รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการคุมภายใน
ครั้งที่ 3/2565
วันจันทรที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ หองประชุมเฉลิมชาติ แจมจรรยา กรมอนามัย
ผูมาประชุม

1. นางสาววิกรานต ยาสมาน นิติกรชํานาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน สาราบรรณ นิติกร
กรรมการ
3. นางมานิตย พิรักษา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวอรณิชา บรรพศรี เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. นายวิทยา โสแพทย
นิติกร
กรรมการ
2. นางสาวกรัณฑรัตน เมืองคํา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรรมการ
ผูเขารวมประชุม
1. นางสาววิลาวัลย บ้ําชาวนา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผูแทนกลุม สส.
2. นางสาวฉายจิต ทองแหยม นิติกร
ผูแทนกลุม พก.
3. นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ผูแทนกลุม บย.

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางสาววิกรานต ยาสมาน นิติกรชํานาญการพิเศษ ประธานการประชุม ไดกลาวเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เนื่องจากมีผูแทนกลุมซึ่งเปนเจาหนาหนาที่ใหมเขารวมประชุมฯ ประธานจึงแจงใหที่ประชุม
ทราบดังนี้
1.1 คํ าสั่ งกองกฎหมาย ที่ 16/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งคณะกรรมการฯ
ประกอบดวยเจาหนาที่จากทุกกลุม มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) จัดทํากรอบการประเมินผลควบคุมภายในและกําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุม
ภายในของกองกฎหมาย
2) รวบรวม ประเมินผล และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของกองกฎหมาย
3) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
4) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมในของกองกฎหมาย
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่มีผลตอการพัฒนาการควบคุมภายในของกองกฎหมาย
1.2 การควบคุม/...

-21.2 การควบคุมภายใน คือกระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล หัวหนาหนวยงานของรัฐ ฝาย
บริ หาร และบุ คลากรของหน วยของรั ฐจั ดให มี ขึ้ น เพื่ อสร างความมั่ นใจอย างสมเหตุ สมผลว าการดํ าเนิ นงานของ
หนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ การควบคุมภายในจะเปนเครื่องมือสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนด ประกอบดวย
1. สภาพแวดลอมการควบคุม ปจจัยพื้นฐานที่สงผลใหมีการควบคุมภายในทั่วทั้งหนวยงาน
ผูกํ า กั บ ดู แ ลและฝ า ยบริ ห ารจะต อ งสร า งบรรยากาศให ทุ กระดั บ ตระหนั ก ถึง ความสํ าคั ญ การควบคุ ม ภายใน
สภาพแวดลอมการควบคุมเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลกระทบตอองคประกอบการควบคุมภายในอื่น ๆ
2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงค
ของหนวยงานรวมถึงกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
3. กิจ กรรมการควบคุม การปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบายและกระบวนการดําเนิน งาน
เพื่อใหมั่นใจวาการปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
และนําไปปฏิบัติทั่วทั้งองคกร
4. สารสนเทศและการสื่ อสาร สารสนเทศเป น สิ่ งจํ าเป น สํ าหรั บหน วยงานช ว ยให มี การ
ดําเนินการตามการควบคุมที่กําหนด การสื่อสารเกิดขึ้นไดทั้งจากภายในและภายนอก
5. กิจกรรมการติดตามผล การประเมินผล ระหวางการปฏิบัติงาน การประเมินผลรายครั้ง กรณี
ที่ผลการประเมินการควบคุมภายในกอใหเกิดความเสียหายใหรายงานตอฝายบริหาร และผูกํากับดูแลอยางทันเวลา
โดยจัดทําแบบรายงานตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ควบคุมภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑที่คณะกรรมการระดับกรมกําหนด ดังนี้
- รายงานการประเมินการควบคุมภายใน สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2565 ที่ ผานความเห็นชอบจากหัวหน าหน วยงาน ที่นํ าขึ้ นเว็บไซตระบบควบคุ มภายในของหนวยงาน ดั งนี้ แบบ
ติดตาม ปค.5 สวนงานยอย รอบระยะเวลา 12 เดือน, แบบ ปค.4 สวนงานยอย, แบบ ปค.5 สวนงานยอย และตาราง
วิเคราะหความเสี่ยงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
- รายงานแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2565 ที่ผานความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงาน และนําขึ้นเว็บไซตระบบควบคุมภายในของหนวยงาน ภายในวันที่
30 เมษายน 2565
การจัดทํารายงานการประเมินการควบคุมภายใน เริ่มตนดวยการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ตองมีการทบทวนทุกปและควรมาจากเจาหนาที่ทุกกลุม คัดเลือกคูมือการปฏิบัติงาน
(SOP) ของหนวยงานอยางนอย 3 กระบวนงาน มาประเมินการควบคุมภายใน โดยใหเลือกกระบวนงานเดียวกับของกรม
อนามัย 2 กระบวนงาน และกระบวนงานภารกิจหลักของหนวยงาน 1 กระบวนงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
นางมานิตย พิรักษา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุการ ไดแจงเวียนรายงาน
การประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มี นาคม 2565 ใหคณะกรรมการฯ พิ จารณาแลว ปรากฏว าไม มีแก ไข
จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565
ระเบียบ/...

