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การวิเคราะหผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
สำนักสงเสริมสุขภาพ ประจำป 2563 

สำนักสงเสริมสุขภาพ เปนองคกรหลักของประเทศในการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม  
เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี การดำเนินงานตางๆ จึงตองมีการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน  
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำเนินงานดวยความโปรงใส ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ ซ่ึงจะชวยลด
ขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

ในปงบประมาณ 2563 สำนักสงเสริมสุขภาพดำเนินงานดานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังและแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้ 

1. รายงานผลผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ปงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
                1) การตรวจสอบดานการเงิน  (Financial Auditing)  
                2) การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)  
               3) การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)  
               4) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)  

      จากการตรวจสอบท้ัง 4 ไตรมาส พบประเด็น ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1 เรื่องท่ีตรวจพบ 
       การตรวจสอบดานการเงิน 1) สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 30% เนื่องจากมีการประมาณการไวสูงกวาท่ี

เบิกจายจริง เปนเงินยืมราชการ จำนวน 5 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 239,928 บาท โดยมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จำเปนเสนอผูอำนวยการเพ่ือทราบและพิจารณา  

ไตรมาสท่ี 2 เรื่องท่ีตรวจพบ 
     การตรวจสอบดานการเงิน 1) สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 30% เนื่องจากมีการประมาณการไวสูงกวาท่ี

เบิกจายจริง เปนเงินยืมราชการ จำนวน 6 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 509,937.5 บาท โดยมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จำเปนเสนอผูอำนวยการเพ่ือทราบและพิจารณา 

ไตรมาสท่ี 3 เรื่องท่ีตรวจพบ 
     การตรวจสอบดานการเงิน 1) สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 20% เนื่องจากสถานการณ COVID - 19 

เปนเงินยืมราชการ จำนวน 6 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 826,278 บาท โดยมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเปนเสนอ
ผูอำนวยการเพ่ือทราบและพิจารณา 

ไตรมาสท่ี 4 เรื่องท่ีตรวจพบ 
      การตรวจสอบดานการเงิน 1) สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 20% เนื่องจากมีการประมาณการไวสูงกวาท่ี

เบิกจายจริง เปนเงินยืมราชการ จำนวน 6 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 99,022 บาท โดยมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จำเปนเสนอผูอำนวยการเพ่ือทราบและพิจารณา 

        ปงบประมาณ 2564 ไตรมาสท่ี 1  เรื่องท่ีตรวจพบ  
      การตรวจสอบดานการเงิน 1) สงใชเงินยืมเกิน 20%  เนื่องจากเอกสารไมเรียบรอย ขาดเอกสารการ

เบิกจายจากผูเขารวมประชุม เปนเงินยืมราชการ จำนวน 2 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น 68,700 บาท และเงินทดรอง
ราชการ จำนวน 2 ราย จำนวนเงินท้ังสิ้น 13,978 บาท โดยมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเปนเสนอผูอำนวยการเพ่ือ
ทราบและพิจารณา 2) ผลการใชจายเงิน ประจำป 2564 ไตรมาสท่ี 1 ไมเปนไปตามมติกรมฯ 
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 2.  รายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักสงเสริมสุขภาพ ประจำป 2563  
1) คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

และบริหารความเสี่ยง สำนักสงเสริมสุขภาพ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยประกอบดวยคณะกรรมการ  
2 ชุด และมีตัวแทนจากทุกกลุมงานรวมเปนคณะกรรมการฯ 

2) วิเคราะหและจัดทำตารางวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงไดท้ังสิ้น 3 กระบวนการ  
2.1 กระบวนการบริหารงบประมาณ เรื่องการเบิกจายไมตรงตามเปาหมาย การปฏิบัติงานไมตรงตามแผน 

และผลการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมาย พบความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ – ปานกลาง 
2.2 กระบวนการวิจัย โครงการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพออยางพอเพียง การดำเนินงานกิจกรรมไม

ตรงตามแผน พบความเสี่ยงอยูในระดับต่ำ 
2.3 กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง เรื่องการจัดซ้ือนมผงเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูกพบ

ความเสี่ยงอยูระดับต่ำ  
โดยปจจัยความเสี่ยงของทั้ง 3 กระบวนการนั้นเปนผลกระทบที่มาจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จึงทำใหเกิดการปรับแผน/กิจกรรม การปฏิบัติงาน การเบิกจายงบประมาณ ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนด 

1) การรายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน ดังนี้ 
1) รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานยอย (แบบ ปค.4) 
2) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานยอย (แบบ ปค.5) 
3) รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5) 
4) ภาคผนวก ก แบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
5) ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน 

รายงานทุกฉบบัเสนอผูอำนวยการสำนักฯ ทราบและลงนาม นำรายงานข้ึนเว็ปไซดสำนักสงเสริมสุขภาพ ตามกำหนดระยะเวลา 

การประเมินระบบควบคุมภายในโดยคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน  
  องคประกอบที่ 1 สภาพแวดลอมการควบคุม หนวยงานมีการดำเนินงานดานคุณธรรมและความโปรงใส 

ดังนี้ 1) การประกาศเจตจำนงสำนักสงเสริมสุขภาพเปนองคกรสรางสุข ประจำปงบประมาณ 2563 2) การประกาศ
เจตจำนงตอตานการทุจริตของสำนักสงเสริมสุขภาพ 3) การประกาศนโยบายการควบคุม กำกับ การบริหารงาน
สำนักสงเสริมสุขภาพ 4) การประกวดหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย อีกทั้งยังมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
การประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สำนักสงเสริมสุขภาพที่เปนอิสระไมขึ้นตรงตอกลุมฝายใด 
ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทนของทุกกลุมในสำนัก การแบงโครงสรางขององคกรมีความชัดเจนครอบคลุมบทบาทหนาท่ี
ของหนวยงานทุกกลุมวัยมีสายการบังคับบัญชาท่ีมีความชัดเจน มอบหมายงานตามลำดับความรับผิดชอบ สงบุคลากร
ไปอบรมหลักสูตรตางๆ ท่ีสอดคลองกับบทบาทขององคกร สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมีสุขภาพดีผานการรณรงคให
มีกิจกรรมทางกายระหวางการทำงานและการประชุม รณรงคโครงการ 7 สัปดาหรอบรูสูสุขภาพดี เปนตน 
  องคประกอบท่ี 2 การประเมินความเส่ียง หนวยงานมีการกำหนดวัตถุประสงคการควบคุมภายในไวอยาง

ชัดเจน เพื ่อพัฒนาระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได องคกรมีการบริหารงานที ่มี
ประสิทธิภาพรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน จัดทำมาตรการ
สงเสริมความโปรงใสในการจัดซ้ือจัดจางและการพัสดุ จัดทำแบบรายงานการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน
ประจำหนวยงานสงกลุมตรวจสอบภายในทุกไตรมาส และแบบรายงานการประเมินผลควบคุมภายในสงกองคลัง  
มีข้ันตอนในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานอยูตลอดเวลา ทำใหไมพบขอรองเรียนหรือพบการทุจริตในสำนัก
สงเสริมสุขภาพ มีการประเมิน ตรวจสอบ ผานการทำแบบสอบถามเรื ่องการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน  
ระบุประเด็นสำคัญของการตรวจสอบภายใน เชน การคืนเงินยืมเกิน 20% ผานการเสนอผลการตรวจสอบโดย
ผูบังคับบัญชา เพ่ือประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบตอหนวยงาน 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการควบคุม ในการทำกิจกรรมในแตละครั้งจะมีการประเมินความเสี่ยงของ
กิจกรรมนั้นๆ และหาวิธีการปองกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได มีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำ
กิจกรรมการควบคุม เชน การใชสื่อ การลงทะเบียน การประเมินการประชุมผานคิวอารโคด และกิจกรรมการควบคุม
มีความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 

องคประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการส่ือสาร หนวยงานมีชองทางสำหรับการสื่อสารผานเทคโนโลยี และ
การรับรูชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน เชน การจัดทำ 
Website/Line group/Facebook การใช google form และคิวอารโคด นำเสนอขอมูลในรูปแบบ Infographic/ 
One page มีการใช Facebook live เพื่อสื่อสารงานและกิจกรรมทางดานสุขภาพ ใหบุคลากรมีสวนรวมและรับรู
ความเคลื ่อนไหวภายใน เพื ่อการเรียนรู อยางครอบคลุม ตลอดจนการติดตอสื่อสารภายนอกองคกรที ่มีผลตอ 
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

องคประกอบที่ 5 กิจกรรมการติดตามผล ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื ่อง เชน  
การติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สถานการณการเงิน ใหเปนไปตามแผนจัดสรรงบประมาณตามท่ีไดรับ 
การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรมตางๆ มีการจัดทำรายงานเสนอตอผูบริหารระดับสูงเพ่ือตรวจสอบและ
เสนอแนะขอบกพรองหรือจุดออนของการควบคุมภายในใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงานประจำป 

