
กระบวนการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในศูนย์บริหารกฎหมายสาธารสุข 

ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จของงาน 

ความเสี่ยง จุดควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

 

2 ช่ัวโมง  มีการแต่งตั้ง
คณะท างานทีม่ผีู้แทน
ของทุกลุ่มงาน 
 

 มีการแจ้งให้คณะกรรมการ
ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีการ
ด าเนินงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

 

2  

 

 

 

3 ช่ัวโมง  ก าหนดวัตถุประสงค์
การประเมิน 

คณะกรรมการ         
ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจ
เรื่องระบบการควบคุม
ภายใน 

ต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าจะ
ประเมินท้ังระบบหรือประเมิน
เฉพาะบางส่วน งานภารกิจหลัก
หรือกระบวนงานสนับสนุน 
กระบวนงานท่ีมีความเสี่ยงสูง 
โดนกรมอนามัยจะเป็นผู้
คัดเลือกกระบวนงานท่ีจะ
ประเมิน 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

3  2 ช่ัวโมง  มีแผนการประเมินฯ 
ประจ าปี  

กิจกรรมอาจไมเ่ป็นไป             
ตามแผน 

มีการตดิตามแผนการด าเนินงาน
เป็นระยะ   

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

ก ำหนดผูร้ับผดิชอบกำร
ประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 

ก ำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ 
ของกำรประเมิน 

จัดท ำแผน/แนวทำงกำรประเมินผล
ประจ ำปเีสนอคกก.  

 



ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จของงาน 

ความเสี่ยง จุดควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

4  

 

2 วัน    มีความเข้าใจโครงสร้าง วิธีการ
และรูปแบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

5  3 ช่ัวโมง  มีการประชุม
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการประชุม 
ไม่ครบ 

ท าหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการ
โดยตรงและประสานแบบไม่เป็น
ทางการ อาทิ Line    

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

6  

 

1 ช่ัวโมง  แนวทางการ
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

7 

 

 

 1 วัน     คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

ศึกษำและวิเครำะห์ท ำควำมเข้ำใจ 
จัดเตรียมข้อมลูส ำหรับกำรประเมนิ 

จัดประชุมคกก. เพื่อพิจำรณำแผน
และแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

 

เสนอแผนและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนต่อผู้อ ำนวยกำร 

 

จัดเตรียมแบบฟอร์มประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 



ล าดับ
ที ่

ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 
(วันท าการ) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

เป้าหมาย/
ความส าเร็จของงาน 

ความเสี่ยง จุดควบคุมความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

8  1 สัปดาห ์    ให้ผู้ปฏิบัติทีร่ับผดิชอบ
กระบวนงานท่ีประเมินผล           
ร่วมประเมินกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

9  

 

 

1 สัปดาห ์

   สรุปความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคมุ
ภายใน 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

10  

 

 

1 วัน    ส่งรายงานถึงกองคลัง          
(ผ่านหัวหน้าหน่วยงาน) ภายใน 
30 กันยายน ของปีงบประมาณ  

 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล

ระบบควบคมุ
ภายใน 

 

อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมภายในของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
๑. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขมีแนวทางการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเกิดประสิทธิภาพ 
๒. ขอบเขต 

ครอบคลุมการปฏิบัติงานควบคุมภายในระดับหน่วยงานตั้งแต่การก าหนดผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในวางระบบการควบคุมภายในสื่อสารแผนให้เกิดการ
ด าเนินงาน ประเมินผลการควบคุมภายในและสรุปรายงานผลการประเมินเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารกรมอนามัย    

ด ำเนินกำรประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน 

 

สรุปผลกำรประเมินและ 
จัดท ำเอกสำรกำรประเมิน 

 

ส่งรำยงำนกำรประเมินผล 

กำรควบคุมภำยใน 

 



3. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑) จัดท าค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าค าสั่งเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินท างานควบคุมภายในประจ าหน่วยงานที่มาจากทุก 