-3ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองกฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
นางมานิตย พิรักษา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรมการและเลขานุ การ ไดขอใหที่ประชุม
รวมกันพิจารณารางรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองกฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ
12 เดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. รางแบบติดตาม ปค.5 (สวนงานยอย) โดยนําแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย ปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน มาติดตามวาความเสี่ยงที่มีอยูไดรับการแกไขเรียบรอยแลวหรือไม ซึ่งมี 5 กระบวนงาน ไดแก
งานตามภารภารกิจกองกฎหมาย 3 กระบวนงาน คือ 1) พิจารณาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
2) ตอบขอหารือตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขทางโทรศัพท 3) จัดประชุมคณะกรรมการตามกฎหมาย และงาน
ภารกิจสนับสนุน 2 กระบวนงาน คือ 4) ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน 5) ยืมเงินราชการ
ตัวอยางแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย

-42. การประเมินความเสี่ยง 3 กระบวนงาน ซึ่งตองนําเผยแพรในเว็บไซตหนวยงาน ไดแก
2.1 งานศึกษาวิจัย เปนงานของกลุมสงเสริมและบังคับใชกฎหมาย
ตัวอยางตารางวิเคราะหความเสี่ยง

2. รางแบบ ปค. 5 สวนงานยอย ในปงบประมาณ
ตัวอยางแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

-52.2 งานบริหารงบประมาณ ของกลุมบริหารยุทธศาสตร
2.3 งานพิจารณาอุทธรณกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข ของกลุมคุมครองและพิทักษสิทธิ์
• สํ า หรั บ งานจั ด ประชุ ม คณะกรรมการตามกฎหมาย ของกลุ ม พั ฒ นากฎหมาย
งานสอบขอเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ของกลุมกฎหมายและ
วินัย งานยืมเงินราชการ ของกลุมอํานวยการ ใหทําการประเมินความเสี่ยงและเก็บ
ไวที่กลุมงาน
ตามขอ 2.2 - 2.3 ผูแทนกลุมแจงวาอยูระหวางดําเนินการจัดทําการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ตารางวิเคราะหความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Map) และแบบ ปค.5 สวนงานยอย)
3. แบบ ปค. 5 สวนงานยอย
ตัวอยางแบบ ปค. 5 สวนงานยอย

-64. ราง แบบ ปค. 4 สวนงานยอย

ตัวอยางแบบ ปค. 4 สวนงานยอย

5. รางแบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

ตัวอยาง ภาคผนวก ก

-7ตัวอยาง ภาคผนวก ก

-86. ราง แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)

-9ตัวอยาง ภาคผนวก ก

มติที่ประชุม
1. คณะกรรมการฯ ไดรวมกันพิจารณาราง แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย แบบ ปค.4 สวน
งานยอย แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) แบบสอบถามการ
ควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข) ของกองกฎหมาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 แลว
จึงมอบนางมานิตย พิรักษา กรรมการและเลขานุการ ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
2. ใหทุกกลุมประเมินผลการควบคุมภายในโดยจัดทํา ตารางวิเคราะหความเสี่ยง โอกาส และ
ผลกระทบของความเสี่ยง (Risk Map) และแบบ ปค.5 สวนงานยอย ของกระบวนงานที่กลุม
รับผิดชอบ และสงไฟลขอมูลให นางมานิตย พิรักษา รวบรวมเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อ
รวมกันพิจารณาในเดือน กันยายน 2565 ตอไป
เลิกประชุมเวลา 12.00 นาฬิกา
ผูจัดทํารายงานการประชุม : นางมานิตย พิรักษา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ผูต รวจรายงานการประชุม : นางสาววิกรานต ยาสมาน นิติกรชํานาญการพิเศษ
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

