




 
กลุ่มตรวจสอบภายในท าหน้าที่บริการให้ความเชื่อมั่น และบริการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และ              

เป็นอิสระ ก ากับ ดูแล และสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมอนามัย เป็นไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มุ่งเน้นตอบสนองการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์   
กรมอนามัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และเพ่ิม
ศักยภาพบุคลากรอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าประสงค์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 
โดยมีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจอื่น ๆ ประกอบด้วย 

ภารกิจหลัก 
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้หน่วยรับตรวจ 
3. ผลการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอ่ืน ๆ  

ภารกิจอื่น ๆ 
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการ (Management) 
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแล (Governance) และการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม 
3. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรภายในหน่วยงาน และเครือข่าย 
4. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ในรอบ 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย สามารถ

ด าเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในครบถ้วน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

 
กลุ่มตรวจสอบภายในมีภารกิจหลักในการด าเนินงาน ประกอบด้วย การบริการให้ความเชื่อมั่น             

การบริการให้ค าปรึกษา และการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอ่ืน ๆ ซึ่งมีหน่วยรับตรวจภายในองค์กร   
รวมทั้งหมด 35 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง 20 หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนกลางที่มี
ส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 15 หน่วยงาน โดยได้ประเมินความเสี่ยงเพ่ือความวางแผนการตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

 
การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ประกอบด้วย 6 ประเภท ได้แก่ 1) การตรวจสอบ

ทางการเงิน การบัญชี (Financial Auditing) 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 

Auditing)  3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 4) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
(Performance Auditing) 5)  การตรวจสอบสารสนเทศ ( Information Technology Auditing) และ             
6) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ตามผลการประเมินความเสี่ยงแต่ละหน่วยรับตรวจ จ านวน 25 หน่วยงาน   
ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 10 หน่วยงาน และส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 15  
หน่วยงาน ด าเนินการตรวจสอบโดยการสุ่มตัวอย่าง การตรวจนับ การค านวณ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ              

ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 
 

ภารกิจหลัก 

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) 
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การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการสอบทานผ่านแบบประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น (Audit 
Checklist) ในระบบ Google Form โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 สามารถตรวจสอบเสร็จสิ้น จ านวน 1 หน่วยงาน 
คือ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และระหว่างเดือนมกราคม 2564 ตรวจสอบเสร็จสิ้น 1 หน่วยงาน คือ              
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข รวมตรวจสอบเสร็จสิ้น 2 หน่วยงาน ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบถึง
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ  ด าเนินการให้ค าปรึกษา ตอบค าถาม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ฯ ต่าง ๆ จากประเด็นปัญหาที่พบระหว่างการปฏิบัตงิานตรวจสอบ และจัดท ารายงานข้อสังเกตจาก
การตรวจสอบภายในประกอบการประชุมปิดการตรวจสอบแล้ว  ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในอยู่ระหว่าง
ด าเนินการสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอถึงอธิบดีกรมอนามัยภายในระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป  
โดยสรุปรายละเอียดสถานะการปฏิบัติงานตรวจสอบไดด้ังตารางต่อไปนี้ 

 
 

ตารางสรุปรายละเอียดสถานการณ์การปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ล าดับ  
ท่ี ชื่อหน่วยงาน 

วันท่ี  สถานะการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

อยู่ระหว่างแจ้ง 
เข้าตรวจสอบ 

ก าลังด าเนินการ
ตรวจสอบ 

สรุปปิดตรวจ
เบื้องต้นแจ้งแก่ 

หน่วยรับตรวจแล้ว 

เสนอรายงานถึง
อธิบดี 

1 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 30 พ.ย – 4 ธ.ค. 63    ยังไม่ถึงก าหนด     
2 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข   4 – 12 ม.ค. 64    ยังไม่ถึงก าหนด 
3 ส านักโภชนาการ 18 – 26 ม.ค. 64     
4 ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 18 – 29 ม.ค. 64     
5 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 15 – 25 ก.พ. 64     
6 ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ 15 – 25 ก.พ. 64     
7 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ    1 – 12 มี.ค. 64     
8 กองคลัง 15 มี.ค. –  2 เม.ย. 64     
9 กองการเจ้าหน้าท่ี 15 – 23 มี.ค. 64     

10 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   7 – 20 เม.ย. 64     
11 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์    

ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
19 – 23 เม.ย. 64     

12 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 26 – 30 เม.ย. 64     
13 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี   3  –   7  พ.ค. 64     
14 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 10 – 14  พ.ค. 64     
15 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  17 – 21  พ.ค. 64     
16 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 24 – 28 พ.ค. 64     
17 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก   7 – 11  มิ.ย. 64     
18 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 14 – 18  มิ.ย. 64     
19 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  21 – 25  มิ.ย. 64     
20 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64     
21 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี    5  –  9  ก.ค.  64     
22 กองแผนงาน    5  –  15 ก.ค.  64     
23 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 
 12 – 16 ก.ค. 64     

24 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 26 ก.ค. – 6 ส.ค. 64     
25 ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช  23 – 27 ส.ค. 64     

การตรวจ Performance 
1 การตรวจ Performance ฝ่าย 2  19 – 22 ก.ค. 64     
2 การตรวจ Performance ฝ่าย 3   9 –  13 ส.ค. 64     

ตารางท่ี 1 
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การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้หน่วยรับตรวจ เป็นการจัดท า

ข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ การให้ค าแนะน าและการบริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก ่

2.1 การให้ค าปรึกษาแนะน า การสอนงาน และการวางระบบงาน  
กลุ่มตรวจสอบภายในได้ด าเนินการให้ค าปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การให้ค าปรึกษาแบบตัวต่อตัว และแบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ทางไลน์ ทางโทรศัพท์ เป็นต้น 
2) การให้ค าปรึกษาระหว่างการประชุมปิดการตรวจสอบ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง 
3) การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก คือ การร่วมเสวนาโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน 

หัวข้อ “มุมมองการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง วันที่            
26 ตุลาคม 2563 โดยนางสาวพิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  

4) การให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรภายใน โดยเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ                      
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 21 – 23 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 

– นางสาวพิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์ ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
“ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและแนวทางแก้ไข”  

– นางสาวอรุณี มนปราณีต  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง “แนวทางการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564”  

5) การสรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม/อบรมต่าง ๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจเข้าใจระเบียบฯ ได้ชัดเจน รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

2.2 การติดตามผล (Follow Up) การตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 
ในด้านการก ากับติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (Follow Up) ของหน่วยรับตรวจ   

เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่ครบก าหนดการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ จึงยังไม่มีการติดตามผล (Follow Up) การตรวจสอบแต่อย่างใด 

  

 
3.1 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในของกรมอนามัย ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน 2563 เสนอ
อธิบดีกรมอนามัยลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว  โดยจากผลการสอบทาน พบว่า                  
การควบคุมภายในของกรมอนามัยมีความเพียงพอ และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

3.2 การสอบทานรายงานต่าง ๆ 
3.2.1 กลุ่มตรวจสอบภายในได้สอบทานความครบถ้วน และความทันเวลาของรายงานการเงิน             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 ได้สอบทานรายงานที่หน่วยงานได้จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว 

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ 

3. ผลการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอ่ืน ๆ  
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3.2.2 การสอบทานและสรุปผลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายใน            
ประจ าหน่วยงาน ยังไม่ครบก าหนดการรายงาน อยู่ระหว่างสรุปผลไตรมาสที่ 1 เพ่ือเสนอต่ออธิบดีกรมอนามัย  

3.2.3 การสอบทานรายงานการเงินสวัสดิการ กองทุนเงินสวัสดิการ กรมอนามัย   โดยจากแผน                
การตรวจสอบ ยังไม่ถึงก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการตรวจสอบกองทุนเงินสวัสดิการดังกล่าว  

3.3 การบริหารความเสี่ยงของกรมอนามัย   
การบริหารความเสี่ยงของกรมอนามัย  กลุ่มตรวจสอบภายในได้ผลักดันและกระตุ้นให้มีการจัดท า            

แผนบริหารความเสี่ยงและกรอบการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้นแล้ว และกลุ่มตรวจสอบภายในได้คัดเลือกโครงการ
ส าคัญตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว คือ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ปี 2564 ประกอบการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

3.4 การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ กลุ่มตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างสรุปรายงานประจ า
ไตรมาสที่ 1 เพ่ือเสนอถึงอธิบดีกรมอนามัย 

3.5 การสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย                

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรวบรวมข้อมูลซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในไตรมาสที่ 1 
ได้แก่ กฎบัตรและกรอบคุณธรรม นโยบายอธิบดีกรมอนามัยด้านการตรวจสอบภายใน คู่มื อการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน แผนการตรวจสอบประจ าปี การด าเนินงานโครงการอบรมการเงินการคลัง
และข้อควรระวังความผิดทางละเมิดส าหรับผู้บริหาร และการบริการให้ค าปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีผลการปฏิบัติงานภารกิจอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          

