
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย 

สรุปการวิเคราะห   

ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสําเร็จของดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 

 

1. ผลการดําเนินงานของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน คณะกรรมการควบคุมภาย และคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

1.1 การตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน  

 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขไดจัดสงรายช่ือเจาหนาที่ซึ่งเปนชุดเดิมกับป 2562 เขารวมเปน

คณะกรรมการ จํานวน 3 คน ตามคําสั่งกรมอนามัยที่ 749/2563 ลงวันที ่9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อทําหนาที่

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงานดานการเงินและบัญชี ดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ดานการควบคุมภายใน ดาน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมีระบบควบคุมภายในที่สามารถปองกันขอผิดพลาดในเบื้องตนได ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานไดจัด Time line การดําเนินงานและแผนการตรวนสอบภายใน

ประจําปแจงผูรับตรวจทราบ โดยไดตรวจสอบการดําเนินงานทั้ง 3 ดาน ไดแกดานการดําเนินงาน (Operation 

Objectives) ดานการรายงาน (Reporting Objectives) ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 

(Compliance Objectives) ซึ่งผลการตรวจสอบพบขอผิดพลาดพรอมทั้งใหขอเสนอแนะการแกไขและเสนอตอ

ผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขทราบ และไดรายงานผลการตรวจสอบทางระบบออนไลนตามที่กลุม

ตรวจสอบภายในกําหนด พรอมนําเผยแพรทางเว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข แบนเนอร “ระบบควบคุม

ภายใน” ตามที่กรมอนามัยกําหนดทุกไตรมาส 
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1.2 การควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของหนวยงาน 

ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขไดมีคําสั่งที่ 53/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 แตงต้ังคณะกรรมการ

ควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน เพื่อเปนการควบคุมภายในที่จะชวยใหการ

ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดานการรายงาน ดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด มาจากเจาหนาที่ทุกกลุมงาน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหทุกลุมงานเลือกกระบวนงานที่มีความเสี่ยงที่ตอง

ไดรับการปรับปรุงแกไขกลุมละ 1 กระบวนงาน รวมเปน 5 กระบวนงาน ไดแก กระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการ

ตามกฎหมาย กระบวนการตอบขอหารือทางโทรศัพท กระบวนการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุกระบวนการติดตามผล

การดําเนินงานของหนวยงาน กระบวนการอุทธรณ มีการจัดทํา Flowchart ของกระบวนงานตามภารกิจหลักของ

หนวยงาน แบบสอบถามการควบคุมภายในเพื่อประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายใน จัดทําตารางวิเคราะหความเสีย่ง

มีการจัดทํารายงานผลการติดตามการประเมินผลควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย) รอบ 6 เดือนแรก

และรอบ 12 เดือน ประจําป 2563 ซึ่งนํากระบวนงานที่ไดรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 

สวนงานยอย) รอบ 12 เดือน ประจําป 2562 มาติดตามปรับปรุงแกไขเพื่อใหความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป ไดแก 

กระบวนงานศึกษาวิจัย กระบวนงานการบริหารงบประมาณ ซึ่งเปนไปตามที่กรมอนามัยกําหนด และไดจัดทํารายงาน

การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายในสําหรับสวนงานยอย (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) รายงานการ

ประเมินผลกระทบการควบคุมภายในสําหรับสวนงานยอย (แบบ ปค.5 สวนงานยอย) ประจําป 2563 รอบ 12 เดือน 

เสนอผูอํานวยการศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขทราบและลงนามในแบบรายงานดังกลาว แลวนําเผยแพรบน

เว็บไซตศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข แบนเนอร “ระบบควบคุมภายใน” ตามที่คณะกรรมการควบคุมภายในของ

กรมอนามัยกําหนดภายในวันที่ 30 กันยายน 2563  
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1.3 ปญหา/อุปสรรคการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และแนวทางการแกไข 

1) การตรวจสอบภายในประจําหนวยงานไมพบปญหาและอุปสรรค เน่ืองจากผูตรวจสอบภายในประจํา

หนวยงานเปนเจาหนาที่ชุดเดิม จึงทําใหมีประสบการณ สามารถดําเนินการไดตามแผนการตรวจสอบ และรายงานผล

