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06/01/2564 

หน่วยงานเจ้าภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน และกองแผนงาน 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ      

การบริหารความเสี่ยง 
หน่วยงานที่รับการประเมิน  36 หน่วยงาน 
ค านิยาม ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการ 
                   ระดับหน่วยงาน 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนนิงานและรายงานในระบบศนูยต์ิดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC) และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

แหล่งข้อมูล 36 หน่วยงาน 
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี) A = การประเมินผลการด าเนินงานการด าเนินงานตรวจสอบภายใน และการควบคุม

ภายใน (2.5 คะแนน) 
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี) B = การประเมินผลการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตาม

แผนปฏบิัติการระดับหน่วยงาน (2.5 คะแนน) 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (ถ้ามี) ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ     

การบริหารความเสี่ยง   = (A+B) = 5 
   

ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564) 

เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) และรอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564) 
ตามหลักเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
ตัวชี้วัด 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
เอกสารสนับสนุน :   
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 

Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ.) 
2561 2562 2563 

- - - - - 
 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัดที่ 
2.1.1 

1. นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์            ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
    โทรศัพท์ 0 2590 4105               E-mail : pimpawadee_9@hotmail.com 
2. นางสาวอรุณี มนปราณีต               นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4103               E-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th 
3. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม          นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4628               E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 
4. นางดุลยรัตน์ งามชม                   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4104               E-mail : dunyarat.n@anamai.mail.go.th 
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5. นางจรัญญา สะเริญรัมย์        นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4630              E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th 

ผู้รายงานตัวชี้วัดที่ 2.1.1 
 

1. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม         นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4628              E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 
2. นางจรัญญา สะเริญรัมย์         นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
    โทร. 0 2590 4630                   E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัดที่ 
2.1.2 

1. นางสาวรัตนาวดี  ทองสทุธิ์    กองแผนงาน กรมอนามัย 
    โทรศัพท์ 0 2590 4283              โทรศัพท์มือถือ 06 4985 4492  
    อีเมล์ : Rattanawadee.t@anamai.mail.go.th 
2. นางสาวเขมณัฏฐ์  ศิริเชาวพฒัน์    กองแผนงาน กรมอนามัย 
    โทรศัพท์ 0 2590 4296               โทรศัพท์มือถือ 0 8 8269 5416 
    อีเมล์ : Khammanat.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทรสาร 0 2591 8177-8 

ผู้รายงานตัวชี้วัดที่ 2.1.2 
 

นางสาวเขมณัฏฐ์  ศิริเชาวพฒัน์    กองแผนงาน กรมอนามัย 
โทรศัพท์ 0 2590 4296                   โทรศัพท์มือถือ 0 8 8269 5416 
อีเมล์ : Khammanat.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทรสาร 0 2591 8177-8 
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06/01/2564 

หน่วยงานเจ้าภาพ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  
หน่วยงานที่รับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม 1. การด าเนินงานตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม    
มีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น
ได้ทันเวลา  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น 
และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการ
ประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยผู้ตรวจสอบ  
 ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน การตรวจสอบการควบคุมภายในเบื้องต้น

ของหน่วยงาน 
 ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย การตรวจสอบภายในประเมินประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานหน่วยงาน 
 ผู้ตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.)  

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 

2. การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐฝ่ายบริหาร และบุคลากรของหน่วยของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมด้านการด าเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ โดยบุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม  
2) การประเมินความเสี่ยง  
3) กิจกรรมการควบคุม  
4) สารสนเทศและการสื่อสาร  
5) กิจกรรมการติดตามผล  

โดยจัดท าแบบรายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการระดับกรมก าหนด ดังนี้ 
         - รายงานการควบคุมภายใน ส าหรับระยะเวลาด าเนนิงานสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.
63 ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ทีน่ าขึน้เว็บไซตร์ะบบควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน ภายในวนัที่ 20 ต.ค.63 ดังนี้ แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ
ระยะเวลา 12 เดือน, แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย, แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย และตาราง
วิเคราะห์ความเสี่ยงประจ าปงีบประมาณ 2563  
         - รายงานแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค.64 ที่ผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน และน าขึน้เว็บไซต์ระบบ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ภายในวันที่ 30 เมย.64   
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานและรายงานในระบบ DOC และเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
แหล่งข้อมูล 36 หน่วยงาน 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) 

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564) 
เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น ามาใช้ในการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด 

0.5 เอกสารรายการผลการวิเคราะหก์าร
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของ
หน่วยงานและมีการเผยแพร่ในเวปไซต์
ของหน่วยงาน             (0.5 คะแนน) 
ประเด็นหัวข้อการวิเคราะห์ 
1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการระดบั Le (Level) 
ผลการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน 

