
ในการฝึกฝนทักษะและความสามารถที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ 

√  มีแผนการฝึกอบรมเพียงพอส่งเสริม
บุคลากรในการฝึกฝนทักษะและ 
ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ซึ่งยังไม่สามารถด าเนินการได้ทั่วถึงทุก
ระดับ 

▪ มีแผนการจูงใจให้บุคลากรพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนเองหรือไม่ 

√  มีแผนพัฒนาบุคลากรรายปี และ 3 ปี 
 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค าอธิบาย/ค าตอบ 

4. สภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินงำน 
4.1 กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 
▪ มีการระบุกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานหรือไม่ 

√  มีการระบุกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมาตรฐานที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงาน แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุก
เรื่อง 

▪ มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่ก าหนด
หรือไม่ 

√   

▪ มีกลไกการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานหรือไม่ 

√   

4.2 ควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมกำรด ำเนินงำน (Compatibility) 
▪ มีการระบุปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบที่มี
นัยส าคัญต่อ การด าเนินงานในอนาคตของ
องค์กรหรือไม่ (เช่นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีและการออก
กฎระเบียบใหม่ ๆ ) 

√  SWOT ตอนท าแผนยุทธศาสตร์องค์กร
ด้วยกระบวนการ SRM 

▪ มีการติดตามผลและวางแผนป้องกันหรือลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก 

√  มีการก าหนดแผนงานเป็นร่มใหญ่และ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม โดยติดตามงานในที่
ประชุม กบศ. ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
เพ่ิมเติมจากกรมอนามัย สปสช. งบเขต
สุขภาพที่9 เป็นต้น 
 

 

      สรุป : กำรควบคุมด้ำนบริหำร 
      การควบคุมด้านการบริหารโดยภาพรวมพบว่า ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการด าเนินงานครอบคลุมทั้ง  

       4 ประเภท ได้แก่ 1) ด้านภารกิจ 2) กระบวนการปฏิบัติงาน 3) การใช้ทรัพยากร และ 4) สภาพแวดล้ออมของการ   
       ด าเนินงานแต่มีประเด็นย่อยของกระบวนการปฏิบัติงานด้านประสิทธิภาพ ที่ศูนย์ยังไม่มีการด าเนินงาน ดังนั้น การ 
       ควบคุมด้วยการบริหารท าให้ผู้บริหารมั่นใจได้ว่า มีการควบคุมที่เพียงพอและสามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
       ขององค์กรได้ 
 
 
 
                                                                               ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                       (นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด) 
                                                                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                                                                                       วันที่  30  กันยายน  2558 



ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ชุดที่ 2 ด้ำนกำรเงิน 

 
      แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงินและรายงานการเงิน ผู้ที่ 
สามารถตอบแบบสอบถามชุดที่ 2 ได้ดีที่สุด คือ ผู้บริหารระดับกลางหรือกลุ่มผู้บริหารจัดการที่คุ้นเคยกับการ 
ด าเนินงานด้านการเงินของหน่วยรับตรวจ 

 
แบบสอบถำมด้ำนกำรเงิน ประกอบด้วย 

1. เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 
1.1 การรับเงิน 
1.2 การเบิกจ่ายเงิน 
1.3 เงินสดในมือ 
1.4 การน าเงินส่งคลัง 
1.5 การบันทึกบัญชี 
1.6 เงินทดรอง 

2. ทรัพย์สิน 
2.1 ความเหมาะสมของการใช้ 
2.2 การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
2.3 การบัญชีทรัพย์สิน 

3. รำยงำนกำรเงิน 
3.1 ข้อมูลการเงิน 
3.2 รายงานการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ด้ำนกำรเงิน 

ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
1. เงินสดและเงินฝำกธนำคำร 
1.1 กำรรับเงิน 
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการรับเงิน มิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า
หนึ่งลักษณะงานต่อไปนี้ 
- การอนุมัติการรับเงินสด 
- การเก็บรักษาเงินสด 
- การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
- การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

√  ▪ ผู้รักษาเงินกับผู้ท าบัญชีเงินสดเป็น
บุคคลคนละคน 
▪ มีกรรมการรักษาเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ 
▪ การเก็บรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบ
และอยู่ในวงเงินเก็บรักษา 
▪ กรรมการรักษาเงินไม่เคยมอบให้
กรรมการผู้เดียวถือกุญแจทั้งหมด 

▪ มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการรับส่งเงิน
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานเป็นลายลักษณ์
อักษรหรือไม่ 

√  ▪ การรับส่งเงินระหว่างเจ้าหน้าที่ มีการ 
สอบยอดจ านวนเงินตามส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน และมีหลักฐานลงชื่อ 
รับส่งเงินระหว่างกัน 

▪ การรับส่งเงินมีเอกสารหลักฐานสนับสนุน
ครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ 

√  ▪ การรับส่งเงิน เจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อไว้
ในใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นเอกสารหลักฐาน
สนับสนุนครบถ้วนและถูกต้อง 

▪ การรับเงินโดยการโอนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยระบุชื่อผู้จ่ายเงินและจ านวนเงิน และ
วัตถุประสงค์การจ่ายหรือไม่ 

√  ▪ ในการรับเงินโดยการโอนผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์ 
อักษร โดยระบุชื่อผู้จ่ายเงินและจ านวนเงิน
ทุกครั้ง แต่ยังพบมีการโอนเงินผิดพลาด 

▪ มีการก าหนดข้อห้ามมิให้น าเช็คท่ีรับไปข้ึน
เงินสดหรือไม่ 

 √ ▪ รับเช็คแล้วเข้าบัญชีธนาคารเงินฝาก
ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา (รับเช็คหรือ
เขียนเช็ค ขีดหรือผู้ถือเท่านั้น) 

▪ มีการบันทึกบัญชีแยกรายการรับที่เป็นเงินสด
กับรับเป็นเช็คหรือไม่ 

 √ ▪ ไม่ได้บันทึกเงินสดกับเช็คลงบัญชีเงินสด
เล่มเดียวกัน เช็คเปรียบเสมือนเงินสด 

▪ มีการก าหนดให้ผู้ช าระด้วยเช็คธนาคารระบุ
สั่งจ่ายในนามหน่วยตรวจและขีดคร่อมเช็ค
หรือไม่ อย่างไร 

√  ▪ มีการก าหนดว่าเช็คท่ีได้รับจะต้อง 
“ขีดคร่อม” เพ่ือเข้าบัญชีของหน่วยงาน 

▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของเช็คก่อนรับหรือไม่ 

√  ▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค 
ที ่ได้รับว่า สั่งจ่ายเป็นชื่อหน่วยงาน และ 
จ านวนเงินในเช็คท่ีได้รับถูกต้องครบถ้วน 

▪ เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายในวันที่
ได้รับเงินนั้นหรือไม่ 

√  ▪ มีการบันทึกบัญชีส าหรับเงินสดที่ได้รับ 
ภายในวันที่ได้รับเงินทุกครั้ง 
 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
▪ มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการรับเงินทุก
ครั้งหรือไม่ 

√  ▪ มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการ 
รับเงินสดหรือเช็ค 

▪ ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพ์หมายเลขก ากับเล่ม
และในเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับหรือไม่ 
 

√  ▪ ใบเสร็จรับเงินมีเลขล าดับ เลขที่ และ 
ฉบับที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า และมีการใช้ 
ใบเสร็จรับเงินทีละเล่ม 

▪ มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินหรือไม่ √  ▪ มีการจัดท าทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
ทุกเล่ม 

