
เอกสารแนบ 5 

 
ตัวช้ีวัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP) 

                    5 เดือนหลัง (มีนาคม – กรกฎาคม 2565) 

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 โดย

ใหผู รับผิดชอบคณะกรรมการติดตามฯ ประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 ประการ ตาม

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงาน

ภาครัฐ พ.ศ.2561 ตามรอบการประเมินของกรมอนามัย เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหนวยงานใหมีความ

ถูกตอง มีระบบควบคุมภายในท่ีรัดกุม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้ 

1.สภาพแวดลอมการควบคุม  

สภาพแวดลอมการควบคุมของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีโครงสรางของหนวยงานอยาง

ชัดเจนมีกระบวนการการทำงานเปนขั้นตอน และปฏิบัติหนาที่ที่กรมอนามัยไดมอบหมาย โดยหนวยงานนำ

นโยบาย หลักวัฒนธรรมองคกร ดานความซื่อสัตย มีการลงนามประกาศเจตนารมณเปนองคกรโปรงใส มีการ

บริหารจัดการ และมีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถตรวจสอบ

ได อีกทั่งมีการสื่อสารใหบุคลากรทุกระดับทราบ และเขาใจบทบาทหนาที่ของตนภายใตกฎ ระเบียบขอบังคับ 

สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมอบรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนาความรูทักษะความสามารถของบุคลากรในหนวยงาน

ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.การประเมินความเส่ียง 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดวัตถุประสงคตั้งเปาหมายในการดำเนินงานใหมีกิจกรรมท่ี

สอดคลองกับเปาหมายวิสัยทัศน และภารกิจที่กรมอนามัยมอบหมาย ซึ่งหนวยงานมีการวิเคราะหความเสี่ยง 

และการประเมินความเสี่ยง โดยนำเอากระบวนงานสำคัญ และกระบวนงานหลักของหนวยงานมาที่อาจจะ

สงผลกระทบกับหนวยงานวิเคราะความเสี่ยง เชน กระบวนการบริหารงบประมาณ ที่มีความเสี่ยงที่อาจสงผล

กระทบตอหนวยงาน ซึ่งความเสี่ยงที่มีอยู เนื ่องจากงบประมาณไดรับเปนรายงวด จึงทำใหตองพิจารณา

กิจกรรม/โครงการดำเนินงานในทุกเดือน และทุกไตรมาส ทำใหตองจัดทำบริหารความเสี่ยง โดยปรับแผนงบ

คาใชจายใหมีความสอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจริงเปนรายงวด และตามที่กรมอนามัยกำหนดจึง

สามารถควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 

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


 

3.กิจกรรมการควบคุม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กำหนดมาตรการ และคำสั่งแบงบทบาทหนาท่ี และการมอบหมาย

งานเพ่ือควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงจะมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง โดย

มีชองทางการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศ ใหบุคลากรรับทราบ และปฏิบัติตาม การควบคุมภายในท่ีกำหนด 

โดยผูอำนวยการและหัวหนางานควบคุม กำกับ ดูแลเปนท่ีปรึกษา และแตงตั้งคณะกรรมการมอบหมายหนาท่ี

ดำเนินงาน ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน         

4.สารสนเทศและการส่ือสาร 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการนำระบบสารสนเทศเขามามีบทบาทในการปฏิบัติงาน และนำ

ระบบโซเชียลเน็ตเวิรคมาใชในการสื่อสารมากข้ึน มีระบบอินทราเน็ตของกรมอนามัย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

และรวดเร็วทันตอเหตุการณทั้งยังมีบุคลากรเขารวมการอบรม/การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความ

เขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) เพ่ือใหเกิดความรูและทักษะในการนำ

เครื่องมืออุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูในปจจุบัน ใหบุคลากรสามารถนำมาใชงานในการปฏิบัติงานได

อยางและใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการสื ่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานรวมกัน อีกทั ้งพัฒนา

กระบวนการทำงาน หรอืระบบงานในองคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

5.กิจกรรมการติดตามผล  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื ่องทุกป โดยมีมาตรฐานจากกรมอนามัยเปนผู กำหนดหลักเกณฑ ซ่ึง