ประเด็นท่ีพบดานการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน สำนักสงเสริมสุขภาพ 
จากการตรวจสอบพบวา ประเด็นท่ีพบจะเปนเรื ่องของการตรวจสอบดานการเงิน โดยในแตละไตรมาส 

ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานไดใหขอเสนอแนะแกผูรับผิดชอบงานการเงิน และผูรับผิดชอบงานการเงินก็ไดปฏิบัติ
ตามขอเสนอแนะ แตเนื่องจากสถานการณ COVID - 19 ทำใหตองมีการปรับแผน/กิจกรรมใหมอยูเสมอ การดำเนินงาน
ตามแผน การเบิกจายงบประมาณจึงไมเปนไปตามเปาหมาย โดยการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดและ 
สงใชเงินยืมเปนเงินสดจำนวนสูงเกิน 30% (ไตรมาสท่ี 1 - 2) และจำนวนสูงเกิน 20% (ไตรมาสท่ี 3 - 4) ซ่ึงในไตรมาส
ที่ 2 และ 3 จะพบวามีจำนวนรายยืมและจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผูอำนวยการสำนักฯ ยังคงมีการติดตามผลการ
ดำเนินงานทุกเดือนผานการประชุมสำนักฯ และการติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษรแกผูท่ีสงใชเงินยืมเกินกำหนด 

ความคาดหวังจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
1. อธิบดีกรมอนามัย 
    มุงเนนประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานเชิงระบบของกรมอนามัย กำกับ ติดตามการ

ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานในกรมอนามัยให
ดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
    เพ่ือการตรวจสอบอยางสรางสรรครัดกุมมีประสิทธิภาพ เพียงพอท่ีจะปองกันความ เสียหาย และทันตอ

เหตุการณ เนนการตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ คุมคา เปนไป ตามมาตรฐาน โปรงใส ถูกตอง มีความนาเชื่อถือ 
  3. ผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ  

      มุงเนนความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ อยางแมนยำ เพื่อปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
รวดเร็ว ภายใตกฎ ระเบียบ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานใหมีการควบคุมทุกข้ันตอน เม่ือเกิดปญหาหรืออุปสรรค
ท่ีสามารถดำเนินการแกไขอยางทันทวงที 

  4. ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 
           เพื ่อใหการดำเนินงานของสำนักสงเสริมสุขภาพ เปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม รัดกุม มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนการลดขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา ชวยใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ถูกตอง มีความนาเชื่อถือ 
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5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
    เพื ่อใหสำนักสงเสร ิมสุขภาพ มีการจัดวางระบบควบคุมภายในอยางถูกตองตามหลักเกณฑ 

กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน 

มาตรการในการดำเนินการแกไขการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

โดยใชกลยุทธ PIRAB  
P = (Partnership) มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรูประสบการณ ขอตรวจพบ ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติ

และหารือถึงแนวทางการแกไข ในเวทีการประชุม อบรม สัมมนา ตางๆ ไดแก กลุมตรวจสอบภายใน กลุมพัฒนา
ระบบบริหาร สำนักสงเสริมสุขภาพ ผูตรวจสอบภายนอก ภาคีเครือขายท้ังสวนกลางและภูมิภาค  

I = (Investment)  การจัดทำ จัดหางบประมาณเพื่อใชในการสื่อสาร ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ
ใหกับบุคลากรรับทราบ    

R = (Regulation) ม ีการนำข อม ูลความร ู   พระราชบ ัญญ ัต ิท ี ่ เก ี ่ ยวข องก ับการเง ิน ระเบ ียบ
กระทรวงการคลัง กฏ ระเบียบของหนวยงานมาใชในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน  

A = (Advocacy) สื ่อสาร ประชาสัมพันธ  ใหบ ุคลากรในหนวยงานรับทราบและปฏิบัต ิ ใช การ
ประชาสัมพันธในรูปแบบใหมๆ ใหเกิดความนาสนใจมากขึ้น สื่อสารผานชองทางตางๆ เชน หนังสือแจงเวียน  
Line group บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

B = (Building Capacity) พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรในดานการตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน โดยเขารวมการอบรมอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในฐานะผูตรวจสอบภายใน
ประจำหนวยงาน มีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติหนาที่ภายใตความรับผิดชอบเปนไปดวยความถูกตอง รัดกุม  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปองกันขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา อีกทั้งใหผลการ
ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ชวยใหการบริหารงานมีความโปรงใส ถูกตอง นาเชื ่อถือ  
เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 