▪ มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้นเวลา
รับเงินหรือไม่ 

√  ▪ มีการสรุปยอดเงินที่ได้รับทุกวันเมื่อสิ้น
วันโดยการจัดท ารายงานเงินสดคงเหลือ 
ประจ าวัน 

▪ มีการตรวจสอบจ านวนเงินที่รับกับหลักฐาน
การรับและรายการที่บันทึกไว้ในบัญชีทุกสิ้นวัน
หรือไม่ 

√  ▪ กรรมการรักษาเงินหรือเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ ท าการตรวจนับเงินสดกับ 
เอกสารการรับเงินทุกสิ้นวัน 

1.2 กำรเบิกจ่ำยเงิน 
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่ด้านการเบิกจ่ายเงินมิให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่า
หนึ่งลักษณะงาน ต่อไปนี้ 
- การอนุมัติการจ่ายเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
- การเก็บรักษาเงินสด 
- การบันทึกบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
- การกระทบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

√  ▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน 

▪ มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการอนุมัติเบิก
จ่ายเงินอย่างชัดเจนหรือไม่ 

√  ▪ มีระเบียบ ข้อบังคับเก่ียวกับการเบิก
จ่ายเงินอย่างชัดเจน 

▪ การเบิกจ่ายเงินมีใบส าคัญหรือเอกสาร
หลักฐานประกอบที่มีการอนุมัติอย่างถูกต้อง
หรือไม่ 

√  ▪ การจ่ายเงินทุกประเภทมีเอกสาร
ใบส าคัญประกอบการจ่ายเงินครบถ้วน
และถูกต้องตามระเบียบ 

▪ มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินที่บันทึกไว้ใน
บัญชีกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวันหรือไม่ 

√  ▪ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
จ่ายกับทะเบียนคุมการเบิกจ่ายและต้นขั้ว
เช็คทุกสิ้นวัน 

▪ มีการก าหนดวงเงินและผู้มีอ านาจอนุมัติการ
จ่ายเงินหรือไม่ 

√  ▪ มีการระบุวงเงินและผู้มีอ านาจในการ 
ลงนามสั่งจ่ายเช็ค 

▪ มีมาตรการป้องกันและเก็บรักษาสมุดเช็ค
ธนาคาร ที่ยังไม่ได้ใช้และตรายางชื่อผู้มีอ านาจ
ลงนามหรือไม่ 

√  ▪ มีการควบคุมเช็คซึ่งยังไม่ได้ใช้อย่าง 
เหมาะสมโดยการจัดท าทะเบียนคุม 

▪ มีการก าหนดให้ผู้มีอ านาจมากกว่าหนึ่งคน
ร่วมกันลงนามในเช็คที่สั่งจ่ายหรือไม่ 

√  ▪ มีผู้ลงนามทั้งหมด 4 คน ลงนาม 2 ใน 4 
ทุกครั้ง 
 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
▪ มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายก่อนการลงนามในเช็คสั่ง
จ่ายหรือไม่ 

√  ▪ มีการตรวจสอบหลักฐานประกอบการ
จ่ายทุกราย ก่อนการลงนามในเช็คสั่งจ่าย 

▪ เช็คท่ีลงนามแล้วมีการส่งให้เจ้าหน้าที่อ่ืนมิใช่
เป็นผู้จัดเตรียมเช็ค เพ่ือช าระให้แก่เจ้าหน้าที่ 
หรือไม่ 

√  ▪ เช็คท่ีลงนามแล้วจะส่งเช็คพร้อม
หลักฐานการจ่ายให้กับผู้มีหน้าที่จ่ายเงิน 

▪ มีการก าหนดให้การจ่ายเงินโดยการโอนเงิน
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องได้รับอนุมัติจาก 
หัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

√  ▪ มีการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกครั้งที่มีการโอนเงินผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

▪ มีการเขียนหรือประทับตรายางว่า“ช าระเงิน
แล้ว” ไว้ในใบส าคัญจ่ายและหลักฐานการจ่ายที่
ช าระเงินแล้วหรือไม่ 

√  ▪ มีการประทับตราใบส าคัญ “จ่ายเงิน
แล้ว”เมื่อจ่ายช าระเงินแล้วทุกฉบับ 

1.3 เงินสดในมือ 
▪ มีการเก็บรักษาเงินสดไว้อย่างปลอดภัย
หรือไม่ 

√  ▪ มีสถานที่และตู้นิรภัยส าหรับเก็บรักษา
เงินที่ปลอดภัย (เก็บตู้เซฟ) 

▪ มีการน าเงินสดที่ได้รับ ฝากธนาคารภายใน
วันที่ได้รับเงินหรือ วันท าการถัดไปหรือไม่ 

√  ▪ เงินสดที่ได้รับจะน าฝากธนาคารอย่าง
น้อย สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 

▪ การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการหรือไม่ 

√  ▪ การเปิดบัญชีธนาคารและการก าหนดผู้
มีอ านาจในการลงนามสั่งจ่ายได้รับมอบ 
อ านาจโดยถูกต้อง 

▪ บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามของหน่วย
รับตรวจหรือไม่ 

√  ▪ บัญชีเงินฝากธนาคารเปิดในนาม
หน่วยงาน 

▪ มีการตรวจรับเงินสดคงเหลือเป็นครั้งคราว
หรือไม่ 

√  ▪ คณะกรรมการท าหน้าที่ทุกวัน ท าการ
เปิด - ปิดวันละ 2 ครั้ง 

1.4 กำรน ำเงินส่งคลัง 
▪ มีการน าเงินส่งคลังโดยวิธีการที่ปลอดภัยและ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

√  ▪ น าเงินส่งคลังภายในเวลาที่ก าหนดอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 

▪ การน าเงินส่งคลังมีการสอบยันความถูกต้อง
ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับหรือไม่ 

√  ▪ การน าเงินส่งคลังมีการตรวจสอบความ 
ถูกต้องของยอดเงินทุกครั้ง 
 

1.5 กำรบันทึกบัญชี 
▪ มีการบันทึกเงินที่ได้รับในบัญชีเงินสดภายใน
วันที่ได้รับเงินนั้นหรือวันท าการถัดไปหรือไม่ 

√  ▪ เงินสดที่ได้รับมีการบันทึกบัญชีภายใน 
วันที่รับเงินหรือวันท าการถัดไป 

▪ มีการบันทึกเงินที่ฝากธนาคารในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารภายในวันที่น าฝากหรือไม่ 

√  ▪ ลงบัญชีทุกครั้งที่มีการน าเงินฝาก
ธนาคารและลงลายมือชื่อลงในประทับตรา
ว่าลงบัญชีเรียบร้อยแล้ว 
 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
▪ มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้น
เดือนหรือไม่ 

√  ▪ ท างบเทียบยอดทุกเดือนในแต่ละบัญชี
เงินฝาก 

▪ มีการบันทึกการจ่ายเงินในบัญชีเงินสด หรือ
บัญชีเงินฝากธนาคารภายในวันที่จ่ายเงินนั้น
หรือไม่ 

√  ▪ การจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร มี
การบันทึกบัญชีในวันที่จ่ายเงินนั้น 

▪ มีการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังทันทีที่มีการ
น าส่งคลังหรือไม่ 

√  บันทึกบัญชีทุกครั้งที่มีการฝากเงิน 

1.6 เงินทดรอง 
▪ การเก็บรักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนดหรือไม่ 
 

√  ปฏิบัติตามระเบียบการเก็บรักษาเงินทด
รองคงเหลือทุกครั้ง โดยลงบัญชีเงิน
คงเหลือ หมายเหตุเงินทดรองและเก็บเข้า
ตู้เซฟ 

▪ มีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินทด
รองไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