ด้านการตรวจสอบภายใน และได้จัดท านโยบายกลุ่มตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งเวียนให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายใน  ตามบันทึกข้อความที่ สธ 
0925.02/514 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 

 

 
2.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการด้านการก ากับดูแล  (Governance) และการปฏิบัติตาม                  

กรอบคุณธรรม โดยได้ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0925.02/508  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 

ภารกิจอื่น ๆ 

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการ (Management) 

 

2. ผลการปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแล  (Governance) และการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม 
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2.2 ได้ด าเนินการทบทวนแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของ               
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับกฎบัตร และ                  
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ลงนามอนุมัติโดยผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้แจ้งเวียน
ให้ฝ่ายตรวจสอบทุกฝ่ายทราบ ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0925.04/24 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

2.3 การประเมินความพึงพอใจ และจัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งแนวทางการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ก าหนดให้ประเมินและจัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจ               
รอบระยะเวลา 6 เดือน จึงยังไม่ถึงก าหนดการจัดท ารายงานดังกล่าว โดยกลุ่มตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างให้
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าตรวจสอบรายหน่วยงาน 

 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินงานด้านการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรภายในหน่วยงาน 

และเครือข่าย โดยจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร และเครือข่าย พร้อมทั้งได้
มอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ารับการประชุม อบรม ในด้านต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก
หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 

3.1 การพัฒนาโดยการจัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร  
จัดโครงการอบรมการเงินการคลังและข้อควรระวังความผิดทางละเมิดส าหรับผู้บริหาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมก าธร 
สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย งบประมาณทั้งสิ้น 
27,800 บาท จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 90 คน 

3.2 การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน  
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัด
นครปฐม ให้ความรู้ในเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่ถูกต้อง เพ่ือไม่ให้เกิดความเสี่ยงความรับผิดทาง
ละเมิด การใช้รถยนต์ราชการ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและแนวทางแก้ไข และแลกเปลี่ยนเรียนรู้                     
แนวทางการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ทั้งสิ้น 360,000 บาท จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ร่วมด าเนินงาน จ านวน 110 คน 

3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน 
3.3.1 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรลงนามโดยผู้อ านวยการ

กลุ่มตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0925.04/– ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 
3.3.2 การเข้าร่วมประชุม หรือเข้ารับการฝึกอบรม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่  

(1) การพัฒนาด้านพัสดุ การบัญชี การเงิน และการคลัง 
– โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางการจัดท า TOR ที่ดี การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ

ให้ถูกต้อง และเป็นธรรมกับคู่สัญญา” ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 
2563 (นางจรัญญา สะเริญรัมย์ นางสาวสุชีรา ด ารงนาฏกุล นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร และนางสาวปวีณ์นุช 
เนื่องจากฉิม) 

3. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (Staff) บุคลากรภายในหน่วยงาน และเครือข่ายอ่ืน ๆ 
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– โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายด้าน
การเงินการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม 
เดอะรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ (นางสาวอรุณี มนปราณีต นางสาวดุลยรัตน์ งามชม นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร 
นางสาวปวีณ์นุช เนื่องจากฉิม นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์ และนางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล) 

(2) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
–  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กรมอนามัย  วันที่ 8 ธันวาคม 

2563 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอาคาร Data Center (นางสาว 
จิตตราภรณ ์มุขเพชร นางสาวปวีณ์นุช เนื่องจากฉิม และนางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล) 

(3) งานด้านสารบรรณ 
–  แนวทางการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม วันที่ 9 ธันวาคม 2563                   

ณ ห้องประชุมอาคารทีปังกรการุณยมิตร สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ (นางสาวจิตตราภรณ์ มุขเพชร  
นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล นางสาวสุกัญญา สีหานาม และนางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน) 

(4) อบรมข้าราชการใหม่ 
– ประชุมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมก าธร 

สุวรรณกิจ กรมอนามัย (นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน) 
– อบรมกิจกรรมการเป็นข้าราชการที่ดี  ระหว่างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563                

ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย (นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน) 
(5) เรื่องอ่ืน ๆ 
–  ประชุมการทดสอบการยอมรับเมนูอาหารลดหวาน  มัน เค็ม จากผู้ประกอบการและ

ผู้ใช้บริการโรงอาหารกรมอนามัย วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมอุทัย พิศลยบุตร (นางสาวสุชีรา 
ด ารงนาฏกุล) 