- รายงานผลการตรวจสอบของ    
ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน 
กรมอนามัย ผู้ตรวจสอบภายนอก 
ส.ต.ง, ค.ต.ป, ป.ป.ช, ป.ป.ท 
ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน 

- การควบคุมภายในของหน่วยงาน
ปี 2563-ปัจจุบัน 

2. ด้านผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
-   ความคาดหวัง 

2 Advocacy/ Intervention  
มีการก าหนดมาตรการและประเด็นความรู้จากข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์  

0.5 2. ก าหนดมาตรการด าเนินการแกไ้ขการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน          (0.5 คะแนน) 

2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด โดยใช้กลยุทธ์ 
PIRAB           (0.25 คะแนน) 

2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร 
เพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตัวช้ีวัด           (0.15 คะแนน) 

2.3 มีเหตุผลประกอบในการก าหนด
มาตรการและประเด็นความรู้  
                    (0.10 คะแนน) 

3 Management and Governance 
- มีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  

0.5 3. แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน
และการควบคมุภายใน       (0.5 คะแนน) 

3.1 มีแผนการขับเคลื่อน (0.15 คะแนน) 
ประกอบด้วย 

   1) แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจ าหน่วยงานและแผนการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
   และผูต้รวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

หรือแผนการปรับปรุงกระบวน
ปฏิบัติงานให้มีการควบคุมภายใน    

 2) แผนการควบคุมภายใน 
3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน 

(0.10 คะแนน) 
   3.3 มีรายงานการตดิตามการด าเนินงาน

ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือนและ
น าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป 
(0.25คะแนน) 

 
4 Output ผลผลิต 

ร้อยละของจ านวนผลผลติได้ครบตามมาตรการและ
แผนการขับเคลื่อนที่ก าหนด 

คะแนนที่ได้ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละผลผลิต
ได้ครบตาม
มาตรการและ
แผนการขบั
เคลื่อนที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 

0.5 4. ร้อยละของจ านวนผลผลิตได้ครบตาม
มาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่
ก าหนด          (0.5 คะแนน) 

   1) มีรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ครบตามจ านวนมาตรการที่ก าหนด  

   2) มีรายงานสรปุผลการด าเนินงานครบ
ตามที่ก าหนดในแผนการขับเคลื่อน 

 
 
 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
5.1 ร้อยละการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นมาตรฐาน/คูม่ือการปฏิบัติงาน SOP 
(Standard Operating Procedure) 

คะแนนที่ได้ 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
ร้อยละการ
ปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
ให้เป็น
มาตรฐาน/คู่มือ
การปฏิบัติงาน 
SOP 
(Standard 
Operating 
Procedure) 

60 70 80 90 100 

 
 
 
 
 
 
 

0.5 5. ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด (0.5 คะแนน) 
   5.1 มีการปรับปรุงการพัฒนา
กระบวนการปฏิบตัิงานให้เป็นมาตรฐาน/
คู่มือการปฏิบตัิงาน SOP (Standard 
Operating Procedure) ที่สอดคล้องกับ
กระบวนงานตามข้อสังเกตที่พบจากการ
ตรวจสอบ และกระบวนงานท่ีมีการ
ควบคุมภายใน ผ่านความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานและเผยแพร่บน
เว็บไซตห์น่วยงาน ดังนี้   (0.25 คะแนน)  
- ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
หรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก  
- กระบวนงานท่ีได้มีการควบคุมภายใน
ตามแบบรายงานการประเมินผลควบคุม
ภายใน สิ้นสดุวันท่ี 30 ก.ย.63      
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 

 5.2 เปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานปัจจุบันกับไตรมาส  
ที่ผ่านมา 

คะแนนที่ได้ 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
จ านวนข้อตรวจ
พบจากรายงาน
ของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ า
หน่วยงาน  

>5  
ข้อ 

4-5 
 ข้อ 

3-4  
ข้อ 

1-2 
 ข้อ 

0  ข้อ 

 

 5.2 ให้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
จากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงานไตรมาส 1 ปี 
2564 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 
(หากมีข้อตรวจพบท่ีมีการด าเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็น 0 ข้อ) 
           (0.25 คะแนน) 

 คะแนนรวม 2.5  
 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2564 - กรกฎาคม 2564) 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

มีรายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่น ามาใช้ในการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัด 

0.5 เอกสารรายการผลการวิเคราะห์การ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานรอบ 5 เดือนหลัง             
(0.5 คะแนน) 
ประเด็นหัวข้อการวิเคราะห ์
1. ด้านผลผลติและผลลัพธ์ของการ
ด าเนินการระดับ Level 
ผลการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน 

