
ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับส่วนงานย่อย 

  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(5) 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

(6) 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(7)  
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(8) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(9) 
 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

งานตอบข้อหารือกฎหมาย
สาธารณสุขทางโทรศัพท ์
- เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินประชาชน 
และประชาชนได้รับรู้อ านาจ
หน้าท่ีตามพ.ร.บ.การ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
- เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของศูนย์บริหารกฎหมาย
สาธารณสุขให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและ
สามารถให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้า
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
และชัดเจน 

- - จัดท าตารางเวรการตอบ
ข้อหารือและแจ้งตาราง
เวรให้ผู้รับผิดชอบและ
เจ้าหน้าท่ีในศูนย์บริหาร
กฎหมายสาธารณสุข
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 
1 เดือน 
- มอบหนังสือ/คู่มือ/แนว
ทางการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขและแนว
ทางการตอบข้อหารือ
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีศูนย์
บริหารกฎหมาย
สาธารณสุข เพ่ือใช้เป็น

การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ  

- - กลุ่มส่งเสริมการใช้
กฎหมาย 

แบบ ปค. ๕ ส่วนงานย่อย 



 ๒ 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(5) 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

(6) 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(7)  
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(8) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(9) 
 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

๑. จัดท าตารางเวรการตอบข้อ
หารือ เดือนละ 1 ครั้ง 
- เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบทราบ
ตารางการตอบข้อหารือ 

แนวทางในการตอบข้อ
หารือ 

๒. ใช้หมายเลขโทรศัพท์          
0 2 590 4175, 02 590 
4219, 02 590 4223,02 
590 2452,02 590 4256 
ของหน่วยงานในการรับสาย
และให้ผู้รับโทรศัพท์โอนสายให้
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตาม
ตารางเวรการตอบข้อหารือ  

- เจ้าหน้าท่ีตามตารางตอบข้อ
หารือติดภารกิจ/ลา/ไม่
สามารถตอบข้อหารือตามวันที่
ก าหนดได้ 

- ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
ให้กับเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานได้รับทราบใน
การประชุมหน่วยงาน 
- แนบเบอร์โทรศัพท์
ประจ ากลุ่มของผู้ที่
รับผิดชอบตอบข้อหารือ
ในแต่ละวันเพ่ือให้สามารถ

- เจ้าหน้าท่ีตอบข้อ
หารือประจ าวันติด
ภารกิจไม่สามารถตอบ
ข้อหารือได้ 

- ไม่มีผู้ตอบข้อหารือ - เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือ
ทราบล่วงหน้าว่าในวันที่เป็นเวรตอบ
ข้อหารือติดภารกิจ/ไม่อยู่ที่หน่วยงาน 
ต้องแลกเวรการตอบข้อหารือกับ
เจ้าหน้าท่ีท่านอื่นและแจ้งให้เจ้าหน้าท่ี
ใน 
 
หน่วยงานทราบก่อนล่วงหน้า 

31 มีนาคม 2563 
เจ้าหน้าท่ีของ          

ศูนย์บริหารกฎหมาย          
สาธารณสุข 



 ๓ 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(5) 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

(6) 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(7)  
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(8) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(9) 
 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

โอนสายให้แก่ผู้ที่
รับผิดชอบได้ทันท่วงที 
 

- เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบไม่อยู่ที่โต๊ะ 
หรือติดภารกิจเร่งด่วนโดยที่ยังไม่ได้
แลกเวรการตอบข้อหารือกับเจ้าหน้าท่ี
ภายในหน่วยงานท่านใด ให้ผู้รับ
โทรศัพท์โอนสายไปยังกลุ่มงาน/ฝ่าย  
ที่เจ้าหน้าท่ีที่เป็นเวรในการตอบข้อ
หารือในวันดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่ 

3. เจ้าหน้าท่ีผู้เป็นเวรตอบข้อ
หารือไม่อยู่บันทึกค าถาม 
(หรือโอนให้เจ้าหน้าท่ีในกลุ่ม

งาน) 

