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กลุมตรวจสอบภายใน โครงการอบรมแนวทางการตรวจสอบสําหรับผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน พ.ศ.2563    จํานวนเงิน 360,000.- บาท 

1. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. ยุทธศาสตร :  5. ปฎิรูประบบงานสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

3. ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร  :  20) การผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQM) 

4. cluster : พ้ืนฐานกรมอนามัย (คาใชจายสนับสนุนขับเคลื่อนฯ วัยเรียนวัยรุน) 

5. ภายใตกิจกรรมสําคัญ/โครงการ :  โครงการสําคัญ :  (23) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 
องคกรคุณภาพคูคุณธรรม กิจกรรมสําคัญ :  (23.1) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

6. แผนการจัดสรรงบประมาณ : (ตามเอกสารงบประมาณ)   
6.1  แผน : แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
6.2  ผลผลิต : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการสงเสริมสุขภาพประชาชนกลุมเปาหมายท่ีเหมาะสม 

7. หลักการและเหตุผล:  
 ตามท่ีกรมอนามัยไดประกาศแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560 – 2564 โดย
ผานกระบวนการสําคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตรท่ีครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Analysis) ท้ังปจจัยภายในและภายนอก ท่ีมองความเชื่อมโยงตั้งแตยุทธศาสตรระดับประเทศ (ยุทธศาสตรชาติระยะ 
20 ป พ.ศ.2560 - 2579) ยุทธศาสตรระดับกระทรวง (แผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข) จนถึง
ระดับกรม กรมอนามัยไดขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทํางาน โดยนําการเปลี่ยนแปลงและบริหาร
ราชการ (ครอมและขามสายงาน) ขับเคลื่อนการปฏิรูปกรมอนามัยมุงสูการเปนองคกรคุณภาพคูคุณธรรม 

 กรมอนามัย จึงไดแตงตั้งผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หนวยงานภายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย เปนไปดวยความถูกตอง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีระบบ
ควบคุมภายในท่ีดี และเปนการปองกันขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเบื้องตนท่ีอาจเกิดข้ึนไดทันเวลา อีกท้ังเพ่ือให ผลการ
ดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน ชวยใหการบริหารงานมีมาตรฐาน โปรงใส ถูกตอง  
มีความนาเชื่อถือ เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาลทําใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี (Good governance) 
และความโปรงใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) กลุมตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบกํากับดูแล 
ในสวนนี ้จึงกําหนดโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

8. วัตถุประสงค: 
 1. เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและ
นําไปปฏิบัติงานในหนวยงานใหเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ 
 2. เพื่อใหผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบ
ควบคุมภายในท่ีดี ปองกันความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนและสามารถแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเบื้องตนไดทันเวลา ซ่ึง
จะสงผลใหการดําเนินงานโปรงใสตรวจสอบได และบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 3. เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ขอตรวจพบ ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
แกไขปญหาระหวางแตละหนวยงาน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เสริมสรางความสัมพันธ 
ความสามัคคี และการทํางานเปนทีมอยางมีคุณภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที 

 

9. เปาหมาย... 
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กลุมตรวจสอบภายใน โครงการอบรมแนวทางการตรวจสอบสําหรับผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน พ.ศ.2563    จํานวนเงิน 360,000.- บาท 

9. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ : 

9.1 เปาหมายโครงการ จํานวน หนวยนับ 

1. กลุมเปาหมายโครงการและคณะผูดําเนินการจัดอบรมฯ  90 คน 

9.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ จํานวน หนวยนับ 

เชิงปริมาณ : 

- จํานวนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานกรมอนามัยท่ีเขารับการอบรมฯ 

เชิงคุณภาพ :  

 

72 

 

คน 

- รอยละของระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมท่ีมีตอโครงการพัฒนา

ศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

80 รอยละ 

10. วิธีการดําเนินงาน :  

 โครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 10.1 ศึกษาและวิเคราะหผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 

จากรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 10.2 ทบทวนและจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 10.3 กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน โดยการบรรยาย/แลกเปลีย่นเรียนรู 

