
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

Assessment 

1. บทวิเคราะห การควบคุมภายในของหนวยงาน 

1.1 สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดาวนโหลดLink 

1.2 บทวิเคราะหการควบคุมภายในของหนวยงาน 

1.2.1 สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ไดจัดทำคำสั ่งแตงตั ้งคณะกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุม และกำหนดผูรับผิดชอบประจำหนวยงานไดอยางชัดเจน    

โดยใหผู ร ับผิดชอบคณะกรรมการติดตามฯ ประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 ประการ             

ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงาน

ภาครัฐ พ.ศ.2561 ตามรอบการประเมินของกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนวยงานใหมีความ

ถูกตอง มีระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้ 

 1.สภาพแวดลอมการควบคุม  

สภาพแวดลอมการควบคุมของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีโครงสรางของหนวยงานอยาง

ชัดเจนมีกระบวนการการทำงานเปนขั้นตอน และปฏิบัติหนาที่โดยมีนโยบายใหยึดหลักวัฒนธรรมองคกร   

ดานความซื่อสัตยและจริยธรรม มีการลงนาม ประกาศเจตนารมณเปนองคกรโปรงใส มีการบริหารจัดการ      

ที่สามารถตรวจสอบได อีกทั่งมีการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับเขาใจบทบาทหนาที่ของตนภายใตกฎ ระเบียบ

ขอบังคับ สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรูทักษะความสามารถของบุคลากรใน

หนวยงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.การประเมินความเส่ียง 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดวัตถุประสงคตั ้งเปาหมายในการดำเนินงานมีกิจกรรม

สอดคลองกับกรอบเปาหมายวิสัยทัศนของกรมอนามัย โดยองคกรมีการวิเคราะหความเสี่ยงและการประเมิน

ความเสี่ยง ดานการบริหารงบประมาณ ความเสี่ยงที่สงผลกระทบกับหนวยงาน เชน สถานการณโรคระบาด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหโครงการที่มีการจัดประชุมไมสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ี

กำหนดไวดังนั้นหนวยงานจึงดำเนินการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยปรับแผนการใชจายงบประมาณใหเหมาะ

กับสถานการณ และใหสอดคลอง ตามท่ีกรมอนามัยกำหนดจึงสามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมได 

3.กิจกรรมการควบคุม 

 ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดนโยบายแบงบทบาทหนาที่ และการมอบหมายงานเพ่ือ

ควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะมีการพัฒนากิจกรรม การควบคุมความเสี่ยง จึงมีชองทางการ

สื ่อสารเกี ่ยวกับสารสนเทศ ใหบุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด โดยผูอำนวยการ        

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/Assessment%20of%20internal%20control%205%20elements%2017%20principles.pdf


และหัวหนางานควบคุม กำกับ ดูแลเปนที่ปรึกษา และแตงตั้งคณะกรรมการมอบหมายหนาที่ดำเนินงาน 

ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน         

 4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการนำระบบสารสนเทศเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงาน และนำระบบ

โซเชียลเน็ตเวิรคมาใชในการสื่อสารมากขึ้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันตอเหตุการณทั้งยังมีระบบ

อินทราเน็ตของกรมอนามัย ที่บุคลากรสามารถนำมาใชงานในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ซึ่งระบบสาระสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันนี้ สามารถใชงานไดจริง สะดวกตอการเขาถึงและ

ทันตอเวลาในการปฏิบัติงานเหมาะสมกับหนวยงานและบุคลากร 

5.กิจกรรมการติดตามผล  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการ

ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องทุกป โดยมีมาตรฐานจากกรมอนามัยเปนผูกำหนดหลักเกณฑ ซึ่งผูรับผิดชอบหรือ

หนวยงานมีวิธีปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสมและดียิ่งขึ้น ซึ่งศรป. มีการประชุมประจำเดือนของ

หนวยงาน เพ่ือติดตามการประเมินผลฯ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ของหนวยงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

ถึงแมวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศ จะจัดระบบการควบคุมภายในไวดีอยูแลว จึงตองมี

องคประกอบภายในทั้ง 5 องคประกอบซึ่ง มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุ ตามวัตถุประสงคท่ีไดกำหนดไว โดยจะมีประเด็นท่ีตองพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ หรือวิธีการในการ

ควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ วาดวยเรื่องการสื่อสารการนำระบบโซเชียลเน็ตเวิรคและระบบอินทราเน็ต 