√  ▪ มีการก าหนดวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน 
ทดรองไว้อย่างชัดเจน 

▪ การเบิกชดใช้เงินทดรองเป็นไปตามค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ 

√  ▪ การเบิกเงินชดใช้เงินทดรอง เบิกตาม 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หรือตามจ านวนที่
ได้ใช้เงินทดรอง 

▪ มีการตรวจนับเงินทดรองคงเหลือเป็นครั้ง
คราวหรือไม่ 

√  ▪ ทุกวันท าการ 

▪ มีการกระทบยอดเงินทดรองทุกสิ้นเดือน
หรือไม่ 

√  ▪ มีการจัดท าการกระทบยอดเงินทดรอง 
ทุกสิ้นเดือน 

▪ มีการติดตามผลเพ่ือค้นหาและด าเนินการ
ยกเลิกเงินทดรองที่ไม่เคลื่อนไหวหรือไม่ 

 √ ▪ ไม่มีการด าเนินการยกเลิกเงินทดรองที่
ไม่มีการเคลื่อนไหว 

 
      สรุป : กำรควบคุมเงินสดและเงินฝำกธนำคำร 

    ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการควบคุมด้านการเงินอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้บริการมั่นใจว่า การรับจ่ายเงิน 
      สดและเงินฝากธนาคาร เงินทดรองเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด บันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วนและ 
      สม่ าเสมอ 

 
 
 

                                                                               ..........................................................ผู้ประเมิน 
  (นางประนอม แนมกลาง) 

                                                                           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                                                                                     วันที ่ 30  กันยายน  2558 
 
 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
2. ทรัพย์สิน 
2.1 ควำมเหมำะสมของกำรใช้ 
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน
ต่อไปนี้ 
- การอนุมัติซื้อ โอน หรือจ าหน่ายทรัพย์สิน 
- การใช้ทรัพย์สิน 
- การบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 
- การแก้ไขและกระทบยอดคงเหลือของ
ทรัพย์สิน 

√  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แต่ทรัพย์สินบางอย่างยังไม่มี
เลขรหัส ได้แจ้งผู้รับผิดชอบงานพัสดุ
รับทราบ 

▪ การซื้อและเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที
ก าหนดหรือไม่ 

√  การซื้อเช่าทรัพย์สินเป็นไปตามที่ 
ระเบียบก าหนด 

▪ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

√  มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้ 
ทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจน 

▪ การใช้ทรัพย์สินที่มีความส าคัญหรือมูลค่าสูง
ได้มีการก าหนดให้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต
เท่านั้นที่จะใช้ได้ 

√  มีใบยืมทรัพย์สินไปใช้ตามห้องต่างๆ 

▪ มีการฝึกอบรมวิธีการใช้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ใช้
ทรัพย์สินหรือไม่ 

√  มีการสอนการใช้เครื่องมือทางการแพทย์
อย่างถูกต้อง สม่ าเสมอ 

2.2 กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน 
▪ มีการก าหนดมาตรการป้องกันและรักษา
ทรัพย์สินที่ส าคัญ หรือมีมูลค่าสูงมิให้สูญหาย
หรือเสียหายหรือไม่ 
 

√  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินที่ 
ส าคัญ 

▪ มีการติดหรือเขียนหมายเลขรหัสหรือ
หมายเลขครุภัณฑ์ไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการ
หรือไม่ 
 

√  เลขรหัสยังไม่ครบทุกรายการ มีการแจ้ง
ผู้รับผิดชอบทราบแล้ว 

▪ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา
ทรัพย์สินหรือไม่ 
 

√  มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแลทรัพย์สิน 

▪ มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินตามระยะเวลาที่
ก าหนดหรือไม่ 
 

√  มีการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ตลอดเวลา 

▪ มีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารการประกัน
ทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 

√  งานการเงินเก็บหนังสือค้ าประกันไว้ในที่
ปลอดภัย (ตู้เซฟ) 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
2.3 กำรบัญชีทรัพย์สิน 
▪ บัญชีหรือทะเบียนทรัพย์สินมีรายละเอียด
หมายเลข รหัสรายการ สถานที่ใช้ หรือสถานที่ 
เก็บรักษา และราคาทุกสิ้นปีหรือไม่ 
 

√  จัดท าบัญชีและทะเบียนมีเลขรหัส และ
สถานที่น าไปใช้ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ าปี 

▪ มีการตรวจนับทรัพย์สินประจ าปีหรือไม่ √  โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 
▪ มีการจัดท ารายงานผลการตรวจนับทรัพย์สิน
เปรียบเทียบยอดจากการตรวจนับกับทะเบียน
คุมและ/หรือบัญชีทรัพย์สินหรือไม่ 

√  มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ 
ประจ าปีส่งกรมอนามัยและส านักตรวจเงิน 
แผ่นดิน 

 
     สรุป : กำรควบคุมทรัพย์สิน 

   ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการควบคุมด้านการควบคุมทรัพย์สินอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า 
     ทรัพย์สินทั้งหมดมีอยู่ครบถ้วน และได้รับการดูแลรักษา รวมทั้งบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

 
 
 
                                                                     ..........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                           นางประนอม แนมกลาง) 
                                                                           นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                                                                           วันที่  30  กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
3. รำยงำนกำรเงิน 
3.1 ข้อมูลกำรเงิน 
▪ บัญชีแยกประเภทมีการบันทึกรายการถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่ 

√  มีการจัดท ากระทบยอดบัญชีย่อยกับ 
ทะเบียนคุม 

▪ สามารถติดตามตรวจสอบรายการจาก
เอกสารประกอบรายการ หรือเอกสารเบื้องต้น
ไปยังบัญชีแยกประเภทหรือไม่ 

√  มีการตรวจสอบเอกสารและผ่านไปยัง
บัญชีแยกประเภท 

▪ มีการกระทบยอดบัญชีย่อยกับบัญชีคุมหรือ
บัญชีแยกประเภทมีบัญชีย่อย หรือรายละเอียด 
ประกอบหรือไม่ 

√  มีการทบยอดบัญชีและแยกประเภท มี
รายละเอียดประกอบ 

▪ นโยบายการบัญชีเป็นไปตามกฎหมายหรือ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 

√  นโยบายการจัดท าบัญชีเป็นไปตาม 
กฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

▪ มีการสอบทานหรือตรวจสอบการบันทึกบัญชี
เป็นครั้งคราวหรือไม่ 

√  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและลงนามผู้
ตรวจสอบ 

▪ มีการฝึกอบรมอย่างเพียงพอให้แก่เจ้าหน้าที่
การเงิน และการบัญชีหรือไม่ 

√  ส่วนกลางเป็นผู้จัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง 

3.2 รำยงำนกำรเงิน 
▪ รายงานทางการเงินจัดท าขึ้นตามระยะเวลาที่
ก าหนดหรือไม่ 

√  รายงานทางการเงินจัดท าขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

▪ มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบรายงาน
ทางการเงินโดยผู้มีอ านาจหรือไม่ 

√  มีการสอบทานและให้ความเห็นชอบ 
รายงานทางการเงินโดยผู้มีอ านาจ 

▪ มีการประเมินประโยชน์จากรายงานการเงิน
เป็นครั้งคราวหรือไม่ 

√  มีการประเมินประโยชน์จากรายงาน 
การเงินทุกปี 

 
      สรุป : กำรควบคุมรำยงำนกำรเงิน 

    ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการควบคุมด้านการควบคุมรายงานการเงิน มีการควบคุมเพียงพอ เพ่ือให้ 
      ความมั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการเงินที่จัดท ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้และมีประโยชน์ 

 
 