- รายงานผลการตรวจสอบของ    
ผู้ตรวจสอบภายในประจ า
หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน 
กรมอนามัย ผู้ตรวจสอบภายนอก 
ส.ต.ง, ค.ต.ป, ป.ป.ช, ป.ป.ท 
ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน 

- การควบคุมภายในของหน่วยงาน
ปี 2563-ปัจจุบัน 

2. ด้านผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 
   -   ความคาดหวัง 

2 Advocacy/ Intervention  
- มีการก าหนดมาตรการและประเดน็ความรู้จาก

ข้อมูลที่ไดจ้ากการวิเคราะห ์

0.5 2. ทบทวนมาตรการด าเนินการแก้ไข
การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายในรอบ 5 เดือนหลัง   

   (0.5 คะแนน) 
3 Management and Governance 

- มีแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด  
0.5 3. ทบทวน/ปรับปรุงแผนการขับเคลื่อน

การตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน รอบ 5 เดือนหลัง (0.5 คะแนน) 

-  มีรายงานการตดิตามการด าเนนิงาน
ตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ทุกเดือน        
และน าขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

   ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป  
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
4 Output ผลผลิต 

ร้อยละของจ านวนผลผลติได้ครบตามมาตรการและ
แผนการขับเคลื่อนที่ก าหนด 

คะแนนที่ได้ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละผลผลิตได้
ครบตาม
มาตรการและ
แผนการขบั
เคลื่อนที่ก าหนด 

80 85 90 95 100 

 

0.5 4. ร้อยละของจ านวนผลผลิต รอบ 5 
เดือนหลัง ได้ครบตามมาตรการและ
แผนการขับเคลื่อนที่ก าหนด        
(0.5 คะแนน) 

1. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานครบ
ตามจ านวนมาตรการที่ก าหนด  

2. มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานครบ
ตามที่ก าหนดในแผนการขับเคลื่อน  

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
5.1 จ านวนการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงาน

ให้เป็นมาตรฐาน/คูม่ือการปฏิบัติงาน SOP 
(Standard Operating Procedure) ภายใต้ภารกิจ
การด าเนินงาน เพิ่มขึ้นจากรอบ 5 เดือนแรก  
(ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) 

คะแนนที่ได้ 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
จ านวนการ
ปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐาน/
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
SOP 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
5.2 เปรียบเทียบผลการปฏิบตัิงานปัจจุบันกับไตรมาสที่
ผ่านมา 

คะแนนที่ได้ 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 
จ านวนข้อตรวจ
พบจากรายงาน
ของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ า
หน่วยงาน  

>5 
ข้อ 

4-5 
ข้อ 

3-4 
ข้อ  

1-2 
ข้อ 

0  
ข้อ 

 

0.5 5. ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด (0.5 คะแนน) 
5.1 มีการปรับปรุงการพัฒนา 

กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบตัิงาน SOP 
(Standard Operating Procedure) 
ที่สอดคล้องกับกระบวนงานข้อสังเกต
การตรวจสอบและกระบวนงานท่ีมี
การควบคุมภายใน ผ่านความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานและ
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้  

         (0.25 คะแนน)  
- ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

ประจ าหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน 
กรมอนามัย หรือหน่วยงานตรวจสอบ
ภายนอก  

- กระบวนงานท่ีได้มีการควบคุมภายใน
ตามแบบรายงานการประเมินผล
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - พ.ศ.2564 

5.2 ให้เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
จากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงานไตรมาส 2 
เทียบกับไตรมาสที่ 1 (0.25 คะแนน) 

(หากมีข้อตรวจพบท่ีมีการด าเนินการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้นับเป็น 0 ข้อ) 

 คะแนนรวม 2.5  
เงื่อนไข :  (ถ้ามี) 
 
เอกสารสนับสนุน :  1) รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี 

2) รายงานผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานรายไตรมาส 
3) คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
4) รายงานของคณะกรรมการควบคุมภายในระดบักรม 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ปงีบประมาณ พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
- - - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์            ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
    โทรศัพท์ 0 2590 4105               E-mail : pimpawadee_9@hotmail.com 
2. นางสาวอรุณี มนปราณีต               นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4103               E-mail : arunee.m@anamai.mail.go.th 
3. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม          นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4628               E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 
4. นางดุลยรัตน์ งามชม                   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4104               E-mail : dunyarat.n@anamai.mail.go.th 
5. นางจรัญญา สะเริญรัมย์        นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4630              E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th 

