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ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆ ท่ีส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์

 ความเส่ียง การควบคุมภายในท่ีมี
อยู่

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน

ความเส่ียงท่ียังมีอยู่ การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ และ
ก าหนดเสร็จ

1. งานธุรการ ไม่มีแนวทางเร่ืองการส่ง  - มีแนวทางการ มีแนวทางการปฏิบัติงาน พบความเส่ียงเร่ืองการ ปรับปรุงแนวทางการ กลุ่มงานทรัพยากร
เอกสารลับของกลุ่มงาน ปฏิบัติงานเร่ืองการรับ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึง ส่งหนังสือลับออก การ ปฏิบัติงานเร่ืองการ บุคคล

 - ส่งเอกสารในกลุ่มงาน ระเบียบหนังสือลับ บรรจุซองเอกสารและ รับ-ส่งเอกสารลับ และ
 - ระเบียบงานสารบรรณ ผนึกเอกสารไม่ถูกต้อง ส่งบุคลากรท่ี

ตามระเบียบ รับผิดชอบเพ่ิมพูน
ความรู้เร่ืองระเบียบ
หนังสือลับ

2. งานสิทธิประโยชน์และ ไม่มีข้ันตอนเร่ืองการ มีแนวทางเร่ืองการ พบว่าการระบุ แฟ้มประวัติบุคลากร ปรับปรุงแนวทางการ กลุ่มงานทรัพยากร
ทะเบียนประวัติ ตรวจสอบความครบถ้วน จัดท าแฟ้มทะเบียน รายละเอียดข้ันตอนการ พบว่ามีเอกสารท่ีไม่ ปฏิบัติงานเร่ืองการ บุคคล

ของแฟ้ม ก.พ. 7 ของ ประวัติบุคลากร ปฏิบัติงานยังไม่ ครบถ้วนตามเกณฑ์ ตรวจสอบเอกสารแฟ้ม
บุคลากร ครอบคลุมถึงเอกสารท่ีใช้ ก.พ. 7

ในการท าแฟ้มประวัติ

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสุด  ๓๐ กันยายน ๒๕๖6



3. งานระบบลา ไม่มีการทบทวนส่ือสาร  - มีแนวทางการ ขาดเร่ืองความถ่ีในการ พบการส่งใบลาไม่ เพ่ิมการส่ือสาร กลุ่มงานทรัพยากร
เร่ืองระบบการส่งใบลา ไม่ ปฏิบัติงานเร่ืองการส่ง ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ี บุคลากรเร่ืองแนว บุคคล
เป็นไปตามข้ันตอนการ ใบลา เร่ืองการลา  HR ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการลาในการ
ปฏิบัติงาน  - ส่ือสารบุคลากรเร่ือง ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

แนวทางการลาในเวที และเวทีการประชุม
ปฐมนิเทศบุคลากร ส่ือสารองค์กรทุก 3

เดือน
4. งานสิทธิประโยชน์และ ไม่มีแนวปฏิบัติเร่ืองการ ไม่มี ยังไม่มีแนวปฏิบัติเร่ือง เอกสารส่วนตัวท่ีต้อง จัดท าแนวปฏิบัติเร่ือง กลุ่มงานทรัพยากร
ทะเบียนประวัติ ตรวจสอบเอกสารของ การตรวจสอบเอกสาร ส่งกรมสุขภาพจิต ไม่ เอกสารการบรรจุ บุคคล

ข้าราชการบรรจุใหม่ ของบุคลากรบรรจุใหม่ ครบถ้วนพบความล่าช้า ข้าราชการใหม่
ประเภทข้าราชการ ในการออกค าส่ังบรรจุ

หรือออกค าส่ัง
คลาดเคล่ือน

5. งานสิทธิประโยชน์และ ไม่มีแนวปฏิบัติเร่ืองการ ไม่มี ยังไม่มีแนวปฏิบัติการ ความไม่ถูกต้องของ จัดท าแนวปฏิบัติเร่ือง กลุ่มงานทรัพยากร
ทะเบียนประวัติ ตรวจสอบฐานข้อมูล ท างานเร่ืองการตรวสอบ ข้อมูลส่วนตัวบุคลากร การตรวจสอข้อมูล บุคคล