 
                                                                      .........................................................ผู้ประเมิน 

     (นางประนอม แนมกลาง) 
                                                                          นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                                                                          วันที ่ 30  กันยายน  2558 
 
 
 



ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ชุดที่ 3 ด้ำนกำรผลิต 

 
      แบบสอบถามนี้จะช่วยให้ทราบถึงกระบวนการแปรสภาพปัจจัยการผลิตให้เป็นสินค้ามาตรฐานตามที่ต้องการ 
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ถึงมือลูกค้าด้วยความพึงพอใจสูงสุด ผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามชุดนี้ได้ดีที่สุด คือ  
ผู้บริหารระดับกลาง หรือผู้บริหารจัดการเก่ียวกับการผลิตที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินการผลิต 
และการบริหารคลังสินค้า 
 
แบบสอบถำมด้ำนกำรผลิต ประกอบด้วย 

1. การวางแผนการผลิต 
2. การด าเนินการผลิต 
3. การบริหารคลังสินค้า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
1. กำรวำงแผนกำรผลิต 
▪ มีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
แผนการขายหรือไม่ 

√  มีการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและตัวชี้วัด 

▪ มีการก าหนดมาตรฐานต่างๆขึ้นใช้ เช่น 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ปริมาณการใช้วัตถุดิบ
หรือวัสดุสิ้นเปลืองต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต หรือไม่ 

√  มีการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานแต่
ไม่มีมาตรฐานปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือ
ทรัพยากร 

▪ การประมาณการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ
สอดคล้องกับแผนการผลิตและมาตรฐานที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 

√  พิจารณาตามเป้าหมายส าคัญในแต่ละปี 

▪ การจัดอัตราก าลังสอดคล้องกับแผนการผลิต
และลักษณะการปฏิบัติงาน 

√  มีการจัดอัตราก าลังปรับเปลี่ยนทุกปี 

2. กำรด ำเนินกำรผลิต 
▪ มีการก าหนดอ านาจในการสั่งผลิตหรือไม่ √  นักวิชาการเป็นผู้ก าหนด 
▪ มีการจัดท าใบเบิกวัสดุซึ่งมีการอนุมัติถูกต้อง
และตรงกับรายการผลิตเพ่ือเป็นหลักฐานและ
ข้อมูลในการบันทึกต้นทุนการผลิตหรือไม่ 

√  มีการเบิกและอนุมัติตามล าดับขั้นตอน 

▪ มีการจัดท ารายงานผลแตกต่างระหว่างต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจริง กับต้นทุนการผลิตหรือไม่ 

 √ ยังไม่ได้ก าหนดต้นทุน 

▪ มีการก าหนดมาตรฐานของสินค้าและ
ตรวจสอบกับการผลิตจริงอย่างสม่ าเสมอ
หรือไม่ 

√  มาตรฐานบางครั้งได้รับสนับสนุนจากกรม 

▪ มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าตาม
มาตรฐานก่อนรับผลผลิตหรือไม่ 

√  มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

▪ มีการจัดท ารายงานสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
พร้อมการวิเคราะห์สาเหตุ 

√  แจ้งพัสดุเพ่ือขอเปลี่ยนสินค้า 

▪ มีการบริหารวัสดุคงคลัง เช่น วัตถุดิบ อะไหล่ 
และวัสดุอ่ืนๆ ให้มีปริมาณพอเหมาะอยู่เสมอ 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

√  สต๊อกวัตถุดิบต่างๆหรือวัสดุเท่าที่จ าเป็น
โดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง 

3. กำรบริหำรคลังสินค้ำ 
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบกัน
อย่างชัดเจนระหว่างการรับสินค้า การส่งสินค้า 
การผลิต และการบันทึกบัญชี 

√  การรับสินค้าควบคุมระหว่างพัสดุและ
นักวิชาการ นักวิชการเป็นผู้สั่งจ่ายสินค้า 
พัสดุส่งสินค้าและบันทึกบัญชี 
 

▪ การรับจ่ายสินค้าเข้าหรือออกจากคลัง มี
เอกสารการอนุมัติโดยผู้มีอ านาจทุกครั้งหรือไม่ 

√  มีใบเบิกพัสดุ 
 
 
 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
▪ มีนโยบำยกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลืออยู่
เป็นประจ ำและสม  ำเสมอ 

√  มีคณะกรรมการพัสดุตรวจสอบปีละ 2 
ครั้ง 
 

▪ มีการท ารายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลที่
ได้จากการตรวจนับกับบัญชีคุมสินค้า และมี
การอนุมัติโดยผู้รับผิดชอบการปรังปรุงบัญชี 
 

√   

▪ มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าที่
เคลื่อนไหวสินค้าที่ล้าสมัยและสินค้าขาดบัญชี 
 

√   

▪ มีการจัดท าประกันภัยให้ครอบคลุมมูลค่าของ
สินค้าท่ีอยู่ในคลัง 
 

 √ ไม่มีการจัดท าประกันภัย เนื่องจากไม่มี
สินค้าคงคลัง 

 

      สรุป : กำรควบคุมรำยงำนกำรผลิต 
    ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการควบคุมด้านการผลิต มีการควบคุมการวางแผนการผลิต การด าเนินการ 

      ผลิต และการบริหารคลังสินค้าเพียงพอ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าข้อมูลในรายงานการผลิตที่จัดท ามีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
      และมีประโยชน์ 

 
  
 
                                                                      .........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                                (นางสุจิตรา สุมนนอก) 
                                                                              นักโภชนาการช านาญการพิเศษ 
                                                                              วันที ่ 30  กันยายน  2558 
 
 

 

 

 

 

 

 



ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ชุดที่ 4 ด้ำนอ่ืนๆ 

 
      แบบสอบถามนี้เหมาะส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้บริหารระดับผู้จัดการหรือกลุ่มผู้บริหารซึ่งคุ้นเคย 
เกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ระบบสารสนเทศและการบริหารพัสดุของหน่วยรับตรวจ ข้อสรุปค าตอบจะต้องมา 
จากการสังเกตการณ์ การวิเคราะห์ และการสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในเรื่องนี้ 

 
แบบสอบถำมด้ำนอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

1. กำรบริหำรบุคลำกร 
1.1 การสรรหา 
1.2 ค่าตอบแทน 
1.3 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.4 การฝึกอบรม 
1.5 การปฏิบัติงานของบุคลากร 
1.6 การสื่อสาร 

2. ระบบสำรสนเทศ 
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
2.2 การป้องกันดูแลรักษาสารสนเทศ 
2.3 ประโยชน์ของสารสนเทศ 

3. กำรบริหำรพัสดุ 
3.1 เรื่องท่ัวไป 
3.2 การก าหนดความต้องการ 
3.3 การจัดหา 
3.4 การตรวจรับและการช าระเงิน 
3.5 การควบคุมและการแจกจ่าย 
3.6 การบ ารุงรักษา 
3.7 การจ าหน่ายพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน 
ด้ำนอ่ืนๆ 

ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
1. กำรบริหำรบุคลำกร 
1.1 กำรสรรหำ 
▪ ฝ่ายบริหารมีการก าหนดทักษะและ
ความสามารถที่จ าเป็นของต าแหน่งงานส าคัญ
ไว้อย่างชัดเจนหรือไม่ 

√  ตามท่ีกรมอนามัยก าหนด 

▪ การสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง มี
การทดสอบทักษะและความสามารถตามที่
ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งงานหรือไม่ 

√  ตามประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัคร 

▪ มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างทั่วถึงในการรับ
สมัครบุคลากรหรือไม่ 

√  เผยแพร่ทาง web และส่วนราชการ 

▪ มีการก าหนดกระบวนการคัดเลือกเพ่ือให้ได้
บุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่สุด
หรือไม่ 

