
 

      (แบบฟอรม์แนบท้าย 3) 
แบบ ปย. 1 

ชื่อส่วนงานย่อย     กองคลงั 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่......31.......เดือน.....มีนาคม........พ.ศ. ....2554............ 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทาํงานของผู้บริหาร 
1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
1.3 ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร 
1.4 โครงสร้างองค์กร 
1.5 การมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.6 นโยบายวิธบีริหารด้านบุคลากร 
1.7 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 วัตถุประสงค์ระดับองค์กร 
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
2.5 การกําหนดวิธีการควบคุมความเส่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม การควบคุมภายใน เพื่อให้บุคลากรทุก
ระดับมีทัศนคตทิี่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้ทกุคนเข้าใจ 
ขอบเขต หน้าที ่รวมทัง้ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึง
จรรยาข้าราชการกรมอนามัยทีพ่ึงมี เพือ่ใหก้ารควบคุม
ภายในของหน่วยงานมีประสิทธผิล สามารถ ปฏิบัติงาน 
ตามตามภารกจิและตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ข้อสรุป สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวม
เหมาะสม มีกฎ ระเบียบเป็นตวักําหนด ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าทีทุ่กคนมีความตระหนักรับผิดชอบตอ่หน้าทีข่องตน 
จึงมีส่วนทําใหก้ารควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลของงานที่ค่อนข้างมคุีณภาพ การทาํงานมีสภาพ
คล่อง มีขั้นตอนและลดขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
 
 
 
ผลการประเมิน การกําหนดวตัถุประสงคก์ารดําเนินงานให้
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายของ
กรมดว้ยงบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม กําหนดจดุ
ควบคุมและการบริหารความเสี่ยงไวใ้นผังขั้นตอนการ
ทํางานในแต่ละกระบวนงาน ซึ่ง ได้มีการปรับปรงุใหเ้ป็น
ปัจจุบัน 
ข้อสรุป มีการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลตาม
แนวทางที่หน่วยงานเจ้าภาพกาํหนด 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 การควบคุมทุกกิจกรรม 
3.2 การแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
3.3 การมอบหมายงาน 
3.4 ข้อกําหนดเกี่ยวกับความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
3.5 มาตรการตดิตามและตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 

4.1 สารสนเทศ 
4.2 การสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่
ละกิจกรรมให้ความสําคัญศึกษาทําความเข้าใจกฎ ระเบียบ 
ข้อกําหนดทีเ่กีย่วข้องและยึดถอืปฏิบัติอย่างเคร่งครดั มีการ
กําหนดจดุเสี่ยงและจุดควบคุมไว้ในผังขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรมเพือ่ให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวขอ้ง
เข้าใจ เกิดความระมัดระวงั รอบคอบ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถกูต้อง และสําเร็จลุล่วงไปดว้ยด ี
ข้อสรุป ในภาพรวมกจิกรรมควบคุมเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร 
กิจกรรมควบคมุเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตงิานตามปกติ 
ผู้บริหารทุกระดบั กํากับดูแลใหม้ีการปฏิบัตงิานตามกฎ 
ระเบียบ ขอ้กําหนดที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร และมีการปรับปรงุพฒันากิจกรรมควบคุมให้
เหมาะสมอยู่เสมอ 
 
 
 
ผลการประเมิน มีระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เกีย่วข้อง มีการจดัหาอุปกรณ์ 
ดูแล และพัฒนางานใหท้ันสมัยอยู่เสมอ สามารถ
ประสานงานกับระบบ GFMIS ได้อย่างครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
และให้โอกาสเจา้หน้าที่ได้ศึกษาอบรมเพือ่เพิ่มพนูความรู้ใน
ด้านนี้อยู่เสมอ 
ข้อสรุป ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสารมีความเหมาะสม
ต่อความต้องการของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง รวมทัง้มีการจัดหา
อุปกรณ์พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร และรูปแบบการ
ส่ือสารใหท้ันสมัย สะดวกต่อผู้ใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
รวม มกีารประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มี
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ข้อร้องเรียน ผ่าน
ทางกระดานสนทนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5. การตดิตามประเมินผล 
5.1 การติดตาม 
5.2 การประเมนิผล 
 