ผู้รายงานตัวชี้วัด 
 

1. นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม         นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์ 0 2590 4628              E-mail : orawan.s@anamai.mail.go.th 
2. นางจรัญญา สะเริญรัมย์         นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
    โทร. 0 2590 4630                   E-mail : jarunya.s@anamai.mail.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orawan.s@anamai.mail.go.th
mailto:orawan.s@anamai.mail.go.th
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การเชื่อมโยง Template รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  ในระบบ DOC กรมอนามัย 

 

KPI 2.1.1 
ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินงาน
ตรวจสอบ
ภายใน 
การควบคุม
ภายใน 

Assessment 0.5 คะแนน 1. ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของ
การด าเนินการ 

1.แสดงผลผลิตผลลัพธ์ Le (Level) ของผล
การด าเนินงานการในปัจจุบัน 

2.ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2.ความคาดหวัง 
3.ด้านข้อมูลวชิาการและอื่น ๆ  
(เลือกไดต้ามความเหมาะกับ
หน่วยงาน) 
ข้อ 1-3 รายงานผลการวิเคราะห์ 
การตรวจสอบภายในและ 
การควบคุมภายใน  
(0.50 คะแนน) 

3.1 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
3.2 การปรับปรุงกระบวนการ 
3.3 การพัฒนาสินค้าและบริการ 
3.4 ความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ 
3.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน 
3.6 แนวทางการพัฒนาตนเอง 

Advocacy/Intervention 
0.5 คะแนน 

มาตรการ หลักการ/เหตุผล มาตรการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด PIRAB 
(0.25คะแนน) 

ความรู้ให้ผู้รับบริการ ประเด็นความรูแ้ก่บุคลากรในการขับเคลื่อน  
(0.15 คะแนน) 

 เหตุผลประกอบในการก าหนดมาตรการ
ประเด็นความรู้ (0.10 คะแนน) 

Management and 
Governance 
0.5 คะแนน 

แผน/ผลการขับเคลื่อน แผนการขับเคลื่อน ประกอบด้วย  
(0.15 คะแนน) 

- ช่ือกิจกรรม 
- ขับเคลื่อนมาตรการ 
- ขับเคลื่อนประเด็นความรู ้
- เป้าหมาย/ผลการด าเนินงาน 
- ระยะเวลาด าเนินการ 

การขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน  
(0.10 คะแนน) 

การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 

รายงานการติดตามด าเนินงานทุกเดือน  
(0.25 คะแนน) 
รายงานการประชุมตดิตามผลการ
ด าเนินงานในหน้า web site ของหน่วยงาน 

Output ผลผลิต  
0.5 คะแนน 

ผลผลิต ตาม Template 

Outcome ผลลัพธ์  
0.5 คะแนน 

ผลลัพธ์  ตาม Template 
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ตัวอย่างการรายงานผลการวิเคราะห์ 

 
 

ตัวอย่างรูปแบบการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) 
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08/01/2564 
หน่วยงานเจ้าภาพ กองแผนงาน  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับ

หน่วยงาน 
หน่วยงานที่รับการประเมิน  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ค านิยาม 1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการ
บริหาร ซึ่งอาจเป็นผลกระทบทางบวกด้วยก็ได้ โดยวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับ 
และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์ ลักษณะของความเสี่ยง สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  
 1) ปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่จะท าให้เกิดความเสี่ยง  
 2) เหตุการณ์เสี่ยง คือ เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน หรือ นโยบาย  
 3) ผลกระทบของความเสี่ยง คือ ความรุนแรงของความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์เสี่ยง  
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการ
บริหารจัดการปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพื่อให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรือผลกระทบของความเสียหายจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  
3. ระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management System) หมายถึง ระบบการ
บริหารปัจจัย และควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยค านึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเงิน และชื่อเสียงขององค์กรเป็นส าคัญ โดยได้รับการ
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานทุกระดับทั่วทั้ง
องค์กร 
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
ซึ่งการก าหนดระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากผลกระทบ ( Impact/Impact) และ
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood/Frequency)  
5. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความ
เสี่ยงหรือความไม่แน่นอนโดยรวมที่องค์กรยอมรับได้โดยยังคงให้องค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร    
ไม่ด้อยกว่าค่าเป้าหมายค่าเดียวหรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
ของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว  
6. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏบิัติการระดบั
หน่วยงาน :  
กรมอนามัยได้ก าหนดเกณฑ์และแนวทางการบริหารความเสีย่งโครงการส าคัญตาม
แผนปฏบิัติการระดับหน่วยงาน ดังนี้ 
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    6.1 เกณฑ์การคัดเลือกโครงการส าคัญของหน่วยงานในการน ามาจัดการบริหาร
ความเสี่ยงโดยมีปัจจัยและเกณฑ์การคัดเลือก คือ 
          1) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมอนามัย โครงการส าคัญ/กิจกรรมส าคัญ
ของกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, ค ารับรองการปฏิบัติราชการกรม
อนามัย, โครงการที่ได้รับการคัดเลือกบริหารความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์กรมอนามัย 
          2) งบประมาณทีไ่ด้รับ 
          3) ความจ าเปน็ต้องเร่งรัดการด าเนินงาน 

ปัจจัยพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา 
1 2 3 

1. ความสอดคล้องกับ 
- ยุทธศาสตร ์
  กรมอนามัย 
- โครงการส าคัญ/ 
  กิจกรรมส าคัญของ 
  กรมอนามัย 
  ประจ าปี 
  งบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 
- ค ารับรองการปฏิบตัิ  
  ราชการกรมอนามยั 
- โครงการที่ไดร้ับการ  
  คัดเลือกบริหาร 
  ความเสี่ยง    
  เชิงยุทธศาสตร ์
  กรมอนามัย 

สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
- ยุทธศาสตร ์
กรมอนามัย 

- โครงการส าคัญ/
กิจกรรมส าคญั
ของกรมอนามัย 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
- ยุทธศาสตร ์
  กรมอนามัย 
- โครงการส าคัญ/
กิจกรรมส าคญั
ของกรมอนามัย 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

- ค ารับรองการ
ปฏิบัต ิ
ราชการกรม
อนามัย 

สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
- ยุทธศาสตร ์
กรมอนามัย 

- โครงการส าคัญ/
กิจกรรมส าคญัของ
กรมอนามัย 
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

- ค ารับรองการ
ปฏิบัต ิ
ราชการกรม
อนามัย 

- โครงการที่ไดร้ับ
การคัดเลือก
บริหารความเสี่ยง
เชิงยุทธศาสตร ์
กรมอนามัย 

2. งบประมาณ ต่ ากว่า 5 แสนบาท 5 แสน-1 ล้านบาท มากกว่า 1 ล้านบาท
ขึ้นไป 

3. ความจ าเป็นต้อง
เร่งรัดการด าเนินงาน 

งานประจ าที่ต้อง
กระท าต่อเนื่อง 

งานท่ีด าเนินงาน
ให้เสร็จตาม
นโยบาย 
กรมอนามัย 

งานเร่งด่วนท่ีต้อง
ด าเนินการตาม
แผนงานรองรับ
นโยบายมุ่งเน้นของ
กระทรวง 
สาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
ที่กรมอนามัย
เกี่ยวข้อง 

โดยเกณฑ์การให้คะแนนพิจารณาจากผลกระทบจากน้อยไปมาก และน าโครงการที่มี
เกณฑ์คะแนนสูงสุด มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโครงการต่อไป 
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   6.2 ขั้นตอนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการที่ได้รับการคัดเลือก 
         1) ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดชื่อโครงการส าคัญ วัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรมหลัก และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1) 
         2) ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล 10 ประเด็น 
ได้แก่ ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง การ
รับผิดชอบ นิติธรรม การกระจายอ านาจ ความเสมอภาค และการมุ่งเน้นฉันทามติ โดย
น าแต่ละกิจกรรมหลักที่ได้ระบุไว้ในข้อ (1) มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมระบุความเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2) 
         3) ด าเนินการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยน าความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมหลักที่พบ
ในขั้นตอนที่ 2 มาแยกตามประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบระบุปัจจัยเสี่ยง  
        4) การประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรง
ของผลกระทบ และน าผลที่ได้มาคูณกันเป็นระดับความเสี่ยง  
        5) การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่ การหลีกเลี่ยงหรือก าจัด
ความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และ
ก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ขั้นตอนที่ 3-5 ตามแบบฟอร์มที่ 3) 
        6) ด าเนินการกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง การจัดท าแผน โดยน าปัจจัยเสี่ยง
ที่มีระดับความเสี่ยงจากมากไปหาน้อย (จากผลคูณในขั้นตอนที่ 4) ก าหนดกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 5) ก าหนดเป้าหมาย/
ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ (ตาม
แบบฟอร์มที่ 4) 
        7) การก ากับติดตามผลการด าเนินงาน โดยจัดท ารายงาน “แบบรายงานผลการ
เนินงานตามแผนบริหารจัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ทุกหน่วยงานส่งรายงานในระบบศูนย์ติดตามผลปฏิบตัิงาน กรมอนามัย (DOC 4.0) 
รายงานค ารับรองการปฏบิัติราชการ กรมอนามัย 

2. รายงานผลการประชุมตามแผนการด าเนินงานทุกเดือน และน าขึ้นเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน ภายในวนัที่ 10 ของเดือนถัดไป 