√   

1.2 ค่ำตอบแทน 
▪ มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติเรื่อง
ค่าตอบแทนหรือไม่ 

√   

▪ มีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรและ
มีหัวหน้างานลงนามรับรองใบลงเวลาหรือไม่ 

√   

▪ การเลื่อนข้ันเงินเดือนมีการพิจารณาอนุมัติ
และจัดท าป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 

√   

1.3 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
▪ มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากรแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจนเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้
ตามวัตถุประสงค์ การด าเนินงานหรือไม่ 

√  ค าสั่งมอบหมายให้ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง/
พนักงานกระทรวงปฏิบัติหน้าที่ 

▪ การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเก่ียวกับการ
มอบหมายงานมีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ 

√   

▪ หน้าที่ความรับผิดชอบของงานทีส าคัญมีการ
อนุมัติโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหาร
สูงสุดหรือไม่ 

√  มีแบบมอบหมายงาน 

1.4 กำรฝึกอบรม 
▪ มีการพิจารณาความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากรเพ่ือพัฒนาทักษะหรือไม่ 

√   



▪ มีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรเครื่องมือ
และการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรหรือไม่ 

√   

1.5 กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
▪ มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่ √  ก าหนดสมรรถนะ 
▪ มีการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ 
ก าหนดเป็นครั้งคราวและจัดท าเป็นลายลักษณ์ 
อักษรหรือไม่ 

√  ประเมินสมรรถนะ 1 ครั้ง/ปี 

▪ มีการยกย่องหรือให้รางวัลแก่บุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
หรือไม่ 

√   

▪ มีการปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ต่ า
กว่ามาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ 

√  แผนปรับปรุง 

1.6 กำรสื่อสำร 
▪ มีการสื่อสารข้อมูลค าสั่งให้บุคลากรระดับ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและส่ าเสมอหรือไม่ 

√  มีการสื่อสารเป็นบางครั้ง/ประชุม กบศ./
ประชุมโรงพยาบาล/ประชุมฝ่าย-กลุ่มงาน 

▪ มีการก าหนดวิธีการสื่อสารเพ่ือให้บุคลากร
สามารถส่งข้อเรียกร้องหรือข้อแนะน าให้กับ
ฝ่ายบริหารได้หรือไม่ 

√  ประชุม กบศ. เขียนใบความเสี่ยง 

▪ มีการก าหนดให้ฝ่ายบริหารติดตามผลและ
ตอบข้อเรียกร้องและข้อแนะน าของบุคลากร
หรือไม่ 

√  คณะกรรมการความเสี่ยงด าเนินการ
ประสานงาน 

 

      สรุป : กำรควบคุมด้ำนกำรบริหำรบุคลำกร 
    ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการควบคุมด้านการบริหารบุคคลที่เพียงพอ ท าให้บุคลากรสามารถมั่นใจได้ว่า 

      การบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามวัตถุประสงค์ โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งระยะสั้นและ 
      ระยะยาว 

 
 
 
                                                                      .........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (นางสาวนพวรรณ หมื่นน้อย) 
                                                                              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                                                                              วันที ่ 30  กันยายน  2558 
 

 

 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
2. ระบบสำรสนเทศ 
2.1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
▪ มีการก าหนดนโยบายการน าคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการด าเนินงานหรือไม่ 

√  มีคอมพิวเตอร์คนละ 1 เครื่อง, มี Note 
book ใช้บางกลุ่มงาน และ Note 
book รายบุคคลแทนเครื่อง PC 

▪ มีการก าหนดนโยบายของแต่ละส่วนงานย่อย
ในการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือไม่ 

√  มีการท าจัดเรียงข้อมูล, การสแกนดิสก์โดย 
ผู้รับผิดชอบเครื่อง 

▪ ผู้ได้รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

√   

▪ มีข้อแนะน าหรือให้การฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้คนใหม่หรือไม่ 

 √ บุคลากรใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว 

▪ เมื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดความเสียหาย
หรือท างานไม่ได้มีการรายงานให้ทราบและมี
การแก้ไขได้ทันทีหรือไม่ 

√  รายงานผ่านทางโทรศัพท์ภายใน และแจ้ง
ซ่อมทางระบบออนไลน์ 

▪ มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 

√   

▪ การจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการประสาน
และวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้มั่นใจว่าใน
ระยะยาวคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อจะเข้ากันได้กับ
คอมพิวเตอร์อ่ืนหรือไม่ 

√  มีการส ารวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ 
และส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ใน
หน่วยงานตามอายุของเครื่องที่จัดซื้อ
จัดหา 

2.2 กำรป้องกันดูแลรักษำสำรสนเทศ 
▪ มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่รับผิดชอบ 
ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

√  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล เช่น 
Admin, ผู้ดูแลข้อมูล 

▪ ผู้ที่รับอนุมัติเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง 
แฟ้มข้อมูลและโปรแกรม 

√  มีการก าหนดสิทธิการใช้งาน 

▪ แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญมีการ
ก าหนดให้จัดท าแฟ้มส ารองและเก็บรักษา
หรือไม่ 

√  ท าการส ารองข้อมูลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

▪ มีนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ 
อินเตอรเน็ตหรือไม่ 

√  มีการ log in ผู้ใช้ก่อนเข้า Internet 

2.3 ประโยชน์ของสำรสนเทศ    
▪ มีการประเมินประโยชน์ของรายงาน ที่
ประมวลจากระบบสารสนเทศเป็นครั้งคราว
หรือไม่ 

 √ ศูนย์คุณภาพประเมินทุก 3 เดือน 

▪ ผู้ใช้ มีการส ารวจประโยชน์ของสารสนเทศท่ี
ได้รับเป็นครั้งคราวหรือไม่ 
 

 √ ผู้ใช้/ผู้รับผิดชอบงานทบทวนสารสนเทศ
ทุก 3 เดือน 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
▪ มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ใหม่ๆขอระบบสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ
หรือไม่ 
 

 √ อบรม/ชี้แจง 

 

      สรุป : กำรควบคุมระบบสำรสนเทศ 
    ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการควบคุมระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ผู้บริการมั่นใจว่าระบบ 

      สารสนเทศจากศูนย์สามารถสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
      องค์กร 

 
 
 

                                                            .........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                               (นางสาวนพวรรณ หมื่นน้อย) 
                                                                              พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                                                                              วันที ่ 30  กันยายน  2558 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
3. กำรบริหำรพัสดุ 
3.1 เรื่องท่ัวไป 
▪ มีการแบ่งแยกหน้าที่มิให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
มีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งลักษณะงาน
ต่อไปนี้ 
- การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
- การจัดซื้อจัดจ้าง 
- การตรวจรับสินค้า/จัดจ้าง 
- การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
- การบันทึกบัญชีและทะเบียน 

√  มีการแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ท าหน้าที่
คนละหน้าที่ไม่ซ้ ากัน มีการมอบหมายงาน
และจัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ 

▪ มีระเบียบจัดซื้อที่ครอบคลุมถึงเรื่องต่อไปนี้
(กรณีมิได้ใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ) 
- นโยบายการจัดซื้อ เช่น ซื้อจากผู้ขาย หรือ
ผู้ผลิตโดยตรง 
- วิธีการคัดเลือก 
- ขั้นตอนการจัดหา 
- การท าสัญญา 

√  มีบางครั้ง เป็นกรณีๆ 

▪ มีระบบการตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจว่ามี
การปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 

√  มีคณะกรรมการควบคุมภายในและหน่วย
ตรวจสอบภายในของกรม 

3.2 กำรก ำหนดควำมต้องกำร 
▪ มีระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนด
ความต้องการพัสดุหรือไม่ 

