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กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย มีภารกิจหลัก ประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ การบริการให้ความเช่ือมั่น 

(Assurance Services) และการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) รวมถึงภารกิจอื่น ๆ ที่ ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งผลการตรวจสอบภายในรอบ 9 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 
2564) และสิ้นสุด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มีขอบเขตการดำเนินงาน คือ ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 โดยการสุ่มตัวอย่าง การตรวจนับ การคำนวณ 
การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ พร้อมทั้งได้นำเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

ในระหว่างไตรมาส 3 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 
ระลอกใหม่ ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีคำสั่ง/ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค กลุ่มตรวจสอบภายในจึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ของหน่วยรับตรวจได้ และมีผลกระทบต่อ                 
แผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้ปรับแผนปฏิบัติการ                
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเพิ่มแนวทางการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้งใช้การตรวจสอบ
ในระบบสารสนเทศเช่ือมโยงกับระบบ GFMIS ระบบ e–GP  และ Google Docs และคำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิ                  
การดำเนินงานเป็นสำคัญ เพื่อให้ยังคงปฏิบัติงานไดค้รบถ้วนตามแผนฯ ที่กำหนดไว้  

ดังนั้น แม้จะมีปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์ตา่ง ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ แต่ ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 3 กลุ่มตรวจสอบภายในยังมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนฯ บรรลเุป้าหมายการตรวจสอบครบถ้วน ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
หน่วยรับตรวจทั้งหมด 35 หน่วยงาน และมีหน่วยรับตรวจตามผล

การประเมินความเสี่ยงที่ดำเนินงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน 25 หน่วยงาน  โดยหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ 
รอบ 9 เดอืน มีจำนวน 14 หน่วยงาน ผลการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
เสร็จสิ้นครบถ้วนทั้ง 14 หน่วยงาน คิดเป็น 100% ของแผนที่กำหนดไว้ 

 
งบประมาณที่ได้รับ 1,119,700.– บาท กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับ

จัดสรรแล้ว 886,600.– บาท อัตราการเบิกจ่ายรอบ 9 เดือน คิดเป็นร้อยละ 
53.58 (ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ไม่เป็นไปตามที่มติ ครม. และมติ 
กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากได้ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบโดยงดการเข้า
พื้นที่หน่วยรับตรวจ และดำเนินการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ 
(Online) แทน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ              
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จึงส่งผลให้ไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ              
ในส่วนของภารกิจดังกล่าวได้ พร้อมทั้งเลื่อนกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้มาเบิกจ่ายก่อน ปรับแผนการตรวจสอบ 
ในส่วนภูมิภาคไปในช่วงไตรมาสที่ 3 – 4 และดำเนินการพัฒนาระบบโปรแกรมฯ ใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ต่อไป  

 

บทสรุปผู้บริหาร 

แผน–ผลจำนวนหน่วยรับตรวจ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
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1.1 สรุปผลการตรวจสอบ และประเด็นข้อตรวจพบ  
ตามแผนการตรวจสอบ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีหน่วยรับตรวจ 14 หน่วยงาน  สามารถตรวจสอบเสร็จสิ้น 

จำนวน 14 หน่วยงาน ณ ปัจจุบันจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอถึงอธิบดีกรมอนามัยครบถ้วนแล้ว 
14 หน่วยงาน ทนัตามระยะเวลาที่กำหนด โดยผลการตรวจสอบภาพรวม พบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ส่วนใหญ่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม แต่ยังมี
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญในบางประเด็น แบ่งตามด้านการตรวจสอบ 6 ด้าน ดังนี ้

 
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  มีประเด็นข้อตรวจพบ จำนวน 4 หน่วยงาน                     

คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของหน่วยงานที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น โดยประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญ เช่น 
– การเงินการบัญชีตามระบบ GFMIS เช่น ไม่ได้จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ

ประกันสังคม และที่เรียกเก็บจากต้นสังกัด ไม่ได้จัดทำรายงานสรุปลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลประจำเดือนเสนอ
ผู้บริหารทราบ และตัดบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นต้น 

– การบริหารเงนิทดรองราชการ เช่น การบันทึกบัญชีกรณีจ่ายเงินยืมและรับชำระคืนเงินยืมไม่เป็นไป
ตามระเบียบฯ การระบุรายละเอียดในสัญญายืมเงินทดรองไม่ครบถ้วน และจัดส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในล่าช้า เป็นต้น 

2) การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) มีประเด็นข้อตรวจพบ 
จำนวน 9 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 64.29 ของหน่วยงานที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น โดยประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญ เช่น 

–  การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เช่น ไม่ไดน้ำกระบวนงานภารกิจหลักของ
หน่วยงานมาประเมินความเสี่ยง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่เป็นปัจจุบัน หรือแต่งตั้ง
บุคคลซ้ำรายกับคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ไม่จัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงหน่วยงาน 
และไม่พบแผนบริหารความเสี่ยงของกรมอนามัย เป็นต้น 

–  การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน เช่น วัสดุหมดอายุในคลัง การจำหน่ายพัสดุไม่ได้ขออนุมัติจาก                 
ผู้มีอำนาจ และรายงานผลให้ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินล่าช้า เป็นต้น 

3) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management  Auditing) มีประเด็นข้อตรวจพบ จำนวน 9 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 64.29 โดยประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญ เช่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินต่ำกว่ามติครม. 
และมติกรมอนามัย และผลการเบิกจ่ายเงินรายไตรมาสไม่เป็นไปตามมติ ครม. และมติกรมอนามัย เป็นต้น 

4) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มีประเด็นข้อตรวจพบ จำนวน 12 
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของหน่วยงานที่ตรวจสอบเสร็จสิ้น โดยประเด็นข้อตรวจพบที่สำคัญ เช่น 

ภารกิจหลัก 

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)  
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–  การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เช่น ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) การระบุอัตราค่าปรับใน
ใบสั่งซื้อไม่ถูกต้อง การจัดจ้างบางรายการอาจเข้าข่ายการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง เอกสารหลักฐานไม่ลงนามผู้มีอำนาจ 
และจัดทำเอกสารไม่ครบถ้วน การตรวจรับพัสดุ การเบิกจ่ายเงินให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างล่าช้า เป็นต้น 

– การดำเนินการเกี่ยวกับงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง COVID–19) 
เช่น ไม่มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจในการดำเนินงานและการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของผู้รับบริการสื่อ   
รายการจัดซื้อจัดจ้างไม่ตรงกับรายการที่กำหนดไว้ในแผนการจัดสรรงบประมาณ และไม่สรุปผลการดำเนินงาน
หรือประเมินความสำเร็จของโครงการ เป็นต้น 

–  การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง และการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหา
หนีค่้าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ 

5) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)  
–  อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการประชุมเปิดการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
6) การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
–  หน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบได้ขอขยายระยะเวลาการตรวจสอบเป็นภายในเดือนกรกฎาคม               

และกลุ่มตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบต่อไป  
1.2 การให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบ 
กลุ่มตรวจสอบภายในได้ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขที่ ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้                

แก่หน่วยรับตรวจทั้งในขณะปฏิบัติงานตรวจสอบ และภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้ว และได้รายงานผลการ
ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจให้อธิบดีกรมอนามัยทราบทันตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2564  

 

 
ได้ดำเนินการให้คำแนะนำ และคำปรึกษาแก่ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าหน้าที่ หน่วยรับตรวจ และบุคลากร             

กรมอนามัยผ่านรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่  
– การให้คำปรึกษาผ่านช่องทางไลน์ ทางโทรศัพท์ ทางโปรแกรม Zoom ทางระบบ VDO Conference  
– การจัดอบรมโครงการพฒันาศักยภาพผูต้รวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ และโครงการ

อบรมการเงินการคลังและข้อควรระวังความผิดทางละเมิดสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งการเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้แก่หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 

– การจัดทำคู่มือ, E–Book, Infographics,  วิดีโอคลิปตอบคำถามถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social  Media)  และสรุปความรู้จากการเข้าร่วมประชุม/อบรมต่าง ๆ เผยแพร่ในไลน์กลุ่ม เฟซบุ๊ก และเว็บไซตห์น่วยงาน 

– จัดทำแบนเนอร์ “ระเบียบ COVID–19” บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบฯ 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา–2019  

        
–  ดำเนินการสอบทานและสรุปผลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำไตรมาสที่  1 – 2                  

ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานทันตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับไตรมาสที่ 3 อยู่ระหว่างสรุปผล             
การรายงานผลการตรวจสอบฯ และจะนำเสนอถึงอธิบดีกรมอนามัยต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายในความรับผิดชอบของกรมอนามัยเป็นไปด้วยความถูกต้อง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และป้องกัน
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดเบื้องต้นที่อาจเกิดข้ึนได้ทันเวลา 