การตรวจสอบทันตามเวลาที่กลุมตรวจสอบภายในกําหนด   

2) การควบคุมภายในพบวามีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน เน่ืองจากคณะกรรมการควบคุมภายใน 

และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ที่ประกอบไปดวยเจาหนาที่จากทุกกลุมงานสงตัวแทนมา

เขารวมเปนคณะกรรมการฯ เปนคนใหม ทําใหคณะกรรมการฯ ยังขาดความรู ความเขาใจเรื่องระบบควบคุมภายใน 

จึงควรใหคณะกรรมการฯ ศึกษาหาความรูเรื่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในดวยวิธีการเขารวมการอบรม/ศึกษาดวย

ตนเอง/ถามผูรู  

2. ผูมีสวนไดสวนเสียของหนวยงาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความคาดหวัง 

กรมอนามัย หนวยงานในสังกัดสามารถปฏิบัติราชการไดไดถูกตองครบถวนตาม

กฎหมายและระเบียบฯที่เกี่ยวของ 

ผูอํานวยการ หนวยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได

ตามแผนปฏิบัติการฯ และถูกตองครบถวนตามระเบียบฯ/กฎหมาย  

ที่เกี่ยวของ 

กลุมงาน/เจาของโครงการ กลุมงานสามารถดําเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ไดสําเร็จลุลวง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนไปตามระเบียบฯ/กฎหมาย  

ที่เกี่ยวของ 

เจาหนาที่ของหนวยงาน สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่/มอบหมายไดสําเร็จ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และเปนไปตามระเบียบฯ/กฎหมาย ที่เกี่ยวของ 

3. ขอเสนอเชิงนโยบาย 

 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขไดมีการดําเนินงานควบคุมภายในเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน 

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งการควบคุมภายในชวยใหการ

ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operations) ดานการรายงาน 

(Reporting)  ดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ (Compliance) เพื่อใหการควบคุม กํากับการ

บริหารงานของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และลดปจจัยเสี่ยงที่จะสงผลตอ

ความสําเร็จขององคกร จึงกําหนดนโยบายการควบคุม กํากับการบริหารงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

1. เจาหนาที่ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขทุกคนพัฒนาตนเองอยูเสมอเพื่อใหมีความรูและนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. กําหนดใหทุกกลุมงานมีการติดตาม ประเมินผล รายงานผลการวิเคราะหความเสี่ยงและมีการทบทวนหรือ

ปรับปรุงกระบวนงานอยางสม่ําเสมอ 
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4. มาตรการดําเนินการตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 

 ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุขไดกําหนดมาตรการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในเพื่อใหการ

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ดานการเงินและบัญชี ดานการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมี

ระบบควบคุมภายในที่สามารถปองกันขอผิดพลาดได ดังน้ี 

 
มาตรการ 

กลยุทธ  
เหตุผล P I R A B 

พัฒนาศักยภาพเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานให
ความรูทันตอสถานการณ เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตองตามกฎหมาย / 
ระเบียบฯ / มาตรฐาน / แนวทาง ที่กําหนด 

    / Building Capacity 
การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรูอยู
เสมอเน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนระเบียบ
ใหมอยูตลอดเวลา 

ผูปฏิบัติงานถายทอดและใหคําปรกึษา
เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบฯ/มาตรฐาน/
ปรับปรงุ SOP/แนวทาง ใหแกเจาหนาที่
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

    / Building Capacity 
ผูที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพนําความรูที่
ไดรับมาถายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู/
พัฒนานากระบวนงาน และใหคําปรึกษา
แกเจาหนาที่ในหนวยงานเพื่อใหการ
สาม าร ถป ฏิบั ติ ง านได ถู กต อ ง ตาม
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

การกํากบัติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามกฎหมาย/ระเบียบฯ/มาตรฐาน/
แนวทาง (ประชุมคณะกรรมการหมวด 1 
(Staff/ Staff+/ประชุมหนวยงาน) 