ของกรมอนามัยมาใชในการสื่อสารและปฏิบัติงานมากข้ึน เพ่ือใหเปนปจจุบัน และรวดเร็วทันตอเหตุการณมากยิ่งข้ึน 

1.2.2 รายงานขอสังเกต การตรวจสอบภายใน  

รายงานผลการตรวจสอบ ของผู ตรวจสอบภายในหนวยงาน ผู ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และ

หนวยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป. ในปงบประมาณ 2564 

ในไตรมาสท่ี 1   : จากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานในไตรมาส 1 

พบวา การการตรวจสอบดานการเงิน (เงินยืมเงินทดรอง) มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสด เกิน 20% จำนวน 2 

ราย เนื่องจากไมเกิดคาผานทางพิเศษ และอีกรายเปนการเปลี่ยนแปลงเอกสารในภายหลังทำใหเกิดการ

ประมาณคาใชจายคลาดเคลื่อน  

การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) ผลการใชจายเงินไมเปนไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 1 

เนื่องจาก กิจกรรมสวนใหญเปนคาใชจายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามคาใชจายที่เกิดข้ึน

จริง สวนกิจกรรมท่ีเปนการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเปนไปตามแผนท่ีกำหนด ดาวนโหลดLink 

ในไตรมาสท่ี 2 :  จากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานในไตรมาส 2 

พบวา การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) ผลการใชจายเงินไมเปนไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 2 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=65918&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=20647


เนื่องจาก กิจกรรมสวนใหญเปนคาใชจายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามคาใชจายที่เกิดข้ึน

จริง สวนกิจกรรมที่เปนการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเปนไปตามแผนที่กำหนด สถานการณระบาด

ของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกรรมประชุม อบรม ซึ่งมีผลตอจำนวน

ผูเขารวมประชุม อบรม ที่ลดลง การใชจายเงินงบประมาณลดลง และไดรับจัดสรรเงินประมาณพ.ศ. 2564 

เพื่อดำเนินงานในไตรมาส 2 ที่ 40 % ซึ่งต่ำกวาเปาหมายที่กรมอนามัยกำหนดใหดำเนินงานภายในไตรมาส 2

ท่ี 55 % จากวงเงินงบประมาณงบดำเนินงานรวม ดาวนโหลดLink 

รายงานผลการตรวจสอบ ของกลุมตรวจสอบภายในกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาส 

2 พบวา การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) จัดทำแผนการใชจายเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ในไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 3 ต่ำกวาท่ีมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด ดาวนโหลดLink 

ในไตรมาสที่ 3 : จากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานในไตรมาส 1 

พบวา การการตรวจสอบดานการเงิน (เงินยืมเงินทดรอง) สงใชเงินยืมทดรองราชการเกินระยะเวลาที่ระเบยีบ

กำหนด 1 ราย เกินกำหนด 1 วัน เนื่องจากกำหนดสงใชเงินยืมทดรองราชการตรงกับวันหยุดราชการ  

จากรายงานผลการตรวจสอบของผ ู  ตรวจสอบภายในประจำหน  วยงานในไตรมาส 3                           

พบวา การตรวจสอบการบริหารงาน (งบประมาณ) ผลการใชจายเงินไมเปนไปตามมติกรมฯ ไตรมาส ที่ 3

เนื่องจาก กิจกรรมสวนใหญเปนคาใชจายประจำเดือน ที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามคาใชจายที่เกิดข้ึน

จริง สวนกิจกรรมที่เปนการอบรม ประชุม สามารถดำเนินการเปนไปตามแผนที่กำหนด สถานการณระบาด

ของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกรรมประชุม อบรม ซึ่งมีผลตอจำนวน

ผูเขารวมประชุม อบรม ที่ลดลง การใชจายเงินงบประมาณลดลง และไดรับจัดสรรเงินประมาณพ.ศ. 2564 

เพ่ือดำเนินงานในไตรมาส 3 ท่ี 70.65 % ซ่ึงต่ำกวาเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนดใหดำเนินงานภายในไตรมาส 

3 ท่ี 79 % จากวงเงินงบประมาณงบดำเนินงานรวม ดาวนโหลดLink 

ในไตรมาสท่ี 4   : จากรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานในไตรมาส 4 

พบวา การการตรวจสอบดานการเงิน (เงินยืมเงินทดรอง) มีการสงใชหนี้เงินยืมเกินระยะเวลาท่ีระเบียบกำหนด 

30 วันและมีการเรงรัดติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร ดาวนโหลดLink 