– ศึกษาดูงานต้นแบบการจัดการขยะในสถานที่ท างาน และงานด้านสุขาภิบาลอาหาร
ภายในโรงอาหาร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)            
(นายณัฐพล เจริญสุข) 

3.3.3 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือสนับสนุนภารกิจกรมอนามัย  
– ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
(นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม นางจรัญญา สะเริญรัมย์ และนางสาวยุวารีย์ ค านิล) 

– ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 (นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม และนางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์) 

– ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกณฑ์และเขียนผลงานเพ่ือสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ (นางสาวสุชีรา ด ารงนาฏกุล และ
นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน) 

– ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (HWP) วันที่  
17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย (นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน) 
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กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ าแนกตามภารกิจได้ 3 ภารกิจ มีจ านวนรวม 8 ตัวชี้วัด ได้แก่  
4.1 ตัวชีว้ัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ (1 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่  2.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง 

2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 

4.2 ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (4 ตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (Healthy Workplace 

Happy for Life) 
ตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ตัวชี้วัดที ่ 2.5  ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 

4.3 ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัดที่ 3.14 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ             

การบริหารความเสี่ยงภาพรวมกรมอนามัย 
ตัวชี้วัดที่ 3.15 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 
การด าเนินงานอยู่ระหว่างวิเคราะห์ปัญหา ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และจัดท าแผนปรับปรุง แก้ไข พัฒนา 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ ต่อไป 
 

 

 
 

4. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ๆ 
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อธิบดีกรมอนามัย ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ              

กลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ สธ 0925.02/479 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยก าหนดการตรวจสอบ               
หน่วยรับตรวจ จ านวน 25 หน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
1. เพ่ือให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ตลอดจนมีข้อมูลด้านสารสนเทศที่เชื่อถือได้ 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
3. เพ่ือสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ

และเหมาะสม หรือไม ่
4. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ  ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้อง 
5. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบถึงปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถตัดสินใจ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
6. เพ่ือติดตาม ประเมินผลการบริหารงาน การด าเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

7. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน าและบริการอ่ืนๆ ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  

8. เพ่ือให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาหรือความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหา หรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 

 

 
ด้วยกรมอนามัย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม                      

เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย กลุ่มตรวจสอบภายใน                
จึงมุ่งเน้นรูปแบบการตรวจสอบการแบ่งกลุ่มตาม Clusters ประกอบด้วย ดังนี้ 

1. Clusters แม่และเด็ก 
2. Clusters วัยเรียนวัยรุ่น 
3. Clusters วัยท างาน 
4. Clusters ผู้สูงอายุ 
5. Clusters อนามัยสิ่งแวดล้อม 
6. กลุ่มสนับสนุน 

– Financial & Budgeting (Fin) 
– KM, Information & Surveillance System (Kiss) 
– HR strategy (HR) 
– Law 

7. Function ตามภารกิจที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรทุกหน่วยงาน 

แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 

ขอบเขตการด าเนินงาน 



 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามยั                                                                                                หน้า   9 
 

 
หน่วยงานภายในของกรมอนามัย ซึ่งถือเป็นหน่วยรับตรวจของกลุ่มตรวจสอบภายใน มีจ านวนรวม  

35 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง 20 หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน             
ส่วนภูมิภาค 15 หน่วยงาน  

1. หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 20 หน่วยงาน แบ่งตามภารกิจได้ดังนี้ 
              กลุ่มภารกิจอ านวยการ 

1.1 ส านักงานเลขานุการกรม 
1.2 ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 กองการเจ้าหน้าที่ 
1.4 กองคลัง 
1.5 กองแผนงาน 
1.6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
1.7 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.8 ศูนย์สื่อสารสาธารณะ 

    กลุ่มภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
1.1 ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
1.2 ส านักทันตสาธารณสุข 
1.3 ส านักโภชนาการ 
1.4 ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
1.5 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
1.6 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 
1.7 ส านักอนามัยผู้สูงอายุ 
กลุ่มภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.1  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
1.2   ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
1.3  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 
1.4  ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 
1.5  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

2. ส่วนกลางทีมี่ส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค จ านวน 15 แห่ง  
กลุ่มภารกิจบริหารกลยุทธ์ระดับพื้นท่ี 
2.1  ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
2.2  ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 
2.3  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 
2.4  ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี 
2.5  ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
2.6  ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี 
2.7  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 
2.8  ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