√  มีแผนจัดซื้อจัดจ้าง 

▪ ผู้ใช้พัสดุ เป็นผู้ก าหนดความต้องการพัสดุ
หรือไม่ 

√   

▪ การแจ้งความต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาได้
ระบุรายการหรือประเภทพัสดุ ปริมาณพัสดุ 
ก าหนดเวลาต้องการอย่างละเอียดและชัดเจน
หรือไม่ 

√   

▪ มีการก าหนดระยะเวลา การแจ้งความ
ต้องการพัสดุหรือขอให้จัดหาไว้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการจัดหา เพ่ือป้องกันการ 
จัดหาโดยวิธีพิเศษโดยอ้างความเร่งด่วนหรือไม่ 
 

√   

3.3 กำรจัดหำ 
▪ มีการจัดหาพัสดุตามที่แจ้งความต้องการไว้
หรือไม่ 

√   



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
▪ ก าหนดระยะเวลาการด าเนินการจัดหาในแต่
ละวิธีไว้เหมาะสมและทันกับความต้องการ
หรือไม่ 

√   

▪ มีการจัดท าทะเบียนประวัติผู้ขายรวมทั้งสถิติ
ราคาและปริมาณไว้หรือไม่ 

 √  

▪ จัดให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่จัดหาหรือไม่ √   
▪ จัดท าราคากลางเพ่ือใช้เปรียบเทียบกับราคา
เสนอขายหรือไม่ 

√   

▪ มีการเปรียบเทียบราคาซื้อครั้งล่าสุดและ/
หรือราคาจากผู้ขายหลายแห่งเพ่ือให้ได้ราคาท่ีดี
ที่สุดหรือไม่ 

√   

▪ การจัดหากระท าโดยหน่วยจัดหาหรือ
พนักงานจัดหา ตามใบแจ้งความต้องการหัสดุ
หรือใบอนุมัติจัดหาที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ 

√   

▪ ก าหนดอ านาจอนุมัติ โดยพิจารณาจากมูลค่า
ของพัสดุหรือบริการ เพ่ือความคล่องตัวและ
รัดกุมในการปฏิบัติงานหรือไม่ 

√   

▪ มีการจัดท าใบสั่งซื้อและส าเนาให้ผู้เกี่ยวข้อง 
คือ ผู้ตรวจรับของผู้แจ้งจัดหา บัญชี หรือ
การเงิน ฯลฯหรือไม่ 

√   

▪ ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าสัญญาชัดเจน
และรัดกุมหรือไม่ 

√   

▪ ก าหนดรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานหรือไม่
มี 

√   

▪ ใบสั่งซื้อจัดท าข้ึนโดยเรียงล าดับหมายเลขไว้
ล่วงหน้าและมีการอนุมัติการสั่งซื้อหรือไม่ 

√   

3.4 กำรตรวจรับและกำรช ำระเงิน 
▪ มีการก าหนดผู้มีอ านาจในการตรวจ 
รับหรือไม่ 

√   

▪ พัสดุที่ส าคัญหรือมูลค่าสูง ตรวจรับโดย
คณะกรรมการตรวจรับ หรือพัสดุที่มีคุณภาพ
พิเศษตรวจรับโดยผู้ช านาญในเรื่องนั้น
โดยเฉพาะหรือไม่ 

√   

▪ ตรวจนับจ านวน และชนิดของพัสดุที่ได้รับกับ
ใบสั่งซื้อหรือใบส่งของพร้อมลงนามผู้ตรวจรับ
อย่างน้อย 2 คน ร่วมกันหรือไม่ 
 

√   



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
▪ ทดสอบคุณภาพตามข้อก าหนดในใบสั่งซื้อ
หรือสัญญาซื้อหรือไม่ 

√   

▪ มีการบันทึกบัญชีอย่างทันกาลและได้รับการ
อนุมัติถูกต้องหรือไม่ 

√   

▪ มีการติดตามกับผู้ขายส าหรับสินค้าที่ช ารุด
เสียหาย และได้รับไม่ครบหรือไม่ 

√   

▪ เมื่อมีการคืนสินค้า มีเอกสารลดหนี้จากผู้ขาย
หรือไม่ 

√   

▪ มีการอนุมัติการช าระหนี้หรือไม่ √   
▪ ก าหนดหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการ 
ตรวจจ่ายช าระหนี้หรือไม่ 

√   

▪ ใบส าคัญที่จ่ายเงินแล้ว จะต้องมีการ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์เพ่ือป้องกันการจ่าย 
ซ้ าหรือไม่ 
 

√   

▪ มีหลักฐานที่แสดงว่าได้มีการตรวจสอบใบส่ง
ของกับใบสั่งซื้อในเรื่องปริมาณ ราคา ค่าขนส่ง 
ส่วนลด (ถ้ามี) เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ 
 

√  เจ้าหน้าที่การเงินประทับตราจ่ายเงินแล้ว 
และลงนาม วันที่จ่ายไว้ในใบส าคัญการ
จ่ายเงินทุกครั้ง 

3.5 กำรควบคุมและกำรแจกจ่ำย 
▪ มีการจัดท าบัญชี/ทะเบียนรับ - จ่ายพัสดุแยก
เป็นประเภทและมีหลักฐานประกอบทุกรายการ 
หรือไม่ 

√   

▪ มีการตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และ
ลงบัญชี/ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่ายพัสดุ
หรือไม่ 

√   

▪ การเบิกจ่ายพัสดุได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยพัสดุที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
หรือไม่ 

√   

▪ มีการเก็บใบเบิกจ่ายพัสดุไว้เป็นหลักฐานเพ่ือ
น ามาสอบยันความถูกต้องของพัสดุคงเหลือกับ
บัญชีทะเบียนหรือไม่ 
 

√   

▪ มีกรรมการ ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบ
การรับ/จ่ายพัสดุคงเหลือประจ าปีว่าถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามบัญชี/ทะเบียน หรือไม่ 
 

√   



ค ำถำม มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ ค ำอธิบำย/ค ำตอบ 
▪ กรณีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญหายหรือ
หมดความจ าเป็นต้องใช้งาน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และ
ด าเนินการตามระเบียบหรือไม่แพ่งและติดตาม 
 

√   

▪ กรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหาย ใช้การไม่ได้
โดยไม่ทราบสาเหตุ มีการสอบสวนหาตัวผู้รับ
ผิดทางแพ่งและติดตามเรียกค่าสินไหมทดแทน
หรือไม่ 

√   

▪ มีการให้หมายเลขทะเบียนพัสดุหรือไม่ √   
▪ สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการแต่งตั้งเวรยาม
รักษาความปลอดภัยหรือไม่ 

√   

▪ สถานที่จัดเก็บพัสดุ มีการประกันภัยไว้
หรือไม่ 

 √  

▪ สถานที่จัดเก็บพัสดุเพียงพอหรือไม่  √ ไม่มีการเก็บ stock พัสดุ 
3.6 กำรบ ำรุงรักษำ    
▪ มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุหรือ √   
▪ มีการจัดท ารายงานผลการบ ารุงรักษาเป็นไป
ตามแผนหรือไม่ 

√   

▪ มีการจัดฝึกอบรมหรือมีคู่มือการบ ารุงรักษา
ให้แก่ผู้ใช้พัสดุหรือไม่ 

√   

▪ มีการพิจารราข้อเปรียบเทียบการบ ารุงรักษา
ระหว่างการด าเนินงานเองและการจ้าง
หน่วยงานภายนอกหรือไม่ 
 