แหล่งข้อมูล 36 หน่วยงาน 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) 
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี) A = กิจกรรมที่ได้ด าเนินการตามแผนในรอบระยะเวลา 
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี) B = กิจกรรมทั้งหมดตามแผนในรอบระยะเวลา 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (ถ้ามี) (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) 
รายการข้อมูล 1 (ถ้ามี) C = กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแลว้ความเสี่ยงหมดไป 
รายการข้อมูล 2 (ถ้ามี) D = กิจกรรมทั้งหมดตามแผน 
สูตรค านวณตัวชี้วัด (ถ้ามี)  (C/D) x 100 
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เกณฑ์การประเมิน : 
รอบที่ 1 : 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)  

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1. คัดเลือกโครงการส าคัญของหนว่ยงาน ตามปัจจัยและ
เกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด เพื่อน ามาจัดการบริหาร 
ความเสีย่ง 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดช่ือโครงการ
ส าคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมหลัก และ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1) 

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและปจัจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล  
10 ประเด็น โดยน าแตล่ะกิจกรรมหลักท่ีไดร้ะบไุว้ใน
แบบฟอร์มที่ 1 มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2) 

0.5 1. หลักฐานการคดัเลือกโครงการ 
(0.125)  
2. เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 (0.125) 
3. เอกสารแบบฟอร์มที่ 2 (0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  
1. มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยน าความเสี่ยงของแต่ละ

กิจกรรมหลักที่พบในแบบฟอร์มที่ 2 มาแยกตามประเภท 
ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

2. มีการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และน าผลที่ได้มาคูณกัน
เป็นระดับความเสี่ยง  

3. มีการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่  
การหลีกเลี่ยงหรือก าจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง  
การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และก าหนด
แนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 3) 

0.5 1. เอกสารแบบฟอร์มที่ 3 (0.5) 

3 Management and Governance 
มีการจัดท าแผน โดยน าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจาก
มากไปหาน้อย (จากผลคูณในแบบฟอร์มที่ 3) ก าหนดกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ก าหนดเป้าหมาย/
ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
และงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 4) 

0.5 1. แบบฟอร์มที่ 4 (0.25) 
2. มีรายงานการติดตามการ

ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารบัรองฯ 
ทุกเดือน และน าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันท่ี 10  
ของเดือนถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 
มีการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด ตามรอบ
ระยะเวลา และก ากับตดิตามผลการด าเนินงาน โดยจดัท า
รายงาน “แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5) 
 
 
 
 
 
 

0.5 1. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แบบฟอร์มที่ 5 (0.5) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 

ร้อยละของการด าเนนิงานตามแผน  
คะแนนที่ได้ 0.2 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละของการ
ด าเนินงานตาม
แผน 

ด าเนินการ
ได้ <50 % 
ของ
กิจกรรม
ตามรอบ
ระยะเวลา 

ด าเนินการ
ได้  
50-79 % 
ของ
กิจกรรม
ตามรอบ
ระยะเวลา 

ด าเนินการ
ได ้
80-89 % 
ของ
กิจกรรม
ตามรอบ
ระยะเวลา 

ด าเนินการ
ได้  
90-100 % 
ของ
กิจกรรม
ตามรอบ
ระยะเวลา  

0.5 1. มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายค านวณ
ตามสดัส่วนท่ีก าหนด 

 คะแนนรวม 2.5  
 
รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564) ระดับที่ 1, 2 และ 3 หากด าเนินการแล้วตั้งแต่รอบที่ 1  
            ได้ 3 คะแนน 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
1 Assessment 

1. คัดเลือกโครงการส าคัญของหนว่ยงาน ตามปัจจัยและ
เกณฑ์การคัดเลือกที่ก าหนด เพื่อน ามาจัดการบริหาร 
ความเสีย่ง 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยแสดงรายละเอียดช่ือโครงการ
ส าคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมหลัก และ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมหลัก (ตามแบบฟอร์มที่ 1) 

3. วิเคราะห์ความเสี่ยงและปจัจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล  
10 ประเด็น โดยน าแตล่ะกิจกรรมหลักท่ีไดร้ะบไุว้ใน
แบบฟอร์มที่ 1 มาวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมระบุความ
เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 2) 

0.5 1. หลักฐานการคดัเลือกโครงการ 
(0.125)  
2. เอกสารแบบฟอร์มที่ 1 (0.125) 
3. เอกสารแบบฟอร์มที่ 2 (0.25) 

2 Advocacy/ Intervention  
1. มีการระบุความเสี่ยงต่าง ๆ โดยน าความเสี่ยงของแต่ละ

กิจกรรมหลักที่พบในแบบฟอร์มที่ 2 มาแยกตามประเภท
ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความ
เสี่ยงด้านการด าเนินงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ 

2. มีการประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และน าผลที่ได้มาคูณกัน
เป็นระดับความเสี่ยง  

3. มีการก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง ได้แก่  
การหลีกเลี่ยงหรือก าจัดความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง  
การยอมรับความเสี่ยง และการถ่ายโอนความเสี่ยง และ
ก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง (ตามแบบฟอร์มที่ 3) 

 
 
 
 
 

0.5 1. เอกสารแบบฟอร์มที่ 3 (0.5) 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน 
3 Management and Governance 

มีการจัดท าแผน โดยน าปัจจัยเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงจาก
มากไปหาน้อย (จากผลคูณในแบบฟอร์มที่ 3) ก าหนดกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง ก าหนดเป้าหมาย/
ผลส าเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
และงบประมาณ (ตามแบบฟอร์มที่ 4) 

0.5 1. แบบฟอร์มที่ 4 (0.25) 
2. มีรายงานการติดตามการ

ด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารบัรองฯ 
ทุกเดือน และน าขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ภายในวันท่ี 10  
ของเดือนถัดไป (0.25) 

4 Output ผลผลิต 
มีการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่ก าหนด ตามรอบ
ระยะเวลา และก ากับตดิตามผลการด าเนินงาน โดยจดัท า
รายงาน “แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการ” (ตามแบบฟอร์มที่ 5) 

0.5 1. แบบฟอร์มที่ 5 แบบรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหาร
จัดการความเสีย่ง (0.5)  
 

5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวช้ีวัด 
ร้อยละของการบริหารจดัการความเสี่ยงทั้งหมด  

คะแนนที่ได้ 0.25 0.3 0.4 0.5 
ร้อยละของการ
บริหารจัดการ
ความเสีย่ง
ทั้งหมด 

จัดการได ้
<50 %  
% ของ
ความเสีย่ง
ทั้งหมด 

จัดการได ้
50-79 % 
ของความ
เสี่ยง
ทั้งหมด 

จัดการได ้
80-89 %  
ของความ
เสี่ยง
ทั้งหมด 

จัดการได ้
90-100 %  

 

0.5 มีผลลัพธ์ตรงเป้าหมายค านวณตาม
สัดส่วนที่ก าหนด 

 คะแนนรวม 2.5  
เงื่อนไข :  -ไม่มี- 
เอกสารสนับสนุน :  - คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ที่ปรากฏ 
 
 
 
 
- ตัวอย่างการคัดเลือกโครงการ 
- แบบฟอร์มบริหารความเสี่ยงโครงการ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี) 
Baseline data หน่วยวัด ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.) 

2561 2562 2563 
- - - - - 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 
 

นางสาวรัตนาวดี  ทองสุทธิ์  โทร. 0 2590 4283/064-9854492  
อีเมล์ : rattanawadee.t@anamai.mail.go.th 
นางสาวเขมณัฏฐ์  ศิริเชาวพฒัน ์โทร.02-5904296/088-2695416 
อีเมล์ : khammanat.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทรสาร. 02-5918177-8 

ผู้รายงานตัวชี้วัด 
 

นางสาวเขมณัฏฐ์  ศิริเชาวพฒัน ์โทร.02-5904296/088-2695416 
อีเมล์ : khammanat.s@anamai.mail.go.th 
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทรสาร. 02-5918177-8 

mailto:rattanawadee.t@anamai.mail.go.th
mailto:khammanat.s@anamai.mail.go.th
mailto:khammanat.s@anamai.mail.go.th
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ตัวอย่างการคัดเลือกโครงการ 
โครงการ/ปัจจัย เกณฑ์การคัดเลือกโครงการ รวม 

ความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  ความจ าเป็นต้อง
เร่งรัดการด าเนินการ 

โครงการ A 2 2 1 5 
โครงการ B 2 3 2 7 
โครงการ C 3 3 3 9 
โครงการ...N ... ... .. .. 

 
 จากตารางคัดเลือกโครงการ พบว่า โครงการ C เป็นโครงการทีไ่ด้คะแนนสูงสุด ในการน ามาจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงโครงการตามขั้นตอนและแบบฟอร์มที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 

โครงการส าคัญ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม วัตถุประสงค ์
1.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.................................... 1....................................... 1.1........................................ 
  1.2........................................ 
  1.3........................................ 
 2....................................... 2.1........................................ 
  2.2........................................ 
  2.3........................................ 
 3....................................... 3.1........................................ 
  3.2........................................ 
  3.3......................................... 
   