2. ผลการปฏิบัติงานดา้นการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) และสรา้งมูลคา่เพ่ิมให้หน่วยรับตรวจ 

3. ผลการปฏิบัติงานดา้นการดำเนินงานเกีย่วกับการตรวจสอบอ่ืน ๆ 
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– สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอนามัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 
2563 (แบบ ปค. 6) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำไตรมาสของผู้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงาน และรายงานการเงินสวัสดิการ กองทุนเงินสวัสดิการ กรมอนามัย ครบถ้วน ในด้านของการจัดทำ               
แผนบริหารความเสี่ยง ได้กระตุ้นผลักดันให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและกรอบการดำเนินงานระดับกรม               
ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้คัดเลือกโครงการสำคัญตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของกรมอนามัยโดยจัดโครงการอบรมการเงินการคลังและข้อควรระวังความผิดทางละเมิด
สำหรับผู้บริหาร และให้คำปรึกษารูปแบบต่าง ๆ  

– ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ โดยจัดทำ
ระบบจำนวน 3 ระบบ คือ ระบบจัดทำกระดาษทำการและสรุปผลการตรวจสอบภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบ Audit Checklist และระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความ
สะดวก รวดเร็ว เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

 

 
การปฏิบัตงิานด้านการจัดการ (Management) ได้จัดทำนโยบายอธิบดีกรมอนามัย นโยบายกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ในด้านการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล (Governance) และการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม ได้ทบทวนกฎบัตร
และกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ดำเนินการทบทวนแบบฟอร์มแบบสำรวจความพึงพอใจ พร้อมทั้ง
ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ รอบ 6 เดือนแรก จำนวน 10 หน่วยงาน ผลการประเมินพบว่า             
หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทุก ๆ ด้านของกลุ่มตรวจสอบภายในภาพรวมทั้งหมด คิดเป็น 
93.70% และจะดำเนินการประเมนิในภาพรวมอีกครัง้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือน ในด้านการพัฒนาบุคลากร
ภายในหน่วยงาน และเครือข่ายอื่น ๆ ได้จัดโครงการอบรมการเงินการคลังและข้อควรระวังความผิดทางละเมิด
สำหรับผู้บริหาร และจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้าร่วมประชุม อบรมโครงการต่าง ๆ ที่กรมอนามัย 
และหน่วยงานภายนอกจัดข้ึน 

 
กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นเจ้าภาพ 1 ตัวช้ีวัด คือ ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ปรับแผนการดำเนินงานในรอบ 5 เดือนหลัง
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอยู่ระหว่างดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนฯ ที่กำหนด  

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ตามตัวช้ีวัดของกระทรวงสาธารณสุข “ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง”                     
จากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการประเมินความครบถ้วน ถูกต้อง ของการ
ดำเนินงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 16 ประเด็น ผลการประเมินพบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยมีประเด็นที่ได้ 4 คะแนนเต็ม จำนวน 15 ประเด็น และมี              
1 ประเด็น ได้ 3 คะแนน คะแนนรวมสุทธิเท่ากับ 3.94 คะแนน จาก ๔ คะแนนเต็ม 

3. ผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามตัวชีวั้ดของกระทรวง
สาธารณสุข 

ภารกิจอ่ืน ๆ 

2. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการ (Management การกำกับดูแล (Governance) การพัฒนาบุคลากร (Staff) 
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กลุ่มตรวจสอบภายในทำหน้าที่บริการให้ความเช่ือมั่น และบริการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และ              

เป็นอิสระ กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมอนามัย เป็นไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มุ่งเน้นตอบสนองการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์   
กรมอนามัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และเพิ่ม
ศักยภาพบุคลากรอย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าประสงค์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล 
โดยมีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก และภารกิจอื่น ๆ ประกอบด้วย 

ภารกิจหลัก 
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการบรกิารให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) 
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการบริการให้คำปรกึษา (Consulting Services) และสร้างมลูค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ 
3. ผลการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอืน่ ๆ   

ภารกิจอ่ืน ๆ 
1. ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการ (Management) 
2. ผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแล (Governance) และการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม 
3. ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรภายในหน่วยงาน และเครือข่าย 
4. ผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ในรอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สามารถดำเนินงานได้ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในครบถ้วน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน่วยรับตรวจภายในองค์กร รวมทั้งหมด 35 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