√   

3.7 กำรจ ำหน่ำยพัสดุ    
▪ มีการรายงานพัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือ
หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากและ
พัสดุที่สูญหายต่อผู้มีอ านาจเพ่ือพิจารณา 
ให้จ าหน่ายพัสดุหรือไม่ 
 

√   

▪ มีการจัดท ารายงานการจ าหน่ายพัสดุออก
จากบัญชีหรือไม่ 
 

√   

 

 



    สรุป : กำรควบคุมกำรบริหำรพัสดุ 
  ศูนยอ์นามัยที่ 5 นครราชสีมา มีการควบคุมด้านการควบคุมการบริหารพัสดุ มีการควบคุมเพียงพอ เพ่ือให้ความ 

    มั่นใจว่าการบริการพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด 
 
 
 
 

                                                                  .........................................................ผู้ประเมิน 
                                                                        (นางสาวนพวรรณ หมื่นน้อย) 
                                                                     พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
                                                                         วันที ่ 30  กันยายน  2558 
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ประชุมคณะท ำงำนควบคุมภำยในหน่วยงำน
วันที่ 21  กรกฎำคม  2558

ณ  ห้องประชุมมิตรภำพ

เรื่อง  ทบทวนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2558

โดย

ประธำนคณะท ำงำนควบคุมภำยใน 
ศูนย์อนำมัยที่ 5 นครรำชสีมำ



ประเด็นกำรทบทวน 4 ประเด็น ดังนี้

1. กำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคมุภำยใน (ปี2558)
(แบบ ปย.1)

2.  กำรประเมินผลและปรับปรงุกำรควบคมุภำยใน (ปี2558)
(แบบ ปย.2)

3.  กำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในของงวดก่อน
(ปีงบประมำณ 2557)

4.  กำรจัดท ำกระบวนงำนของหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2558



1. กำรประเมินองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน (ปี2558)

5 องค์ประกอบ
 สภำพแวดล้อมกำรควบคุม
 กำรประเมินควำมเสี่ยง
 กิจกรรมกำรควบคุม
 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 กำรติดตำมประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้ : แบบประเมิน 
อปก. กำรควบคุมภำยใน 

(ภำคผนวก ก.)

แบบ ปย. 1

 ส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินนครรำชสีมำ
 ส่งกองคลัง กรมอนำมัย 
(ภำยใน 30 กันยำยน 2558)

จัดท ำรำยงำน



2.  กำรประเมินผลและปรับปรงุกำรควบคมุภำยใน (ปี2558)

ประเมินกำรควบคุมภำยใน 4 ด้ำน
 ด้ำนกำรบริหำร
(ภำรกิจ/กระบวนกำรปฏิบัติงำน/กำรใช้ทรัพยำกร/ 
สภำพแวดล้อมของกำรด ำเนินงำน)

 ด้ำนกำรเงิน
(เงินสด/เงินฝำกธนำคำร/ทรัพย์สิน/รำยงำนกำรเงิน)

 ด้ำนกำรผลิต 
(กำรวำงแผนกำรผลิต/ด ำเนินกำรผลิต/บริหำรคลังสินค้ำ)

 ด้ำนอื่นๆ
(บริหำรบุคลำกร/ระบบสำรสนเทศ/บริหำรพัสดุ)

เครื่องมือทีใ่ช้ : แบบสอบถำมประเมิน
กำรควบคุมภำยใน

(ภำคผนวก ข.)

แบบ ปย.2
ก. ด้ำนกระบวนกำร

 กระบวนกำรศึกษำวจิัย
 กระบวนกำรรับรองมำตรฐำนกำร

บริกำร สส.&สล.
 กระบวนกำรบรหิำรงบประมำณ

ข. ด้ำนธรรมำภบิำล
ค. ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

+
ปย. 1

 ส่งส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินนครรำชสีมำ
 ส่งกองคลัง กรมอนำมัย 
(ภำยใน 30 กันยำยน 2558)

*ข้อมูลจำกแบบ ปย.2  ปี 2558   ต้องน ำไปจัดท ำรำยงำนติดตำม  
แบบติดตำม ปอ.3 (รอบ 6 เดือน/12 เดือน ปีงบประมำณ 2559)

จัดท ำรำยงำน



3. กำรติดตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน
ของงวดก่อน (ปีงบประมำณ 2557)

รำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม (แบบ ติดตำม ปอ. 3)

 รอบ 6 เดือน     ภำยในวันท่ี 31 มีนำคม  2558

(ส่งรำยงำนไปเรียบร้อยในวันที่  2 กุมภำพันธ์  2558)

 รอบ 12 เดือน   ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2558
(ยังไม่ถึงระยะเวลำที่ก ำหนด)

ด้ำนกระบวนกำร
 กระบวนกำรวิจัย  สถำนะอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
 กระบวนกำรรับรองมำตรฐำน (EHA) สถำนะอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำร
 กระบวนกำรบรหิำร  สถำนะอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ด้ำนธรรมำภบิำล
 กำรเล่ือนระดับล่ำช้ำ สถำนะด ำเนินกำรแล้วเสร็จล่ำช้ำกว่ำก ำหนด

ด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
 กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล สถำนะอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร



4.  กำรจัดท ำกระบวนงำนของหน่วยงำน ปีงบประมำณ 2558

กลุ่ม  อก.        ผู้ประสำนงำน   คือ ..............
กลุ่ม  ยว.        ผู้ประสำนงำน   คือ ..............
กลุ่ม  จศ.        ผู้ประสำนงำน   คือ ..............
กลุ่ม  สส.        ผู้ประสำนงำน   คือ ..............
กลุ่ม  สล.        ผู้ประสำนงำน   คือ ..............
รพ.                 ผู้ประสำนงำน   คือ ..............

ก ำหนดส่งภำยในวันที่........................ ขอเอกสำรเป็นไฟส์ คะ

Flow chart กระบวนงำน ......................................
ปีงบประมำณ 2558

กลุ่มงำน...............................................

ผู้เก่ียวข้อง ขั้นตอน ควำมเส่ียง วิธีกำรควบคุม ระยะเวลำ



นัดประชุมคร้ังต่อไป 
?????



สรุปรายงานการประชุมคณะท างานควบคุมภายในของหน่วยงาน 
วันที่  21  กรกฎาคม  2558 

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น     ประธาน 
2. นายสินศักดิ์ชนม์  อุ่นพรมมี    รองประธาน 
3. นางสาวนพวรรณ  หมื่นน้อย    กรรมการ 
4. นางประนอม  แนมกลาง     กรรมการ 
5. นางอารยา  อินต๊ะ     กรรมการ 
6. นางกนกพร  พลมิตร     กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสถาพร  เป็นตามวา     กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุภาพ 
9. นางสาวอรพรรณ  แก้วพวง    กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุจิตรา  สุมนนอก      
2. นางวรรธนนท์  ทินวัง  

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น.     
สรุปสาระส าคัญของการการประชุม ดังนี้ 

ประเด็นในการเพ่ือพิจารณา  4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปี2558) (แบบ ปย.1) 
 ผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณาทบทวน 5 องค์ประกอบ ได้แก่  

 สภาพแวดล้อมการควบคุม 

 การประเมินความเสี่ยง 

 กิจกรรมการควบคุม 

 สารสนเทศและการสื่อสาร 

 การติดตามประเมินผล 

โดยใช้แบบประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) เพ่ือสรุปจัดท ารายงาน แบบ ปย.1  
มิติที่ประชุม : มอบคุณจีรวรรณ  ชงจังหรีด ไปรวบรวมสรุปข้อมูลที่ได้จาก ภาคผนวก ก. จากท่ีประชุม
ร่วมกันพิจาณา จัดท าเป็นรายงาน ตาม แบบ ปย.1 และน ามาเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 