 10.4 สรุปรายงานการอบรม ผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในครั้งตอไป 

11. กิจกรรม/เปาหมายกิจกรรม และประมาณการงบประมาณ : 

ลําดับ กิจกรรม เปาหมาย/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ประมาณการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน 
ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

1. ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู ความ
เขาใจ ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในและนําไป
ปฏิบัติในหนวยงานใหเปนไป
อยางถูกตอง เหมาะสม และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ราชการ 

24-26 
ธ.ค. 62 

- คาอาหารกลางวัน  
  -ผูเขารับการอบรม,คณะทํางาน 
     (350บาท X 86 คน x 3 มื้อ) 
 -ประธาน+ผูติดตาม 
     (350บาท X 2 คน x 1 มื้อ) 
   -วิทยากร 
     (350บาท X 2 คน x 1 มื้อ) 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 -ผูเขารับการอบรม,คณะทํางาน 
     (50บาท X 86 คน x 5 มื้อ) 
 -ประธาน+ผูติดตาม+วิทยากร 
     (50 บาท X 2 คน x 1 มื้อ) 
   -วิทยากร 
     (50บาท X 2 คน  X 2 มื้อ) 
- คาท่ีพัก 
 -ประธาน+ผูติดตาม 
     (1,450บาท x 2คน x 1คืน) 
 -วิทยากร 
     (1,450บาท x 2คน x 2คืน) 
 -คณะทํางาน  
     (750บาท x 15คน x 3คืน)  
 -ผูเขารับการอบรม 
    (750บาท X 70 คน x 2 คืน) 

91,700.- 
 
 
 
 
 
 

21,800.- 
 
 
 
 
 
 

147,450.- 
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กลุมตรวจสอบภายใน โครงการอบรมแนวทางการตรวจสอบสําหรับผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน พ.ศ.2563    จํานวนเงิน 360,000.- บาท 

กําหนดการอบรม 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระหวางวันท่ี 24 - 26 ธันวาคม 2562 
ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแกน 

 ********************************************* 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2562 
 เวลา  08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
 เวลา  09.00 น. - 09.30 น. พิธีเปดการอบรมและมอบนโยบาย 
   โดย  ผูบริหารกรมอนามัย 
  เวลา  09.30 น. - 12.00 น. บรรยาย “วิธีการตรวจสอบตามแบบรายงานของผูตรวจสอบภายใน 
  ประจําหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563” 
   โดยวิทยากร : นางสาวอรุณี  มนปราณีต 
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ  
    หัวหนาฝายตรวจสอบ 1 
 เวลา  12.00 น. - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 เวลา  13.00 น. - 16.30 น. บรรยาย “ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ” 
   โดยวิทยากร : นางสาวพิมพภวดี  ศรีจันทร 
     ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 
วันท่ี 25 ธันวาคม 2562 
 เวลา  09.00 น. - 12.00 น. บรรยาย “ขอควรระวังเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ” 
   โดยวิทยากร : นางธนพร จูแยม วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
 เวลา  12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา  13.00 น. - 14.30 น. บรรยาย “ขอควรระวังเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
  ภาครัฐ” (ตอ) 
    โดยวิทยากร : นางธนพร จูแยม วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
 เวลา  14.30 น. - 16.30 น. บรรยาย “วินัยและบทลงโทษเกี่ยวกับดานการเงินการคลัง” 
   โดยวิทยากร : นางธนพร จูแยม วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
วันท่ี 26 ธันวาคม 2562 
 เวลา  09.00 น. - 12.00 น. บรรยาย “ขอสังเกตจากการตรวจสอบและแนวทางแกไข” 
   โดยวิทยากร : นางสาวอรวรรณ  ศรีสงคราม 
    นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ  
    หัวหนาฝายตรวจสอบ 2 
 เวลา  12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา  13.00 น. - 14.30น. สรุปผลการอบรมและปดการอบรม 

    
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
  พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่มเวลา  10.30-10.45 น.และเวลา 14.30–14.45 น. 