   
   
   

แบบฟอร์มที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยน าแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 
มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การตอบสนอง การรับผิดชอบ นิติธรรม การกระจาย
อ านาจ 

ความเสมอ
ภาค 

การมุ่งเน้น
ฉันทามติ 

 
 
 
 

          

 
 
 
 

          

 
 
 
 

          

 
 
 
 

          

 
 
 
 

          

 
 
 

แบบฟอร์มที่ 2 
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ขั้นตอนที่ 3 การระบุความเสี่ยงต่าง ๆ  4. การประเมินความเสี่ยง  5.กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
โครงการ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

กิจกรรม ประเภทความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การก าหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง 
(Risk response) 

โอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง 
A =1-5 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

B=1-5 

ระดับ 
ความเสี่ยง 
C=AxB 

กลยุทธ์ที่ใชจ้ัดการกับความเสี่ยง แนวทางการ
จัดการความเสี่ยง 

กิจกรรมที่ 1 
........................................
........................................
..................... 

ความเส่ียงด้าน 
กลยุทธ ์ 
(Strategic Risk : S) 

    1. การหลีกเล่ียงหรือการก าจัดความเส่ียง 
2. การควบคุมความเส่ียง 
3. การยอมรับความเส่ียง 
4. การถ่ายโอนความเส่ียง 

 

ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน (Operation 
Risk : O) 

    1. การหลีกเล่ียงหรือการก าจัดความเส่ียง 
2. การควบคุมความเส่ียง 
3. การยอมรับความเส่ียง 
4. การถ่ายโอนความเส่ียง 

 

ความเสี่ยงด้านการเงิน  
(Financial Risk : F) 

    1. การหลีกเล่ียงหรือการก าจัดความเส่ียง 
2. การควบคุมความเส่ียง 
3. การยอมรับความเส่ียง 
4. การถ่ายโอนความเส่ียง 

 

ความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย/
กฎระเบียบ 
(Compliance Risk : C) 

    1. การหลีกเล่ียงหรือการก าจัดความเส่ียง 
2. การควบคุมความเส่ียง 
3. การยอมรับความเส่ียง 
4. การถ่ายโอนความเส่ียง 

 

 
หมายเหตุ : ปัจจัยเสี่ยง หมายถึง ปัจจัยท่ีท าให้กิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่บรรลุตามเป้าหมาย  

  โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง :  ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก  ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 
  ความรุนแรงของผลกระทบ : ให้ระบุระดับคะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 = น้อยมาก  ระดับ 2 = น้อย ระดับ 3 ปานกลาง  ระดับ 4 = สูง ระดับ 5 =สูงมาก 

                   กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง : เลือกกลยุทธ์ท่ีจะใช้ในการจดัการความเสีย่ง ดังนี้ 1. การหลกีเลี่ยงหรอืการก าจัดความเสีย่ง 2. การควบคุมความเสีย่ง 3. การยอมรบัความเสี่ยง 
                                                             4. การถ่ายโอนความเสี่ยง 
 

แบบฟอร์มที่ 3 
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ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
โครงการ…………………………………………………………………………………………………………………………….  

ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จ 
ของการด าเนินการ

กิจกรรม 
ตามแนวทางการ

จัดการ 
ความเสี่ยง 

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ผุ้รับผิดชอบ งบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.   

 
 
 
 

                

 
 
 
 

                

 
 
 
 

 
 
 

               

 
 
 
 

  
 
 

              

แบบฟอร์มที่ 4 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

กิจกรรมตามแนวทาง 
การจัดการความเสี่ยง 

(จากตารางแผน) 

เป้าหมาย/ผลส าเร็จของ
การด าเนินการกิจกรรม
ตามแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง 
(จากตารางแผน) 

ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/
ผลส าเร็จที่ต้ังไว้ 

(อธิบายโดยสังเขป) 

กิจกรรมที่คาดว่าจะ
ด าเนินการในปี 2565 

เพ่ือจัดการกับความเสี่ยง  
ที่ยังคงอยู่ 

 

งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงหมดไป 

ด าเนินงานแล้ว
ความเสี่ยงยังคงอยู ่

ต้ังไว้ 
ในแผน 

ใช้ไป คงเหลือ 

         

         

         

         

         

         

 
 

แบบฟอร์มที่ 5 
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การลงผลการด าเนินงานในระบบ DOC 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญตามแผนปฏิบัตกิารระดับหน่วยงาน 
 

1. เลือก รายการข้อมูลที่น ามาใช้ 
2. เลือก เพิ่มรายการข้อมูล 
3. ใส่ชื่อรายการข้อมูล “หลักฐานคัดเลือกโครงการ และแบบฟอร์ม 1-5” 
4. ใส่ link URL หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่วางข้อมูลในข้อ 3 
5. เลือก บันทึกข้อมูล 

หมายเหตุ : องค์ประกอบไม่ต้องด าเนินการใดๆ 
 

******************* 