- - แจ้ง/ก าชับให้ผู้เป็นเวร
ตอบข้อหารือกรณีไม่อยู่ให้
แลกเวร 
- มอบให้หัวหน้ากลุ่มเป็น
ผู้ตอบแทนผู้เป็นเวรภาย          
ในกลุ่ม 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ  

- - เจ้าหน้าท่ีผู้รับ
โทรศัพท ์

4. ผู้เป็นเวรพิจารณาตอบข้อ
หารือ 
 
 

- ผู้หารือไม่ได้รับค าตอบทันที
และอาจจะไม่ได้รับค าตอบที่
ถูกต้อง 
 
 

- หน.กลุ่มผู้ควบคุมก ากับ ผู้เป็นเวรตอบข้อหารือ
ไม่ได้ในทันที 

- การให้บริการล่าช้าและผู้
หารือจะไม่ได้รับค าตอบที่
ถูกต้อง 

- รวบรวมประเด็นค าถาม/ข้อมูลและ
ขอเบอร์ผู้หารือ 
- ศึกษาหาค าตอบและแจ้งกลับผู้หารือ 

31 มีนาคม 2563 
นวก.สธ./นิติกร
ผู้รับผิดชอบ 



 ๔ 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(5) 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

(6) 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(7)  
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(8) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(9) 
 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

5.สรุปรายละเอียดการตอบ 
ข้อหารือลงสมุดบันทึกการตอบ 
ข้อหารือทางโทรศัพท์
รายบุคคล 
เพ่ือน าข้อมูลมาประเมินทักษะ
ของผู้ตอบข้อหารือ 
- เพ่ือรวบรวมข้อหารือน ามา
จัดการความรู้และเผยแพร่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

- ผู้รับผิดชอบบันทึกได้ ไม่ครบ
จ านวนในแต่ละวัน 
- ผู้ตอบข้อหารือขาดทักษะ 
ความรู้ในการตอบข้อหารือตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข    
- ยังขาดการควบคุม ก ากับ
ดูแล/ประเมินจากหัวหน้ากลุ่ม
อย่างจริงจงั 
 

มีสมุดบันทึกการตอบข้อ
หารือให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบการตอบข้อ
หารือทุกคนได้บันทึก
ข้อมูลการตอบข้อหารือ
ตามเวรการตอบข้อหารือ  
- ส่งสมุดบันทึกการตอบ
ข้อหารือ 2 ครั้ง/ป ี
- มอบหมายให้ผู้ที่
รับผิดชอบตอบข้อหารือ
บันทึกจ านวนผู้รับบริการ
ในแต่ละวัน 
- จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถ 
- ก าหนดให้ส่งบันทึกให้
ผู้รับผิดชอบหลัก (กลุ่ม
ส่งเสริมฯ) ทุกๆ 6 เดือน 

- ผู้รับผิดชอบไม่บันทึก
การตอบข้อหารือทุก
ครั้งที่ตอบข้อหารือ 
- ผู้รับผิดชอบไม่
สามารถตอบข้อหารือ
ได้ครบทุกประเด็น
ค าถามที่ผู้หารือได้
หารือมา 
- ตอบกลับข้อหารือ
ล่าช้า หรือบางครัง้           
ไม่ตอบกลับ 

- การให้บริการล่าช้าและ
ไม่มีการบันทึกสรุปการ
ตอบข้อหารือ 

- มอบหมายหัวหน้ากลุ่มงานเป็นที่
ปรึกษาและก ากับดูแลเจ้าหน้าท่ีตอบ
ข้อหารือในแต่ละวันอย่างจริงจัง            
หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งเตือนทันที 
- ให้กลุ่มส่งเสริมการใช้กฎหมายสรุป
รายงานเสนอต่อผู้บริหารทุกเดือน 
หากพบปัญหา/อุปสรรค/ข้อบกพร่อง 
ให้น าเสนอผู้บริหารทราบ และท า
หนังสือแจ้งไปยังกลุ่มงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
- หากผู้ตอบข้อหารือวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาแล้วพบว่าข้อหารือดังกล่าวมี
ความซับซ้อน ต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม
หลายส่วน หรือต้องปรึกษาหารือกับ
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน ให้ผู้ตอบ
ข้อหารือขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์จาก 
ผู้ที่ได้หารือมาและโทรกลับไปแจ้ง
ค าตอบในภายหลังโดยเร็วที่สุด 

