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สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ครั้งท่ี 1/2565 

ในวันท่ี 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น. 

ณ หองประชุมศูนยความรวมมือระหวางประเทศ อาคาร 6 ช้ัน 4 

---------------------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. นางสาวนัยนา ใชเทียมวงศ ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ   ประธาน 

2. นางสาวปนอนงค เครือซา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ    กรรมการ 

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ 

3. นางจารุมน บุญสิงห  นักวิเคราะหนโยบายและแผน     กรรมการ 

หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ 

4. นางสาวสุพัตรา ทางาม  เจาพนักงานการเงินและบัญชี     กรรมการ 

หัวหนางานอำนวยการ 

5. นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ  นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ    กรรมการ 

6. นางสาวสมประสงค ภาผล  นักจัดการงานท่ัวไป     กรรมการ 

7. นางสาวเปรมรัตนา วัชโรทัย นักวิเทศสัมพันธ      กรรมการ 

8. นางสาวศิรินันต ทุนทรัพย นักวิเคราะหนโยบายและแผน    กรรมการ 

9. นางสาวพัทธนันท วังเสนา  นักวิชาการพัสดุ         ผูจดรายงานการประชุม 

 

ผูไมมาประชุม :  -  

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 

1 .  เ ร ื ่ อ ง เ พ่ื อ

ทราบ 

1.1 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      รอบการดำเนินงาน 1 เมษายน - กันยายน 2564 คณะกรรมการฯ ไดดำเนินการจัดทำ

รายงานการควบคุมภายในรวมทั้งการประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานของศูนย

ความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) และนำเผยแพรหนาเว็บไซตหนวยงาน เมื่อวันที่ 19 

ตุลาคม 2564 

      มติท่ีประชุม รับทราบ 

2. เพ่ือพิจารณา 2.1 ติดตามผลการดำเนินงานตามรายงานการควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 

      คณะกรรมการฯ ติดตามประเด็นความเสี ่ยงท่ีพบและสงผลกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของกระบวนการตามภารกิจตามแผนการดำเนินการของหนวยงาน ดังนี้ 
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 

     2.1.1 กระบวนการบริหารงบประมาณหนวยงาน ความเสี่ยงที่พบ ปจจัยภายนอก

สงผลใหตองปรับแผนการดำเนินงานโดยปรับเปลี่ยนกิจกรรมหรือเลื่อนระยะเวลาการจัด

กิจกรรม และมีผลทำใหตองปรับแผนการเบิกจายงบประมาณ 

      คณะกรรมการฯ เสนอใหกำหนดผูรับผิดชอบ/แตงตั้งคณะกรรมการ รบจ. เพื่อกำกับ

ติดตาม การดำเนินงานฯ ใหทันตอสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง เปนประจำทุกเดือน 

     มติประชุม เห็นชอบ 

     2.1.2 กระบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ (กระบวนการท่ีเปนภารกิจหลัก

ของหนวยงาน)         

      ความเสี่ยงท่ีพบ ความลาชาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมได เชน ระยะเวลา

รอหนังสืออนุมัติ 

      คณะกรรมการฯ เสนอใหประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรง มีแบบฟอรม

และเอกสารท่ีสามารถเขาถึงไดทางเว็บไซตและปรับระยะเวลาเพ่ือใหผูบริหารมีเวลาลงนาม

มากข้ึน 

     มติประชุม เห็นชอบ 

2.2 พิจารณาขอมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบติดตาม 

ปค. 5 สวนงานยอย ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก สำหรับระยะเวลาการ

ดำเนินงานสิ้นสุด 1 ตุลาคม 2564 ถึง          31 มีนาคม 2565  

     คณะกรรมการฯ เสนอประเด็นความเสี ่ยงที ่พบและสงผลกระทบตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของกระบวนการตามภารกิจตามแผนการดำเนินการของหนวยงาน  

     2.2.1 กระบวนการบริหารงบประมาณหนวยงาน ความเสี่ยงท่ีพบ ไดแก 

     - งบประมาณไดรับจัดสรรเปนรายงวดจึงทำใหตองพิจารณากิจกรรม/โครงการดำเนินงานใน

ทุกเดือน ทุกไตรมาส 

     - เนื่องจากมีขอจำกัดของระบบ DOC และกระบวนงานการลงขอมูลในระบบ ที่อาจจะทำ

ใหการรายงานแผน      และผลไมสอดคลองกัน 

     - เนื่องจากสถานการณแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ทำใหไม

สามารถดำเนินการไดตามแผนท่ีวางไว  

           คณะกรรมการฯ จึงเสนอใหมีการกำกับติดตามเปนประจำทุกเดือนผานการประชุม 

ศรป.และประชุมคณะกรรมการ รบจ.  