ผูรับผิดชอบหรือหนวยงานมีวิธีปรับปรุงการควบคุมภายในใหเหมาะสมและดียิ่งขึ้น ซึ่งศรป. มีการประชุม

ประจำเดือนของหนวยงาน เพื่อติดตามการประเมินผลฯ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ระบบควบคุมภายในของหนวยงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

ถึงแมวาศูนยความรวมมือระหวางประเทศ จะจัดระบบการควบคุมภายในไวดีอยูแลว จึงตองมี

องคประกอบภายในทั้ง 5 องคประกอบซึ่ง มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานสำเร็จบรรลุ ตามวัตถุประสงคที่ไดกำหนดไว โดยจะมีประเด็นที่ตองพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

หรือวิธีการในการควบคุมใหเหมาะสมกับสถานการณ วาดวยเรื่องการสื่อสาร หนวยงานสงเสริม ใหบุคลากร

เขารวมการอบรม/การประชุมตางๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร อาทิ การประชุมสงเสริม และสนับสนุนทักษะความ

เขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมอนามัย (Digital Literacy) เพื่อใหบุคลากรสามารถนำมาใชงานใน

การปฏิบัติงานได การสื่อสาร และใหเกิดประโยชนสูงสุด อีกท้ังยังพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานใน

องคกรใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



 

1.2.2 รายงานขอสังเกต การตรวจสอบภายใน  

รายงานผลการตรวจสอบ ของผู ตรวจสอบภายในหนวยงาน ผู ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย และ

หนวยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป. ในปงบประมาณ 2565  

: รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานในไตรมาสที่ 1 ไมพบขอสังเกต 

ดาวนโหลดLink 

: รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานในไตรมาสที่ 2 ไมพบขอสังเกต  

ดาวนโหลดLink 

: รายงานผลการตรวจสอบของกลุมตรวจสอบภายในกรมอนามัย จากผลการประเมินการตรวจสอบ

เบื้องตนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Audit Checklist) พบขอสังเกต ดังนี้   

 ดานการเงิน  

1. เจาหนาที่การเงินบันทึกเบิกชดใชคืนเงินจากกองคลังไมถูกตอง วันที่ 18 พ.ย. 2564 ยอดเงิน

จำนวน 5,990 บาท และวันท่ี 22 ธ.ค. 2564 มีเงินจำนวน 1,182.35 บาท โดยบันทึกขามข้ันตอนเปนเงินฝาก

ธนาคาร และไมไดบันทึกเครดิตในสำคัญออกตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.3/ว61 ลว 25 มิ.ย. 

62 บทที่ 3 การควบคุมเงินทดรองราชการ ขอ 5. วาดวยเรื่องการเบิกเงินงบประมาณชดใชคืนเงินทดรอง

ราชการ   

2. แนบเอกสารไมตรงตามหัวขอ โดยกำหนดใหแนบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม แตแนบทะเบียนคุมเงิน

ทดรองราชการมาไมตรงกันกับหลักเกณฑ 

  ดานการควบคุมภายใน   

  1 การจัดทำ Flow Chart ไมครอบคลุมทุกภารกิจกระบวนงานตามโครงสรางองคกร ขาด

กระบวนงานยทุธศาสตรและประสานความรวมมือ 

  2. การวิเคราะหความเสี่ยง ไมไดนำกระบวนงานศึกษาวิจัยมาทำการประเมิน 

  3. แบบปค.5 สวนงานยอย ไมมีกระบวนงานศึกษาวิจัยมาทำการประเมิน ตาม คกก. กรมกำหนด 

อีกทั้งการประเมินกระบวนงานตั้งแตป 62-64 เปนกระบวนงานเดิม ๆ ไมมีการปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการ

แกปญหาความเสี่ยง ขอมูลเหมือนกันทุกป 

  4. แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอยการประเมินกระบวนงานตั้งแตป 62-64 เปนกระบวนงานเดิม ๆ 

ไมมีการปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการแกปญหาความเสี่ยง ขอมูลเหมือนกันทุกป 

ทั้งนี้หนวยงานไดดำเนินการรายงานผลการปรับปรุงเพื่อพัฒนาองคกรเสนอผูอำนวยการลงนามและ

นำเขาขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส (Audit Checklist) เรียบรอย ดาวนโหลดLink 