หน่วยงานส่วนกลาง 20 หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 15 หน่วยงาน 
โดยได้ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการ
ปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน ได้แก่ 

 

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

ทางการเงิน การบัญชี (Financial Auditing) 2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance 

Auditing)  3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 4) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน  
(Performance    Auditing)  5 )  การตรวจสอบสารสน เทศ  ( Information Technology Auditing)  แ ล ะ             
6) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) 

กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ตามผลการประเมินความเสี่ยงแต่ละหน่วยรับตรวจ จำนวน 25 หน่วยงาน   
ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 10 หน่วยงาน และส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค 15  
หน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบโดยการสุ่มตัวอย่าง การตรวจนับ การคำนวณ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ              
การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการสอบทานแบบประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น (Audit 
Checklist) ในระบบ Google Form  

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 3 
 

ภารกิจหลัก 

1. ผลการปฏิบัติงานดา้นการบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 



 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย                                                                                                หน้า   6 
 

ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ได้ดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบภายในโดยเพิ่มแนวทางการตรวจสอบ           
ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับหน่วยรับตรวจที่ไม่สามารถเดินทางเข้าพื้นที่ได้ และปรับลดการตรวจสอบ                 
บางประเด็นลง พร้อมทั้งใช้การตรวจสอบในระบบสารสนเทศเช่ือมโยงกับระบบ GFMIS และระบบ e–GP  
ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงผลสัมฤทธ์ิการดำเนินงานเป็นสำคัญ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส           
โคโรนา 2019 (COVID–19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีคำสั่ง/ประกาศให้มีการกักกันตัวผู้ที่เดินทาง          
มาจากนอกพื้นที่  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค กลุ่มตรวจสอบภายในจึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ของ               
หน่วยรับตรวจได้ และมีผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้ 

ผลการปฏิบัติงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 สามารถตรวจสอบเสร็จสิ้น จำนวน 14 หน่วยงาน ณ ปัจจุบัน
จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในเสนอถึงอธิบดีกรมอนามัยแล้วทั้งหมด 14 หน่วยงาน ครบถ้วน           
ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบถึงข้อสังเกตจากการตรวจสอบ  ดำเนินการให้
คำปรึกษา ตอบคำถาม ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ฯ ต่าง ๆ จากประเด็นปัญหาที่พบ
ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงให้คำปรึกษาภายหลังปิดการตรวจสอบ  เพื่อให้หน่วยรับตรวจสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานได้ทันกาล ลดความผิดพลาดไม่ให้เกิดข้ึนได้ ตามเอกสารหมายเลข 1 สรุปประเด็น
ข้อตรวจพบ หน้า 13 และได้สรุปสถานะการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการตอบรายงานผล                    
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ดังตารางต่อไปนี ้

  สรุปรายละเอียดสถานการณ์การปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 
(ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) และสิ้นสุด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

 ลำดับ  
ท่ี 

ชื่อหน่วยงาน 

วันท่ี  สถานการณ์ปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

อยู่ระหว่าง
แจ้ง 

เข้าตรวจสอบ 

กำลัง
ดำเนินการ
ตรวจสอบ 

สรุปปิดตรวจ
เบ้ืองต้นแจ้งแก่ 

หน่วยรับตรวจแล้ว 

เสนอรายงานผล
การตรวจสอบถึง

อธิบดี 
(ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564) 

ได้รับรายงานตอบ 
ข้อเสนอแนะ และเสนอ
รายงานถึงอธิบดีแลว้ 
(ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564) 

1 ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา 30 พ.ย – 4 ธ.ค. 63       
2 ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข   4 – 12 ม.ค. 64      
3 สำนักโภชนาการ 18 – 26 ม.ค. 64      
4 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 18 – 29 ม.ค. 64      
5 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย 15 – 25 ก.พ. 64      
6 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 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  22 – 26 มี.ค. 64     ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ 

11 ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 29 มี.ค. –  2 เม.ย. 64      
12 กองแผนงาน  11  – 28 พ.ค.  64     ยังไม่ครบกำหนด 

13 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์    
ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

 14  – 18  มิ.ย. 64     ยังไม่ครบกำหนด 

14 ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี 21  – 25  มิ.ย. 64     ยังไม่ครบกำหนด 