ขอเสนอแนะและการดำเนินการตามขอเสนอแนะ  

1) หนวยงานมีรายการสงคืนเงินสดเกินเกณฑท่ีกรมอนามัยกำหนด เนื่องจากประมาณการยอดเงินยืม 

ในหมวดของคาใชจายประจำเดือน สูงกวาคาใชจายจริง ทั้งนี้หนวยงานไดกำหนดขอตกลงและแนวทางการ

แกไขปญหานี้โดยการ ใหผูยืมเงินประมาณการคาใชจายเทาท่ีจำเปนและใกลเคียงกับคาใชจายจริงใหมากท่ีสุด 

และไมควรยืมเงินทดรองราชการเปนคาผานทางพิเศษ เนื่องจากไมทราบกำหนดการเดินทางไปราชการท้ัง

เดือนซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากบุคลากรในหนวยงานทุกทานกรณี

เดินทางไปราชการแลวเกิดคาผานทางพิเศษ ใหสำรองจายแลวนำใบเสร็จมาเบิกภายหลังเพื่อปองกันการคืน

เงินสดเกินเกณฑกรมอนามัยกำหนด รวมถึงคาน้ำดื่มใหสงเบิกจายตรงแกผูขาย ผานกองคลังตามระเบียบพัสดุ 

โดยไมตองยืมเงินทดรองราชการและสงใชเงินยืมทดรองราชการเกินระยะเวลาที ่ระเบียบกำหนด ทั ้งนี้

https://cic.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=71257&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=20647
https://cic.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=71525&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=23250
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https://cic.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=80832&mid=596&mkey=m_document&lang=th&did=20647


หนวยงานไดกำหนดขอตกลงและแนวทางการแกไขปญหานี้โดยการ โดยมีการติดตามทวงถามดวยวาจากอน

วันครบกำหนดสัญญาและในกรณีสัญญาหมดตรงกับวันหยุดราชการใหผูยืมสงใชหนี้กอนหมดสัญญาในวันทำการ 

2) การบริหารงานงบประมาณ ผลการใชจายเงินไมเปนไปตามมติกรมฯไตรมาสท่ี 1 2 3 ปงบประมาณ 

2564 เนื่องจาก เนื่องจากกิจกรรมสวนใหญเปนคาใชจายประจำเดือนที่มีเงื ่อนของเวลา และผันแปรตาม

คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง สวนกิจกรรมที่เปนการอบรมประชุมสามารถดำเนินการเปนไปตามแผนที่กำหนด และ

สถานการณระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเปนตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกรรมประชุม อบรม ซึ่งมี

ผลตอจำนวนผูเขารวมประชุม อบรม ที่ลดลง การใชจายเงินงบประมาณลดลง ทั้งนี้หนวยงานไดดำเนินการ

จัดทำมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เพื่อกระตุน และขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ

ของหนวยงานใหมีผลการใชจายเงินเปนไปตามมติกรมฯ และหนวยงานจัดทำแผนการใชจายเงินประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 ต่ำกวาที่มติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนด 

เนื่องจากหนวยงานมีกิจกรรมที่ตองดำเนินการแตมีงบประมาณไมเพียงพอ เนื่องจากตองรอการจัดสรรและ

หนวยงานไดดำเนินการปรับแผนการใชจายเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสท่ี 

4 ใหสอดคลองกับมติกรมอนามัยและมติ ครม. กำหนดอยางเครงครัดและใหดำเนินการเรงรัดการเบิกจาย

งบประมาณประจำเดือนเพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามมติกรมอนามัยและมต ิครม. กำหนดตอไป ดาวนโหลดLink 

หนวยงานมีเปาหมายที่คาดหวังวา ไมพบรายการสงคืนเงินสดเกินเกณฑที่กรมอนามัยกำหนด ไมพบ

รายการสงใชเงินยืมทดรองราชการเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดและบริหารความเสี่ยงของผลการเบิกจาย

งบประมาณทุกรายไตรมาส เปนไปตามเปาหมายท่ีกรมอนามัยกำหนด โดยปฏิบัติงานตามมาตรการ ระเบียบฯ 

หลักเกณฑ ท่ีกรมอนามัยกำหนด 

1.3 เอกสารการวิเคราะหทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการฉุกเฉินที่สงผลกระทบตอการดำเนินงานของ

ตรวจสอบภายใน ดาวนโหลดLink 
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Advocacy/ Intervention 

2. กำหนดมาตรการและประเด็นความรู ที ่ใหแกผู รับบริการ (C)/ผู มีสวนไดเสีย (SH) เพื ่อการ

ขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัด ไดแก บุคลากรในศูนยความรวมมืระหวางประเทศ 