  มาตรการ  

1. วิเคราะหผลการดำเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมา 
2. สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ดานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน  
3. สื่อสารการดำเนินงานดานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
4. จัดทำหลักเกณฑเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
5. ติดตาม กำกับผลการดำเนินงานทุกเดือน 
 
ประเด็นความรูท่ีใชในการดำเนินการขับเคล่ือน      
1. หลักเกณฑและเง่ือนไขการยืมเงินราชการ 
2. การสงใชใบสำคัญเงินยืมราชการ 
3. ผังกระบวนงานและระยะเวลาการยืมเงินราชการ 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา และการ

นำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 
5. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
6. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
7. คูมือการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 
8. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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เหตุผลในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู  

จากผลการวิเคราะหการตรวจสอบดานการเงิน พบวาประเด็นที่เปนปญหาคือ การสงใชเงินยืมเปนเงินสด
เกินกำหนดระยะเวลาและเกิน 20% ซึ่งเปนเงินยืมราชการ มีจำนวนรายยืมและจำนวนเงินที่เพิ ่มขึ้น เพื่อแกไข
ประเด็นปญหาดังกลาวจึงไดกำหนดเปนมาตรการ โดยใชกลยุทธ PIRAB และมีการนำประเด็นความรูดังกลาวขางตน
มาใชในการดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และการดำเนินงาน
ระบบควบคุมภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

(นายแพทยเอกชัย  เพียรศรีวัชรา) 
ผูอำนวยการสำนักสงเสริมสุขภาพ 

วันท่ี 20 / มกราคม / 2564 
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แผนการขับเคล่ือนการดำเนนิงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
สำนักสงเสริมสุขภาพ ปงบประมาณ 2564  

 

มาตรการ/ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย/

ผลการ
ดำเนนิงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค. 
2563 

พ.ย. 
2563 

 

ธ.ค. 
2563 

 

ม.ค. 
2564 

ก.พ. 
2564 

มี.ค. 
2564 

เม.ย. 
25645 

พ.ค. 
2564 

มิ.ย. 
2564 

ก.ค. 
2564 

มาตรการท่ี 1 วิเคราะหผลการดำเนินงาน
ในรอบปงบประมาณท่ีผานมา  

           

กิจกรรม               
- การวิเคราะหผลการดำเนินงานการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของ
สำนักสงเสริมสุขภาพ ประจำป 2563 

2 ฉบับ           

มาตรการท่ี 2 สงเสริมใหบุคลากรเพ่ิมพูน
ความรู ทักษะ ดานการตรวจสอบภายใน
และการควบคุมภายใน 

           

กิจกรรม            
- เขารวมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู
ตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ประจำป
งบประมาณ 2563 

1 ครั้ง           

มาตรการท่ี 3 สื่อสารการดำเนินงานดานการ
ตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

           

กิจกรรม            
- จัดทำบอรดสื่อสาร เรื่อง การยืมเงิน
ราชการ  
- สื่อสารผานชองทางตางๆ เชน Line 
หนังสือเวียน  

5 เรื่อง 
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มาตรการ/ช่ือกิจกรรม 
เปาหมาย/

ผลการ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

ต.ค. 
2563 

พ.ย. 
2563 

 

ธ.ค. 
2563 

 

ม.ค. 
2564 

ก.พ. 
2564 

มี.ค. 
2564 

เม.ย. 
25645 

พ.ค. 
2564 

มิ.ย. 
2564 

ก.ค. 
2564 

มาตรการท่ี 4  จัดทำหลักเกณฑเพ่ือใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

           

กิจกรรม             
- แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการสำนัก
สงเสริมสุขภาพ ป 2564 

1 ฉบับ           

- ปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน/
คูมือการปฏิบัติงาน SOP 

6 
กระบวนงาน 

          

มาตรการท่ี 5 ติดตาม กำกับผลการ
ดำเนินงานทุกเดือน 

           

กิจกรรม            
- ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตาม
คำรับรองฯ ทุกเดือน 

7 ฉบับ           

 
ประเด็นความรู  
1. หลักเกณฑและเง่ือนไขการยืมเงินราชการ 
2. การสงใชใบสำคัญเงินยืมราชการ 
3. ผังกระบวนงานและระยะเวลาการยืมเงินราชการ 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 
5. การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
6. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
7. คูมือการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน 
8. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 