1.3 สภาวะว ิกฤต ิ/เหต ุการฉ ุกเฉ ินท ี ่ส งผลกระทบตอการดำเน ินงานของตรวจสอบภายใน              

ดาวนโหลดLink 

1.4 เอกสารสรุปการสื ่อสารแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื ่อง (Business Continuity Plan: BCP)               

ดาวนโหลดLink 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/internal-audit/Report-Audit-2565-1Q1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/internal-audit/Report-Audit-2565-1Q1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/internal-audit/Report-Audit-2565-1Q2.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/procurement/65-03-31-Corrective%20Action%20Request%20Report.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/KPI65/2.1/BCP65.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI65/2_1/2.1_Business-Continuity-Plan_BCP.pdf


 

Advocacy/ Intervention 

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

ขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัด ไดแก บุคลากรในศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

2.1 กำหนดมาตรการ แนวทางการควบคุม 

 (ขอมูลเหมือนเดิมกับรอบ 5 เดือนแรก/ จัดทำครั้งเดียวใชตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ) 

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 กำหนดประเด็นความรูการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหนวยงานและชองทางการ(เพ่ิมเติมขอ 4) 

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 : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง   ดาวนโหลดLink 

เพื ่อเปนแนวทางปฏิบัติของผูตรวจสอบ

ควบคุม กำกับ ใหถูกตองตามกฎ ระเบียบ 

3. นโยบายดานการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ดาวนโหลดLink 

 

เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของผู

ตรวจสอบภายในประจำหนวยงานให

สอดคล องก ับนโยบายที ่กรมอนามัย

กำหนด 

http://203.157.65.15/audit/download/audit_2564/03_Dec/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%AA.%E0%B8%99%E0%B8%87._%E0%B8%9B%E0%B8%B564.pdf
https://audit.tu.ac.th/uploads/audit/pdf/Internal%20Control%20BE%202561.pdf
https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=80776&mid=36175&mkey=m_document&lang=th&did=25935
https://mwi.anamai.moph.go.th/th/internal-audit/download?id=80776&mid=36175&mkey=m_document&lang=th&did=25935


 

4. คูมือประกอบการรายงานตรวจสอบเบ้ืองตน (Audit Checklist) 

ในระบบ Google Form ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ท่ีมา : กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ดาวนโหลดLink 

เพื ่อเปนแนวทางในการนำเขาขอมูลท่ี

สะดวกและรวดเร็ว 

 

Management and Governance 

3.1 ปรับปรุงแผนการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวช้ีวัด 
 

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 

4. คูมือ

ประกอบการ

รายงานตรวจสอบ

เบ้ืองตน (Audit 

Checklist) 

ในระบบ Google 

Form ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 

2564 

 

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

https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_Audit_Checklist.pdf
https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_Audit_Checklist.pdf
https://auditold.anamai.moph.go.th/download/audit_2564/02_Nov/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD_Audit_Checklist.pdf


 

 

 

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

 

 

4 จัดทำมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 

SOP 

2 เรื่อง 

 

พ.ย. 64,

มิ.ย. 65 

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 

2 เรื่อง ธ.ค.64 - 

ก.พ. 65 

และ มิ.ย. 

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 

9 ครั้ง พ.ย.64 – 

ก.พ. 65 

และ มี.ค.-

ก.ค. 65 

P: สนับสนุนใหบุคลากรใน

หนวยงานเปนผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

คณะกรรมการควบคุมภายใน

ประจำหนวยงาน 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

7 สื่อสารใหความรูเก่ียวกับ

ควบคุมภายใน ผาน one 

3 เรื่อง พ.ย.64 - 

ก.พ.65และ 

เม.ย. 65 

A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง 



 

page เขารวมประชุม/แจง

เวียน 

 

 

B พัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจำหนวยงาน 

8 รายงานการประชุม

คณะกรรมการควบคุมภายใน  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.

2565 รอบ 6 เดือน 

1 ครั้ง เม.ย. 65 A: สื่อสารเรื่องการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและ

แผนบริหารความตอเน่ือง 

(BCP) 

R : กำหนดขอตกลง แนว

ปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

รวมกันและถือปฏิบัติใน

หนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