  /   Regulations 
การใชคณะกรรมการ/ที่ประชุมหนวยงาน
เพื่อกํากับติดตามการปฏิบัติงานใหบรรลุ
ตามแผนปฏิบั ติการ/แผนขับเคลื่อน/
เปาหมายที่กําหนด 
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5. ประเด็นความรูท่ีนํามาใชในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุมภายใน 

ผูรบัความรู ความรู เหตุผล 

ผูตรวจสอบ

ภายในประจํา

หนวยงาน 

คูมือการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

ประจําหนวยงาน 

 

เพื่อใชเปนแนวทางในการรายงานผลการ

ตรวจสอบรายไตรมาสตามที่กรมอนามัย

กําหนด 

คณะกรรมการ

ควบคุมภายใน

และ

คณะกรรมการ

ติดตาม

ประเมินผลระบบ

ควบคุมภายใน 

หลักเกณฑกระทรวงการคลงัวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําระบบ

ควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ 

ขนาด และความซับซอนของในในความ

รับผิดชอบของหนวยงานและมีการติดตาม

ประเมินผลและปรับปรงุการควบคุมภายใน

ใหเพียงพอและเหมาะสามรวมทั้งมีการ

ปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง 

ผูปฏิบัติงานดาน

จัดซื้อจัดจางพัสดุ 

สาระสําคัญของ พ.ร.บ.ระเบียบ

กระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และอื่นๆ 

ที่เกี่ยวของ 

 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการ

เกี่ยวกับการพสัดุไดอยางถูกตองครบถวน

ตามกฎหมายและระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ  

ผูปฏิบั ติงานดาน

การเงินและบัญชี 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน

จากคลัง การับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา

เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 
 

เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินการ

เกี่ยวกับดานเงินและบัญชีไดอยางถูกตอง

ตามระเบียบฯ 

ผูปฏิบัติงานดาน

แผนงาน/

งบประมาณ 

หลักเกณฑกระทรวงการคลงัวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการบรหิารจัดการความ

เสี่ยงสําหรบัหนวยงานภาครัฐ พ.ศ.2562 
 

เพื่อใหหนวยงานมีการบริหารจัดการความ

เสี่ยงซึ่งจะสงผลใหหนวยงานสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามแผนฯ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพแลประสิทธิผล 
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6. แผนขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตัวชี้วัดท่ี 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ของศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ผูรับผิดชอบ 2563 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ถายทอดตัวช้ีวัดจากหนวยงานสูกลุมงาน             กลุมบรหิารยุทธศาสตร 

2 ทบทวนคําสัง่ คกก. ควบคุมภายใน และ คกก.
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

            กลุมอํานวยการ 

3 ประชุม คกก. ควบคุมภายใน , คกก.ติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน , ผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน และผูเกี่ยวของ 

   
 

   
 

    
 

  คกก. ควบคุมภายใน 
 

4 วิเคราะหการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในประจําป 2563 และเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน  

    
 

        คกก. ควบคุมภายใน 
 

5 จัดทําแผนการขับเคลื่อนการการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 

            คกก. ควบคุมภายใน 
 

6 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ไตรมาส 1 - 3 (ไตรมาส 4 รายงาน
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564) เสนอตอ
ผูอํานวยการและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 

            ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน 

7 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 สวนงาน
ยอย) รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน ป 2564 
เสนอตอผูอํานวยการและเผยแพรบนเว็บไซต
หนวยงาน 

            คกก. ติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 

8 ปรับปรงุกระบวนงานปฏิบัติงาน (SOP) และ
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน 

            คกก. ควบคุมภายใน 
PMQA หมวด 6 

9 พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงาน (คกก.ควบคุม
ภายใน/ผูตรวจสอบภายใน/ผูเกี่ยวของ 

            กลุมอํานวยการ 
 

10 รายงานการกํากบัติดตามการดําเนินงาน
ตัวช้ีวัด และนําเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน 

    
 
        

 
กลุมบรหิารยุทธศาสตร 

 