31 มีนาคม 2563 
นวก.สธ./นิติกร
ผู้รับผิดชอบ 



 ๕ 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(5) 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

(6) 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(7)  
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(8) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(9) 
 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

6. สุ่มประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
- เพ่ือน าข้อมูลมาประเมินผล
และปรับปรุงการให้บริการการ
ตอบข้อหารือ 

- ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
- ผู้หารือให้คะแนนความพึง
พอใจด้วยความเกรงใจ 
- ผู้หารือไม่แจ้งหมายเลข/ชื่อ
สกุลในการติดต่อกลับ 
- ผู้หารือจ าประเด็นที่หารือ
ไม่ได้ 

- มีแบบฟอร์มข้อมูลการ
ตอบข้อหารือทางโทรศัพท์ 
- แบบฟอร์ มสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้หารือ 

- ผู้รับผิดชอบไม่บันทึก
ข้อมูลทุกครั้งที่ตอบ        
ข้อหารือ 
- การสุ่มประเมินความ 
พึงพอใจท าให้วัดผล
ความพึงพอใจไม่ได้ครบ
ตามเป้าหมาย 

ข้อมูลการประเมินความ            
พึงพอใจไม่ครบถ้วน 

- มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานก ากับ
ดูแลผู้ตอบข้อหารือให้มีการบันทึกการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- ผู้รับผิดชอบต้องพยายามอธิบายให้ผู้
หารือทราบเจตนาในการขอชื่อสกุล
และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้หารือเพ่ือ
ประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ 

31 มีนาคม 2563 
กลุ่มส่งเสริม                   

การใช้กฎหมาย 

7. ส่งสมุดบันทึกการตอบ 
ข้อหารือทางโทรศัพท์
รายบุคคลให้กลุ่มสง่เสริมการใช้
กฎหมาย  

ขาดข้อมูล ประเด็นการหารือ  ก าหนดแนวทางในจัดส่ง                 
2 รอบ/ปี) 

ไม่มีการส่งสมุดบันทึก
การตอบข้อหารือฯ 

ข้อมูลการตอบข้อหารือ 
ไม่ครบถ้วน 

- ให้หัวหน้ากลุ่มควบคุมก ากับ 
- เสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
- เพ่ิมมาตรการในการสร้างแรงจงูใจ 
เช่น การให้รางวัลส าหรับผู้ให้บริการ
ตอบข้อหารือแก่ลูกค้าดีเด่น โดยมีการ
ประเมินแบบ 360 องศา 

31 มีนาคม 2563  
กลุ่มส่งเสริม         

การใช้กฎหมาย 

8. รวบรวมประเด็นข้อหารือที่
พบบ่อย 
 - เพ่ือรวบรวมประเด็นค าถาม 
ค าตอบ และจัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติ 

- - มอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการ
รวบรวมประเด็นข้อหารือ 
 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ 

- - กลุ่มส่งเสริม       
การใช้กฎหมาย 



 ๖ 
(3) 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการภารกิจอื่น ๆ ที่
ส าคัญ 

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(4) 
 

ความเสี่ยง 
 
 
 

(5) 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 

(6) 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

(7)  
 

ความเสี่ยงท่ีมีอยู่ 
 
 
 

(8) 
 

การปรับปรุงการควบคุม 
 
 

(9) 
 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

 
 
 

9. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์
ความถูกต้องของการตอบข้อ
หารือ 

- -หัวหน้าฝ่ายควบคุม 
ก ากับและตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล 
- จัดท าหนังสือ/คู่มือ
แนวทางการตอบข้อหารือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุขและเผยแพร่
บนเว็บไซต์ศูนย์บริหาร
กฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข 

- การควบคุมที่มีอยู่
เพียงพอ 

- - กลุ่มส่งเสริม         
การใช้กฎหมาย 

 
 

............................................... 
ช่ือผู้รายงาน นายสมชาย  ตู้แก้ว 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
วันท่ี  23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562  

                     
 