ผลการประเมิน หน่วยงานมกีารติดตามประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องทกุปี และ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของ
ผู้บริหาร         ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกีย่วข้อง กรณี
พบปัญหาจุดออ่นหรือมขี้อบกพร่องจะมีการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีปฏิบัติเพือ่ให้สามารถควบคุมและลด
ความเสี่ยงได้โดยมิชักช้า 
ข้อสรุป ผู้บรหิารมีการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระบบควบคุมภายในที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่อง มี
คณะกรรมการควบคุมภายใน ประเมินตนเอง จัดทํา
รายงานผลการติดตามการปฏบิัติตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะต่อ
ผู้บริหารฯ เพือ่ทราบ มกีารแก้ไขจุดอ่อนหรอืข้อบกพรอ่ง 
โดยการประชุมผู้เกี่ยวข้อง กําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้สามารถ
ควบคุม และลดความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสม มีการปรับปรงุ
และพัฒนาใหท้นัสมัยอยู่เสมอ 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม 
องค์ประกอบของการควบคุมภายในของหนว่ยงาน กองคลัง ในภาพรวม เหมาะสม มีกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ เป็นตวักําหนด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทกุระดับมีความตระหนัก รับผิดชอบงานในหน้าที่ของตน มกีารกําหนดจุด
เสี่ยงและควบคุมความเส่ียงไวใ้นผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ไว้ยังผู้เกี่ยวข้อง มีการตดิตามประเมินผล และปรับปรงุพัฒนาให้ทันสมัย 

 
             ชือ่ผู้รายงาน ........................................................  (ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน) 
               (นางรชันีวรรณ  นามะสนธิ) 

                           ตําแหน่ง   ผูอ้ํานวยการกองคลัง 

                 วันที่   ...........เดือน............................พ.ศ................... 
 
 



กรมอนามัย 
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐...  เดือน  .....กนัยายน.....  พ.ศ.  ....๒๕๕๔.... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ภารกิจหลักของกรมอนามัย 
กระบวนงานจัดซื้อ/จ้าง 
๑. รวบรวมความต้องการจัดซื้อ/จ้าง ใน
ส่วนที่เกินวงเงินที่กรมฯ มอบให้
หน่วยงาน 

      

วัตถุประสงค์ :       

เพื่อทราบความต้องการของแต่ละ
หน่วยงานที่ให้มีการจัดซื้อ/จ้างในส่วนที่
เกินอํานาจ 
 

๑. มีคําสั่งกรมฯ มอบ
อํานาจในการจัดซื้อ/จ้าง   
แต่ละวิธี 

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่
พบว่ายังไม่สามารถจัดซื้อ
ให้เป็นไปตามความ
ต้องการได้ตามที่กําหนด 
เนื่องจากไม่มีแผนการ
จัดซื้อจ้างที่เกินวงเงินสอง
ล้านบาทจากหน่วยงาน
ย่อย 
 

ไม่สามารถจัดซื้อให้เป็นไปตาม
ความต้องการได้ตามที่กําหนด 
เนื่องจากไม่มีแผนการจัดซื้อ
จ้างที่เกินวงเงินสองล้านบาท
จากหน่วยงานย่อย 
 

กําหนดให้มีการจัดทําแผนการ
จัดซื้อ/จ้างที่เกินวงเงิน เพื่อจัดเวลา
ในการจัดซื้อ/จ้างทั้งปี และลดการ
จัดซื้อ/จ้าง ไม่ทันเวลา ตามความ
ต้องการ 
 

พ.ย.๕๔ 
กลุ่มพัสดุ 

 

 
 
 
 

 

(แบบฟอร์มแนบท้าย ๔) 
แบบ  ปย. ๒ 



กรมอนามัย 
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐...  เดือน  .....กนัยายน.....  พ.ศ.  ....๒๕๕๔.... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๒.  การจัดซื้อ/จ้าง ในส่วนที่เกิน
วงเงินที่กรมฯ มอบให้หน่วยงาน 

      

วัตถุประสงค์ :       
๒.๑ เพื่อให้มีการจัดหาพัสดุได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยการพัสดุฯ และระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
๒.๒ เพื่อให้ได้พัสดุถูกต้อง ครบถ้วน
ตามความต้องการ 
 
 
 

๑. มีคําสั่งกรมฯ มอบ
อํานาจในการจัดซื้อ/จ้าง   
แต่ละวิธี 
๒. มีผังขั้นตอนการ
ดําเนินงาน (SOP) ที่เป็นไป 
๓.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
๔.แต่งตั้งกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
 

การควบคุมยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากหน่วยงานส่ง 
รายงานขอซื้อ/จ้าง ไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน สาเหตุ
จากเจ้าหน้าที่ไม่ติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับพัสดุใน
เว็บไซต์กองคลัง 
 