2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุม 

กลยุทธ มาตรการ เหตุผลประกอบฯ 

P : Partnership 

(การสราง

พันธมิตร) 

สนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน คณะกรรมการควบคุม

ภายในประจำหนวยงาน 

 

เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน

ควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) ใหการควบคุมและตดิตามผลระบบ

ควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสทิธิภาพตาม

หลักเกณฑท่ีกำหนด  

R Regulation 

(การกำกับ 

ควบคุม) 

กำหนดขอตกลง แนวปฏิบัติ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานรวมกันและถือปฏิบัติในหนวยงาน 

เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายรวมกันและมมีาตรฐานการทำงานท่ี

มีประสิทธิภาพ 

A Advocate 

(ช้ีนำ สื่อสาร) 

สื่อสารเรื่องการตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายในและแผนบริหารความตอเน่ือง (BCP) 

เพ่ือใหขอมูล สื่อสารใหบุคลากรสำนักฯ ทราบ

และ ถือปฏิบัต ิ

B Build Capacity 

(พัฒนาศักยภาพ

ผูรับบริการ) 

พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจำ

หนวยงาน  

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานภายใน

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด

ใหนอยท่ีสุด และเปนไปมาตรการท่ีกรม

อนามัยกำหนด  

 

2.2 กำหนดประเด็นความรูปการควยคุมภายในสำหรับบุคลากรในหนวยงานและชองทางการ 

ชื่อประเด็นความรู  เหตุผล 

1. คูมือการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน  

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย  ดาวนโหลดLink 

เพ่ือเปนแนวทางการทำงานใหกับผูตรวจ

สอบภายในประจำหนวยงาน 

2  หล ั ก เกณฑ กระทรวงการคล ั ง  ว  าด  วยมาตรฐานและหล ัก เกณฑ             

ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า รควบค ุ มภ าย ในสำหร ั บหน  วย งานภาคร ั ฐ  พ . ศ .  2 561                                  

ท่ีมา : กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั   ดาวนโ์หลดLink 

เพื ่อเปนแนวทางปฏิบัติของผูตรวจสอบ

ควบคุม กำกับ ใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ 

3. นโยบายดานการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ดาวนโหลดLink 

 

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงานให

สอดคล องก ับนโยบายที ่กรมอนามัย

กำหนด 
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Management and Governance 

3.1 แผน-ผลการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
 

ท่ี กิจกรรม / ขั้นตอน เปาหมาย 

(หนวยนับ) 

ระยะเวลา 

เร่ิมตน – 

สิ้นสุด 

มาตรการ ประเด็นความรู 

1 จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตดิตาม

ประเมินผล 

1 ฉบับ  ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

R : กำหนดขอตกลง แนว

ปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

รวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

1. คูมือการ

ปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบภายใน

ประจำหนวยงาน 

2 หลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง 

วาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสำหรับ

หนวยงานภาครัฐ 

พ.ศ. 2561 

3. นโยบายดานการ

ตรวจสอบภายใน 

ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 

2565 

2 รายงานการความคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

2564 

 (แบบติดตาม ปค. 5 สวน

งานยอยรอบ 12 เดือน)   

 (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) 

-(แบบ ปค.5 สวนงานยอย 

-ตารางวิเคราะหความเสีย่ง/

แผนภูม ิ

1 ครั้ง ต.ค. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

3 รายงานแบบตดิตาม ปค. 5 

สวนงานยอย สำหรบั

ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 

31 มีนาคม 2565  

 

1 ครั้ง เม.ย. 65 P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

 

 



4 จัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

SOP 

1 เรื่อง 

 

พ.ย. 64 P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

B: พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

5 พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน/

คูมือการปฏิบัติงาน SOP ท่ี

สอดคลองกับการประเมิน

ควบคุมภายใน และเผยแพร

ข้ึนเว็บไซตของหนวยงาน 

1 เรื่อง ธ.ค.64 - 

ก.พ. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

B: พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

6 รายงานสรุปผลการติดตาม

การดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำ

รับรองฯ ผานการประชุม

ประจำเดือนและนำข้ึน

เว็บไซตของหนวยงาน 

ภายในวันท่ี 10 ของเดือน

ถัดไป 

4 ครั้ง พ.ย.64 - 

ก.พ. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

7 สื่อสารใหความรูเก่ียวกับ

ควบคุมภายใน ผาน one 

page เขารวมประชุม 

2 เรื่อง พ.ย.64 - 

ก.พ. 65 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

 
 