 
2. การประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปี2558) (แบบ ปย.2) 

ผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณาทบทวนการประเมินการควบคุมภายใน 4 ด้าน ได้แก่  
 ด้านการบริหาร (ภารกิจ/กระบวนการปฏิบัติงาน/การใช้ทรัพยากร/สภาพแวดล้อมของการ

ด าเนินงาน) 



 ด้านการเงิน (เงินสด/เงินฝากธนาคาร/ทรัพย์สิน/รายงานการเงิน) 
 ด้านการผลิต (การวางแผนการผลิต/ด าเนินการผลิต/บริหารคลังสินค้า) 
 ด้านอ่ืนๆ (บริหารบุคลากร/ระบบสารสนเทศ/บริหารพัสดุ) 
มิติที่ประชุม :  ประธานมอบหมายให้คณะกรรมการ ไปทบทวนการประเมินการควบคุมภายใน ตาม
แบบสอบถาม (ภาคผนวก ข.)  และน ามาเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 
 ด้านการบริหาร มอบหมายให้ นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด 
 ด้านการเงิน มอบหมายให้ นางประนอม  แนมกลาง 
 ด้านการผลิต มอบหมายให้ นางสาวอรพรรณ  แก้วพวง ประสานส่งต่อนางสุจิตรา  สุมนนอก 

 ด้านอ่ืนๆ มอบหมายให้ นางสาวนพวรรณ  หมื่นน้อย 
 

3. การติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ 2557) 
ผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณาทบทวนการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 

(ปีงบประมาณ 2557) ตามแบบติดตาม ปอ.3  รายละเอียด ดังนี้ 
ด้านกระบวนการ 

 กระบวนการวิจัย   
มิติที่ประชุม : มอบหมายให้  กพว.ของศูนย์อนามัยที่ 5 รับไปทบทวนรายละเอียดของข้อมูล ตามแบบ
ติดตาม ปอ.3 และน ามาเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป (มอบหมาย ดร.สินศักดิ์
ชนม์ อุ่นพรมมี เป็นผู้ประสาน) 

 กระบวนการรับรองมาตรฐาน (EHA)  
มิติที่ประชุม : การรายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ 
2557) รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558) สถานะการด าเนินการ คือ ด าเนินการแล้ว เสร็จ
ตามก าหนดการ 

 กระบวนการบริหาร 
มิติที่ประชุม : การรายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ 
2557) รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558) สถานะการด าเนินการ คือ ด าเนินการแล้ว เสร็จ
ตามก าหนดการ 

 ด้านธรรมาภิบาล 
 การเลื่อนระดับล่าช้า 

มิติที่ประชุม : การรายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ 
2557) รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558) สถานะการด าเนินการ คือ ด าเนินการแล้วเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด (มอบหมาย นางประนอม  แนมกลาง เป็นผู้ประสาน งานการเจ้าหน้าที่) ทบทวนตาม
แบบติดตาม ปอ.3 และน ามาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร 

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
มิติที่ประชุม : การรายงานการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ 
2557) รอบ 12 เดือน (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558) สถานะการด าเนินการ คือ อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ (มอบหมาย ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี เป็นผู้ประสาน กับงานข้อมูล) ทบทวนตามแบบติดตาม 
ปอ.3 และน ามาเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 



 
4. การจัดท ากระบวนงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 
 มิติที่ประชุม : ประธานมอบหมายให้ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย พิจารณาทบทวนกระบวนงานตาม
หัวข้อทั้ง 5 หัวข้อ ได้แก่    

Flow  chart : กระบวนงาน............................. 
กลุ่มงาน............................................................ 

ผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอน ความเสี่ยง วิธีการควบคุม ระยะเวลา 
 
โดยก าหนดผู้ประสานงาน ดังนี้ 

 กลุ่มอ านวยการ     นางประนอม  แนมกลาง 

 กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ฯ    นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด 

 กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุภาพ  นางสถาพร  เป็นตามวา 

 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ   นางสุจิตรา  สุมนนอก 

 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม   นางอารยา  อินต๊ะ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   นางสาวนพวรรณ  หมื่นน้อย 
ก าหนดให้ส่งเอกสารเป็นไฟส์ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หรือส่งทาง E-mail : jeerawan2519@gmail.com 
5. เรื่องอ่ืนๆ 
 ประธานนัดประชุมเพ่ือติดตามงานครั้งต่อไป วันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
มิตรภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา (กรณีท่ีคณะกรรมการท่านใดติดไปราชการ ขอความร่วมมือส่งตัวแทนเข้า
ร่วมประชุม และน างานที่ได้รับมอบหมายมาส่ง/น าเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาในวันประชุมต่อไป) 
 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

****************************************** 
นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด   ผู้สรุปรายงานการประชุม 
 นางสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 

mailto:jeerawan2519@gmail.com


สรุปรายงานการประชุมคณะท างานควบคุมภายในของหน่วยงาน 
วันที่  19  สิงหาคม  2558 

ณ ห้องประชุมมิตรภาพ  ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น     ประธาน 
2. นายสินศักดิ์ชนม์  อุ่นพรมมี    รองประธาน 
3. นางวรรธนนท์  ทินวัง     กรรมการ 
4. นางประนอม  แนมกลาง     กรรมการ 
5. นางอารยา  อินต๊ะ     กรรมการ 
6. นางกนกพร  พลมิตร     กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสถาพร  เป็นตามวา     กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุภาพ 
9. นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ     กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุจิตรา  สุมนนอก      
2. นางสาวนพวรรณ  หมื่นน้อย  

เริ่มประชุม  เวลา 13.30 น.     
สรุปสาระส าคัญของการการประชุม ดังนี้ 

ประเด็นในการเพ่ือพิจารณา  4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1. การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปี2558) (แบบ ปย.1) 
มิติที่ประชุม :  ทบทวนการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 จากข้อมูลที่ได้ประเมิน
ตนเองตามภาคผนวก ก. จัดท ารายงานตามแบบ ปย.1 เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
2. การประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปี2558) (แบบ ปย.2) 
มิติที่ประชุม :  ทบทวนการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2558 จากข้อมูลที่ได้ประเมิน
ตนเองตามภาคผนวก ข. จัดท ารายงานตามแบบ ปย.2 เพ่ือรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยประธาน
มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

ก. ด้านกระบวนการ 
1. กระบวนการศึกษาวิจัย  มอบ นายสินศักดิ์ชนม์  อุ่นพรมมี 
2. กระบวนการรับรองมาตรฐานฯ มอบ นางกมลรัตน์ เกตุบรรลุ 
3. กระบวนการบริหาร   มอบ นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด 

ข. ด้านธรรมาภิบาล    มอบ นางวรรธนนท์  ทินวัง 
ค.  ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร  มอบ นางสถาพร  เป็นตามวา 

 



3. การติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ 2557) 
มิติที่ประชุม :  พิจารณาทบทวนการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (ปีงบประมาณ 
2557) ตามแบบติดตาม ปอ.3  มติที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ ด าเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว 

 
4. การจัดท ากระบวนงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 
มิติที่ประชุม :  รวบรวมกระบวนงานของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย กลุ่มอ านวยการ กลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์และการวิจัย กลุ่มจัดการความรู้และการศึกษาด้านสุขภาพ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ กลุ่ม
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดท าเป็นรูปเล่ม 
 

5. เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 
 

****************************************** 
นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด   ผู้สรุปรายงานการประชุม 
 นางสุวรรณ  แช่มชูกลิ่น   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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