มติประชุม เห็นชอบ                                                                                  

        2.2.2 กระบวนการขออนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศ (กระบวนการที่เปนภารกิจ

หลักของหนวยงาน)    ความเสี่ยงท่ีพบ 

    -  ความลาชาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได เชน ระยะเวลารอหนังสือ

อนุมัต ิ
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 

     คณะกรรมการฯ เสนอใหประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยตรง มีแบบฟอรม

และเอกสารท่ีสามารถเขาถึงไดทางเว็บไซตและปรับระยะเวลาเพ่ือใหผูบริหารมีเวลาลงนาม

มากข้ึน 

     มติประชุม เห็นชอบ 

2.3 พิจารณาขอมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการปรับปรุง เพื่อพัฒนาองคกร ตามรายงาน

การประเมินการตรวจสอบเบื้องตนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Audit Checklist) (อางอิง

ตามหนังสือตรวจสอบภายใน ท่ี สธ 0925.03/124 ลว 25 ก.พ. 2565) 

  คณะกรรมการฯ เสนอแนวทางแกไขตามประเด็นท่ีขอสงัเกตพบในแตละดาน ดังนี้ 

  2.3.1 ดานการเงิน เสนอใหเจาหนาท่ีการเงินบันทึกบัญชีตามหนังสือกระทรวงการคลัง 

ที่ กค 0410.3/ว61 ลว 25 มิ.ย. 2562 และเจาหนาที่การเงินดำเนินการแนบทะเบียนคุม

ลูกหนี้ใหถูกตองตรงตามหัวขอ 

     มติประชุม เห็นชอบ 

 

  2.3.2 ดานการควบคุมภายใน เสนอให 

 (1) ชี้แจงกรณีไมไดนำกระบวนงานศึกษาวิจัยมาประเมินตามที่คณะกรรมการระดับกรม

กำหนด เนื่องจาก ศรป. เปนหนวยงานสนับสนุน จึงไมมีกระบวนการศึกษาวิจัย 

 (2) ชี ้แจงใหกรณีกระบวนการ ขั ้นตอน และวิธีการประเมินใชวิธีการเดียวกันตั ้งแต

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 เปนกระบวนงานเดิม ๆ ไมมีการปรับเปลี่ยน หรือหา

วิธีการแกปญหาความเสี่ยง เนื่องจากปญหายังคงมี   ทุกปแตอาจจะเกิดจากสาเหตุท่ี

ตางกัน ศรป. จึงรายงานผลเหมือนเดิมทุกป ทั้งนี้กระบวนงานงานยุทธศาสตรฯ มี

กระบวนงานหลักที ่สำคัญ ไดแก 1.กระบวนงานแผนปฏิบัต ิการของหนวยงาน 2.

กระบวนงานการจัดทำงบรายจายอื่นรายการเดินทางไปราชการตางประเทศของกรม

อนามัย และ 3.กระบวนงานการจัดทำฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศของกรม

อนามัย และเพ่ิมกระบวนงานดังกลาวในแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย      รอบระเวลา 

12 เดือน ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

     มติประชุม เห็นชอบ 
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วาระท่ี สาระสำคัญ/มติท่ีประชุม 

3. เรื่องอ่ืนๆ สื ่อสารประเด็นความรู การใชระบบรายงานการตรวจสอบเบื ้องตน ในระบบ Audit 

Checklist  

          นางสาวสุพัตรา ทางาม รายงานสรุปผลการสื่อสารประเด็นความรูการใชระบบ

รายงานการตรวจสอบเบื้องตน ในระบบ Audit Checklist รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

         มติประชุม รับทราบ 

  

เลิกประชุมเวลา 12.00 

ผูจดรายงานการประชุม : นางสาวพัทธนันท วังเสนา 

นักวิชาการพัสดุ 

ผูตรวจรายงานการประชมุ : นางสาวสุพรัตรา ทางาม 

เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
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เอกสารแนบ 1 

สรุปสาระสำคัญส่ือสารประเด็นความรูการใชระบบรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน 

ในระบบ Audit Checklist 

วัตถุประสงค  

1.เพื่อใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในแตละดานใชเปนเครื่องมือในการรายงานการตรวจสอบเบื้องตน ใน

ระบบ Audit Checklist  

2. เพื่อใหคณะกรรมการฯใชเปนกรอบในการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ

ดำเนินงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ และสะดวก ครบถวน รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

ความรูท่ีไดจากระบบรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน ประกอบดวย 3 ดาน ดั้งนี้ 

1. ดานการเงิน เจาหนาท่ี จะตองจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการรายงาน ดังนี้ 1.คำสั่ง หรือ 

หนังสือมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรฉบับปจจุบัน 2.ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 3.สำเนาบันทึกนำสง

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ 4.มาตรการบริการจัดการลูกหนี้เงินยืมเปนลายลักษณอักษร - หลักฐานการ

แจงเวียน 5.ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเงินทดรองราชการ 6. รายงานตอบขอเสนอแนะ - รายงานการตรวจสอบ

ของหนวยงานภายนอก 

2. ดานการบริหารพัสดุ เจาหนาท่ี จะตองจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการรายงาน ดังนี้ 1. Flow 

Chart การดำเนินการจัดหาพัสดุทุกวิธี 2. คำสั่งแตงตั้งหัวหนาเจาหนาที่พัสดุฉบับปจจุบัน หนังสือมอบหมาย

หนาที่หัวหนาหนวยพัสดุฉบับปจจุบัน 3. Link เว็บไซตกรมอนามัยหนาที่ดำเนินการจัดทำแผนฯ 4. Link 

เว็บไซตกรมอนามัยหนาท่ีดเนินการจัดทำแผนฯ 5. Link เว็บไซตกรมอนามัยหนาท่ีดำเนินการจัดทำแผนจัดซ้ือ

ยาฯ 6. แนบ Link เว็บไซตกรมอนามัยท่ีมีการเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจาง วงเงินเกิน 5 แสนบาท 7.ทะเบียน

คุมหลักประกันสัญญาทุกรายการ 8คำสั่งมอบหมายหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุฉบับปจจุบัน 9.เอกสารการเบิก

พัสดุ จำนวน 5 ฉบับ 10.บัญชีวัสดุ ยา เวชภัณฑที่มิใชยา หรือวัสดุทั่วไป รายการตามเอกสารการเบิกขอ 3.2 

11. Stock Card รายการพัสดุตามเอกสารการเบิกขอ 3.3 12. ภาพถายสถานท่ีเก็บรักษาพัสดุทุกคลังพัสดุ 13. 

 ทะเบียนคุมทรัพยสินรายการลาสุด 5 รายการ 14คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป 

15.รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปที่เสนอหัวหนาหนวยงาน 16.สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจำป พรอมรายงานคาเฉลี ่ยน้ำมันประจำป ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 17. คำสั ่งแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง – รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง 18 รายงานผลการจำหนายพัสดุ 

19.หลักฐานการแจงการตัดจำหนายพัสดุออกจากทะเบียนหรือระบบ GFMIS 

3. ดานการควบคุมภายในและบริหารงาน เจาหนาท่ี จะตองจัดเตรียมเอกสาร ประกอบการ

รายงาน ดังนี้ 1. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน 2.แนบLink

หนาเว็บไซตที่มีการเผยแพร Flow Chart กระบวนงานสำคัญของหนวยงาน และกระบวนงานตามที่กรม

กำหนด 3.รายงานการประชุมการควบคุมภายในของคณะกรรมการระดับหนวยงาน 4.แนบLinkหนาเว็บไซต

การเผยแพรแบบสอบถามการประเมินการควบคุมภายในของหนวยงาน รอบ 12 เดือน – แนบไฟลภาพ 5. 

แนบLink หนาเว็บไซตการเผยแพรรายงานปค.4 หนวยงานยอย รอบ 12 เดือน 6. แนบLinkการเผยแพรตาราง

วิเคราะหความเสี่ยงของหนวยงาน รอบ 12 7.แนบLink หนาเว็บไซตการเผยแพรรายงานผลการประเมินการ

ควบคุมภายใน (แบบปค. 5 สวนงานยอย) รอบ 12 เดือน 8. แนบLink หนาเว็บไซต+การเผยแพรรายงานแบบ
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ติดตาม ปค.5 สวนงานยอย รอบ 12 9.หนังสือนำสงรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 

ตอหัวหนาหนาหนวยงาน 

 

ปญหาและอุปสรรค 

จากการใชงานระบบการรายงานการตรวจสอบเบื้องตน ครั้งที่ผานมา พบวามีการแนบเอกสารผิด

บางเนื่องจากความเขาใจผิดของเจาหนาท่ีและหนวยงานมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะเรียบรอย 

 

ขอเสนอแนะ 

  ใหผูรับชอบรายงานฯ ศึกษารายละเอียดการใชงานระบบ และเอกสารประกอบการรายงานใหครบถวน หาก

สงสัย ใหติดตอผูดูแลระบบฯ โดยตรง 
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ภาพประกอบกิจกรรมส่ือสารประเด็นความรูการใชระบบรายงานการตรวจสอบเบ้ืองตน 

ในระบบ Audit Checklist 
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