หน่วยงานภายใน 
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2.9  ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
2.10  ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
2.11  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 
2.12  ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 
2.13  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพ 
2.14 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ 
2.15 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ จังหวัดล าปาง 
 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ด าเนินการประเมินความเสี่ยง จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ Operation Financial 

และ Compliance เพ่ือวางแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจากผลการประเมิน              
ความเสี่ยงดังกล่าว พบว่า มีหน่วยรับตรวจที่มีความเสี่ยงสูง และกลุ่มตรวจสอบภายในได้คัดเลือก                      
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบตามผลการเมินความเสี่ยง จ านวน 25 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง 
จ านวน 10 หน่วยงาน และส่วนกลางที่มีส านักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค 15  หน่วยงาน 

 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีภารกิจหลักด้านการด าเนินงานตรวจสอบภายใน คือ  

1. บริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) 
2. บริการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) 
3. การด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอื่น ๆ 

 

  ประกอบด้วย 6 ประเภท ดังนี้ 
1) การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี (Financial      Auditing)    เป็นการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 

อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการก ากับดูแล การบริหาร             
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของส่วนราชการ  

1.1) การเงินการบัญชีตามระบบ GFMIS 
1.1.1) การปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลด้านบัญชีภาครัฐ 

1.2) การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Payment) 
1.2.1) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
1.2.2) การสอบทานการปฏิบัติงานและการก ากับดูแลของผู้เกี่ยวข้อง 

1.3) การบริหารเงินทดรองราชการ 
1.4) การเบิกจ่ายเงินงบกลาง รายการเงินส ารองเพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น (งบกลาง Covid–19) 

2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance   Auditing)  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

2.1) การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง 
2.1.1) ความครบถ้วนและถูกต้องของการบันทึกข้อมูลในระบบงาน 

1. การบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) 

ภารกิจหลัก 

หน่วยรับตรวจตามผลการประเมินความเสี่ยง 
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2.1.2) การจัดการให้มีระบบการติดตามการด าเนินงานเพ่ือหาผู้รับผิดทางละเมิด                     
ทีเ่หมาะสม ก่อนหมดอายุความการด าเนินคดี 

2.2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ                      
2.2.1) การตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 
2.2.2) การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค 
2.2.3) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) 
2.2.4) สถานภาพหนี้สาธารณูปโภค 

3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) เป็นการตรวจสอบระบบงาน            
การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารก าหนด เพ่ือประเมินคุณภาพของ     
การด าเนินงานว่า แต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1) การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
3.2) การตรวจสอบใบส าคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณโครงการส าคัญของ Cluster   

3.2.1) แผน – ผลการด าเนินงานโครงการ 
3.2.2) ใบส าคัญโครงการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง  
3.3) การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

3.3.1) การจัดท าและประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 
3.3.2) การมอบอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง 
3.3.3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
3.3.4) การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน 
3.3.5) การจัดซื้อจัดจ้าง งบกลางรายการเงินส ารองเพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น                

(งบกลาง Covid–19)  
4) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบที่เน้นผลการ

ด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างด าเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนงบประมาณ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม หรือไม่ มีประสิทธิภาพและสมประโยชน์เพียงใด              
โดยให้ความส าคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากร ภายใต้ระยะเวลาที่
ก าหนด โดยตรวจสอบโครงการส าคัญ 2 โครงการของกรมอนามัย ดังนี้ 

4.1) โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
4.2) โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ปี 2564 

5) การตรวจสอบสารสนเทศ  (Information Technology Auditing) การตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ เพ่ือให้ทราบว่าระบบสารสนเทศมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

5.1) การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5.2) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 3 ด้าน คือ 

– การรักษาความลับ (Confidentiality) 
– การรักษาความครบถ้วน (Integrity) 
– การรักษาสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) 
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6) การตรวจสอบการบริหารงาน  (Management  Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานว่า            
มีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ                 
การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง  ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
เป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good  Governance) ในเรื่องความ
น่าเชื่อถือ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

6.1) การบริหารงบประมาณ การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. และการควบคุมเงินงบประมาณ 
6.2) การบริหารแผนงานและผลงาน ตามแผนปฏิบัติการ 

 

 
เป็นการให้ค าแนะน าและบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท า

ข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการ              
การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีข้ึน 

2.1 การให้ค าปรึกษาแนะน า การสอนงาน และการวางระบบงาน  
2.2 การติดตามผล (Follow Up) การตรวจสอบหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะตามที่

ผู้บริหารสั่งการหรือไม่ และหากปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 

เทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ 
1. การสุ่มตัวอย่าง 
2. การตรวจนับ 
3. การค านวณ 
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
5. การสอบถาม 
6. การสัมภาษณ์ 
7. การสังเกตการณ์ 
8. การสอบทานแบบประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น (Audit Checklist) ในระบบ Google Form 

ขอบเขตข้อมูลในการด าเนินงานตรวจสอบ 
ข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 
 

 

 
3.1 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เสนออธิบดีกรมอนามัยลงนาม
ถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบฯ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

3.2 การสอบทานรายงานต่าง ๆ 
3.2.1 การสอบทานความครบถ้วนและทันเวลาของรายงานทางการเงิน โดยหน่วยรับตรวจ

จัดส่งรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นการก ากับติดตามให้หน่วยรับตรวจ               
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกรมบัญชีกลาง  

2. การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ 

3. การด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอ่ืน ๆ 
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3.2.2 การสอบทานและสรุปผลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าไตรมาสของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นการป้องกันข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่
อาจเกิดข้ึนได้ทันเวลา 

3.2.3 การสอบทานรายงานการเงินสวัสดิการ กองทุนเงินสวัสดิการ กรมอนามัย เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นว่า กรมอนามัยได้ด าเนินการจัดให้มีสวัสดิการภายในกรมอนามัย  สอดคล้องกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 มีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และหลักเกณฑ์สวัสดิการกรมอนามัยก าหนดไว้หรือไม่  

3.3 การสอบทานการบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์กรมอนามัย เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน 

3.4 การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ เสนออธิบดีกรมอนามัยลงนามถึงปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในสังกัดรายงานต่อผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณต่อไป 

3.5 การสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของกรมอนามัย                    
เพ่ือส่งเสริมให้กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และเพ่ือสมัครเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส 
(NACC Integrity   Awards)  ซึ่งจัดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) 

 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีแผนการปฏิบัติงานภารกิจอื่น ๆ ดังนี้ 
 

 
การรับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมอนามัย จัดท านโยบายกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 

 
2.1 ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน  ตามแนวทางการประกันคุณภาพ           

งานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
2.2 ทบทวนแบบฟอร์มแบบส ารวจความพึงพอใจ และผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของ                     

กลุ่มตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
2.3 ประเมินความพึงพอใจ และจัดท ารายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ตามแนวทางการประกัน

คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
 
 

 

1. การปฏิบัติงานด้านการจัดการ (Management)   

 
 

ภารกิจอื่น ๆ 

2. การปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแล (Governance) และการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม 
1.  

 
 



 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามยั                                                                                                หน้า   14 
 

 
กลุ่มตรวจสอบภายในได้ก าหนดการจัดโครงการอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร

ภายในหน่วยงาน และเครือข่าย  
3.1 การพัฒนาโดยการจัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร โดยก าหนดจัดโครงการอบรมการเงินการคลังและ              

ข้อควรระวังความผิดทางละเมิดส าหรับผู้บริหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  วันที่ 9 พฤศจิกายน 
2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมก าธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และ
ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ชั้น 2 กรมอนามัย 

3.2 การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน  โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ                      
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 21 – 23 
ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน  
3.3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมอบรมผ่านระบบ 

E – Learning System  
3.3.2 การเข้าร่วมประชุม หรือเข้ารับการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ 
3.3.3 การเข้าร่วมประชุมเพ่ือสนับสนุนภารกิจกรมอนามัย  

 

 
กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

4.1 ตัวชีว้ัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ 
ตัวชี้วัดที่  2.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ

บริหารความเสี่ยง 
2.1.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
2.1.2 ระดับความส าเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการส าคัญ ตามแผนปฏิบัติการ

ระดับหน่วยงาน 
4.2 ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (4 ตัวชี้วัด) 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ระดับความส า เร็จของการพัฒนาองค์กรแห่ งความสุขที่มีคุณภาพ  (Healthy 
Workplace Happy for Life) 

ตัวชี้วัดที่ 2.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 2.4  ระดับความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) 
ตัวชี้วัดที่ 2.5  ร้อยละการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย 

4.3 ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (KPI Function) (3 ตัวชี้วัด) 
ตัวชี้วัดที่ 3.14 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ

บริหารความเสี่ยงภาพรวมกรมอนามัย 
ตัวชี้วัดที่ 3.15 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 

3. การด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร (Staff) บุคลากรภายในหน่วยงาน และเครือข่ายอ่ืน ๆ  

 
 

4. การปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน 