ฝ่ายในหน่วยงานและก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน 
- พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ ความเข้าใจการควบคุมภายใน โดยให้เข้ารับการอบรมเรื่องการควบคุมภายในที่กรมอนามัยจัดตามความ 

เหมาะสม 
๒) ร่างก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

  - จัดท าร่างก าหนดขอบเขตของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินผลระบบการควบคุมภายในทั้งระบบทั่วทั้งหน่วยงาน หรือจะประเมินเฉพาะบางส่วนงานที่มีเป็นงาน
ภารกิจหลักหรือมีความเสี่ยงสูงส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเป็นอย่างมาก (ก าหนดตามนโยบายของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในกรมอนามัย) 
 -  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินว่าจะประเมินเพื่อให้ทราบสิ่งใด เช่น ด้านความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  

3) จัดท าจัดท าแผน/แนวทางการประเมินผลประจ าปีเสนอคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์  
  -  ก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลเป็นไปอย่างมีระบบ มีขั้นตอน รายละเอียดของแผนประกอบด้วย เรื่องที่จะท าการ
ประเมิน วัตถุประสงค์ในการประเมิน ขอบเขตการประเมิน ผู้ประเมิน ระยะเวลาในการประเมิน วิธีการประเมิน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

4) ศึกษาและท าความเข้าใจการควบคุมภายใน 
  -  คณะกรรมการต้องศึกษาท าความเข้าใจการควบคุมภายใน องค์ประกอบการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุม วัตถุประสงค์ วิธีการและรูปแบบของ ระบบการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ตามที่ได้ออกแบบไว้ แล้วดูว่าการท างานจริงท าอย่างไร เป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  
 -  ขั้นตอนนี้อาจใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การประชุมปรึกษาหารือ หรือการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่มีอยู่ 

5) จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพิจารณาแผนและแนวทางการด าเนินงาน 
 -  จัดประชุมเพ่ือเสนอแผนการด าเนินงานควบคุมภายในประจ าปีให้คณะกรรมการพิจารณา  

6) เสนอแผนและแนวทางการด าเนินงานประจ าปีต่อผู้อ านวยการ 



  - หลังจากท าแผนการด าเนินงานแล้วเสนอให้ผู้อ านวยการพิจารณาและเสนอให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกคน เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน และขอ
ความเห็นเพื่อปรับแก้ไขแผนการประเมินให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 

7) จัดเตรียมแบบฟอร์มประเมินผลการควบคุมภายใน 
 - ผู้รับผิดชอบจัดเตรียมแบบฟอร์มเพ่ือใช้ประเมินผลการควบคุมภายใน 

8) ด าเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  -  ให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินผลร่วมกับคณะกรรมการ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบในการควบคุมภายในให้แก่ทุกคนที่เป็นเจ้าของงานนั้น ท าให้ผู้
ปฏิบัติเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกระบวนการท างานและวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ เข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของงาน สามารถก าหนดการควบคุม
ภายในที่จ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถก าหนดแผนปฏิบัติเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสม  

- ขั้นตอนนี้ สามารถน าแบบสอบถามการควบคุมภายใน ในภาคผนวก ก.แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และภาคผนวก ข. มาปรับใช้ได้ตาม
ความเหมาะสมกับแต่ละเรื่องหรือแต่ละกิจกรรม และสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน 

9) สรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารการประเมิน 
  - ผู้ประเมินสรุปผลการประเมิน และน าข้อมูลสรุปผลมาจัดท ารายงานของหน่วยงาน ตามแบบฟอร์ม ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน และแบบฟอร์ม ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  -  ซึ่งอธิบายรายละเอียดการเขียนรายงานในแบบ ปย.๑ และ ปย.๒  

10) ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
  - คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบฟอร์ม ปย.๑ และ ปย.๒ ในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาลง
นามในหนังสือน าส่งรายงานถึงกองคลัง (ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมภายในของกรมอนามัย) 
 -  คณะกรรมการควบคุมภายในของอนามัย จะด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกรมอนามัย ตามแบ ปอ. ๑ ปอ. ๒ และ 
ปอ.๓ ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
 