บางหน่วยงานส่งรายงานขอ
ซื้อ/จ้าง ล่าช้าไม่เป็นไปตาม
ข้อกําหนด  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ไม่ติดตามข่าวสาร
เกี่ยวกับพัสดุในเว็บไซต์กอง
คลัง 
 

-ซ้อมความเข้าใจเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  
-ทําหนังสือแจ้งเวียนข้อผิดพลาดที่
พบในการกรอกข้อมูลในรายงานขอ
ซื้อ/จ้าง 
 

พ.ย.๕๔ 
กลุ่มพัสดุ 

 

 

๓.  การควบคุม       
วัตถุประสงค์ :       
เพื่อให้ทราบจํานวนสินทรัพย์ของกรม
อนามัยที่มีอยู่ 

มีการจัดทําทะเบียนคุม
สินทรัพย์ 

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ 

- -   

 
               ชื่อผู้รายงาน..........................................................      

       (นางรัชนีวรรณ  นามะสนธิ) 
       ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 

       วันที่ .........  เดือน .................  พ.ศ.................. 



ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มอํานวยการ กองคลัง กรมอนามัย 
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐...  เดือน  .....กนัยายน.....  พ.ศ.  ....๒๕๕๔.... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ภารกิจสนับสนุนของกองคลัง  
กรมอนามัย 

      

กระบวนงานสารบรรณ       

๑. การจัดทํา       

วัตถุประสงค์:       

เพื่อให้หนังสือถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกฯ และต้นแบบ 
(Template) กรมอนามัย
และมีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ     

       

       

       

       

       

       

(แบบฟอร์มแนบท้าย ๔) 
แบบ  ปย. ๒ 



ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มอํานวยการ กองคลัง กรมอนามัย 
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐...  เดือน  .....กนัยายน.....  พ.ศ.  ....๒๕๕๔.... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๒. การรับ-การส่ง       

วัตถุประสงค์:       

เพื่อให้การจัดลําดับการรับ-การส่งเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
เรื่องได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา
แรงงาน และงบประมาณ รวมทั้งลดความ
ขัดแย้งในในการประสานงาน 

- ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 

การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่
เพียงพอเนื่องจาก .- 
- ขาดความต่อเนื่องของ
หนังสือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และผู้เกี่ยวข้องบางรายยัง
ไม่ได้ดําเนินการรับ - ส่งใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล
หนังสือรับ-ส่งเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ
ผู้เกี่ยวข้องบางรายยังไม่ได้
ดําเนินการรับ-ส่งในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้บังคับบัญชากํากับ ดูแลติดตาม
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ก.ย. ๕๕ 
กลุ่มอํานวยการ 

เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ
หมายถงึ 
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบ
งานสาร
บรรณ
โดยตรง
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายถงึ 
ผู้บริหาร/
หัวหนา้
กลุ่ม/
หัวหนา้งาน
รวมทั้งผู้ที่
จัดทํา
หนังสือทุก
กลุ่ม 

 - คู่มือการใช้งานระบบ 
Intranet กรมอนามัย 
- คู่มือการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

  

 - ต้นแบบ 
(Template)รูปแบบหนังสือ
จากสํานักนายกรัฐมนตรี 

  

 - การส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้ารับการอบรมจาก
หน่วยงานภายในและหน่วย
นอกกรมอนามัย 

    

 - มีการกําหนดเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

    

 



ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มอํานวยการ กองคลัง กรมอนามัย 
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ...๓๐...  เดือน  .....กนัยายน.....  พ.ศ.  ....๒๕๕๔.... 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ 
 

การประเมินผล 
การควบคุม 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุง 
การควบคุม 

กําหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๓. การเก็บรักษา       
วัตถุประสงค์:       
เพื่อเป็นหลักฐานที่ใช้อ้างอิงทําให้การ
ติดตามค้นหาเรื่อง เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว ประหยัดเวลา และแรงงาน 

- จัดทําแฟ้มหนังสือแยกตาม
ประเภทของเรื่อง 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ     

- จัดทําทะเบียนภาพรวม
ของหนังสือที่รับ-ส่ง 

    
    

๔. การทําลาย       
วัตถุประสงค์:       
เพื่อลดปริมาณของหนังสือที่มีเป็นจํานวน
มาก 

ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
การทําลายตามระเบียบสาร
บรรณ 

การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ     

       
       

 
                                                            

ชื่อผู้รายงาน..........................................................      
       (นางรัชนีวรรณ  นามะสนธิ) 

       ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง 
       วันที่ .........  เดือน .................  พ.ศ.................. 

 
 
 
 