ประจ าตัวประชาชนของ ข้อมูลส่วนตัวบุคลากรใน ในระบบ เช่น วดป บุคลากรในระบบ
บุคลากรในระบบ DPIS ระบบ DPIS เกิดบุคลากร/เลขบัตร ประจ าปี

ประชาชน/วุฒิ
การศึกษา/สถานะ
เป็นต้น



6. งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่มีการจัดท า หรือแจ้ง ไม่มี ความไม่พอเพียงของการ ยังพบบุคลากรบางราย ปรับปรุงแนวทางการ กลุ่มงานทรัพยากร
career path ของบุคลากร แจ้งเร่ือง caree path ยังไม่มีการท า IPD ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ บุคคล

รายบุคคล และ IPD และแจ้งเร่ือง caree ให้ครอบคลุมถึง
รายบุคคล path ของแต่ละคน caree path แต่ละ

วิชาชีพ
7. งานตรวจสอบมาปฏิบัติ ไม่มีการทบทวนระบบการ มีแนวทางการปฏิบัติงาน ระบบท่ีมียังไม่ครอบคลุม ยังพบบุคลากรท่ีไม่มี จัดท าแนวทางการ กลุ่มงานทรัพยากร
ราชการ ท างานเร่ืองการสแกนหน้า เร่ืองการตรวจสอบวัน การลงเวลาเข้า-ออกงาน ตรวจสอบการลงเวลา บุคคล

บุคลากรเข้า-ออกงาน มาปฏิบัติงานของ เน่ืองจากสแกนหน้าไม่ เข้า-ออกงานของ
บุคลากรประจ าเดือน ติด แต่ไม่แจ้ง HR บุคลากรทุกวันท่ี 10

ของเดือน
8. งานประเมินผลปฏิบัติราชการ ไม่มีแนวปฏิบัติเร่ืองการ ไม่มี ไม่มี จนท. ไม่แจ้งกรรมการ จัดท าแนวปฏิบัติเร่ือง กลุ่มงานทรัพยากร

ส่ือสารการสรรหา สัมภาษณ์ข้าราชการ การส่ือสารบุคลากร 
กรณีมีรายช่ือเป็น

บุคคล
ข้าราชการของหน่วยงาน ต าแหน่งนักเวชศาสตร์ กรณีมีรายช่ือเป็น
(จนท. ไม่แจ้งกรรมการ การส่ือความหมายท่ี กรรมการสรรหาของ
สัมภาษณ์ข้าราชการ กรมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ต าแหน่งนักเวชศาสตร์การ
ส่ือความหมายท่ีกรม
สุขภาพจิต)

9. งานคัดเลือกสรรหาบรรจุ ไม่ปฏิบัติตามข้ันตอนการ มีแนวทางการปฏิบัติงาน บุคลากรไม่ได้รับการ พบการไม่ปฏิบัติตาม การนิเทศงานบุคลากร กลุ่มงานทรัพยากร
แต่งต้ัง สรรหา เร่ืองการจัดเอกสาร

เอกสาร
เร่ืองการสรรหาบุคลากร ทบทวนแนวทางการ แนวทางการปฏิบัติงาน ของหัวหน้ากลุ่มงาน บุคคล

สัญญาจ้าง พนร. และพกส.  และการจัดชุดเอกสาร ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง และทบทวนแนว
สัญญาจ้างงาน ปฏิบัติงานปีละ 2 คร้ัง



10. การจัดซ้ือจัดจ้าง การจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไป เจ้าหน้าท่ีงานปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ไม่พบความเส่ียง ปรับปรุงคู่มือการ กลุ่มงานพัสดุ
ตามระเบียบ ตามคู่มือการจัดซ้ือจัด ตามท่ีคู่มือท่ีก าหนดให้ ท างานเม่ือมีการ

จ้าง เปล่ียนแปลงระเบียบ
ใหม่

11. การลงทะเบียนคุมพัสดุ พัสดุไม่ครบถ้วนถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีงานปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ไม่พบความเส่ียง ปรับปรุงคู่มือการ กลุ่มงานพัสดุ
ตามระเบียบ เจ้าหน้าท่ีงานปฏิบัติ ตามท่ีคู่มือท่ีก าหนดให้ ท างานเม่ือมีการ

ตามคู่มือการจัดซ้ือจัด เปล่ียนแปลงระเบียบ
จ้าง ใหม่