15 สถาบันพฒันาสุขภาวะเขตเมือง    1 – 9  ก.ค.  64      
16 ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช    5  – 9  ก.ค.  64      
17 ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก    5 – 9  ก.ค.  64      
18 ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี  12  –  16  ก.ค.  64      
19 ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี  12  – 16 ก.ค. 64      
20 ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น  19  – 23 ก.ค. 64      
21 ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  19 – 23 ก.ค. 64      

ตาราง 
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 ลำดับ  
ท่ี 

ชื่อหน่วยงาน 

วันท่ี  สถานการณ์ปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัตติามข้อเสนอแนะ 

ระยะเวลาท่ี
ตรวจสอบ 

อยู่ระหว่าง
แจ้ง 

เข้าตรวจสอบ 

กำลัง
ดำเนินการ
ตรวจสอบ 

สรุปปิดตรวจ
เบ้ืองต้นแจ้งแก่ 

หน่วยรับตรวจแล้ว 

เสนอรายงานผล
การตรวจสอบถึง

อธิบดี 
(ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564) 

ได้รับรายงานตอบ 
ข้อเสนอแนะ และเสนอ
รายงานถึงอธิบดีแลว้ 
(ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564) 

22 ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่   2 – 6   ส.ค.   64      
23 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
  2  – 6  ส.ค.    64      

24 ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ 16 – 20 ส.ค. 64      
25 ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบรีุ 16 – 20  ส.ค.  64      

การตรวจสอบ Performance  
1 การตรวจสอบ Performance ฝ่าย 2 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 64      
2 การตรวจสอบ Performance ฝ่าย 3 3 พ.ค. – 31 ก.ค.64      

 

 
การบริการให้คำปรึกษา (Consulting  Services)   และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ เป็นการจัดทำ

ข้อตกลงร่วมกับผู้รบับริการ การใหค้ำแนะนำและการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ 
ทั้งนี้ รายละเอียดการให้คำปรึกษา ถาม – ตอบ ตามเอกสารหมายเลข 2 การบริการให้คำปรึกษาและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้หนว่ยรับตรวจ หน้า 19  

2.1 การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอนงาน และการวางระบบงาน  
กลุ่มตรวจสอบภายในไดด้ำเนินการให้คำปรึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1) การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว และแบบผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ทางไลน์ ทางโทรศัพท์ เป็นตน้ 
2) การให้คำปรึกษาระหว่างการประชุมปิดการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยรับตรวจปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้อง 
3) การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานภายนอก โดยนางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน ไดแ้ก่ 
– การร่วมเสวนาโครงการเสวนาด้านการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “มุมมองการประกันคุณภาพ              

การตรวจสอบภายในภาครัฐ” ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 7 กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 ตุลาคม 2563 
– การเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” ณ วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 
4) การให้คำปรึกษาแก่บุคลากรภายใน โดยเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ                      

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่                  
21 – 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไมดา้ แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 

– นางสาวพิมพ์ภวดี  ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 
“ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและแนวทางแก้ไข”  

– นางสาวอรุณี มนปราณีต  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย 
เรื่อง “แนวทางการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564”  

5) การสรุปความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการประชุม/อบรมต่าง ๆ เผยแพร่บนเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้หน่วยรับตรวจเข้าใจระเบียบฯ ได้ชัดเจน รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  

 

2. ผลการปฏิบัติงานดา้นการบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) และสรา้งมลูค่าเพ่ิมให้หน่วยรับตรวจ 
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2.2 การตดิตามผล (Follow Up) การตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 
ไดก้ำกับติดตามการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ (Follow Up) อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาส 

ที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับตรวจได้รายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน 
และกลุ่มตรวจสอบภายในได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจดังกล่าว เสนอถึง
อธิบดกีรมอนามัย จำนวน 10 หน่วยงาน ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ จำนวน 1 หนว่ยงาน และยังไม่ครบกำหนด 
การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ซึ่งอยูร่ะหว่างติดตามผล (Follow Up) จำนวน  3 หน่วยงาน  

 
3.1 การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   
ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในของกรมอนามัย สำหรับปี สิ้นสุด

วันที่ 30 เดือนกันยายน 2563 เสนออธิบดีกรมอนามัยลงนามถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว   
โดยจากผลการสอบทาน พบว่า การควบคุมภายในของกรมอนามัยมีความเพียงพอ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
อย่างต่อเนื่อง 

3.2 การสอบทานรายงานต่าง ๆ 
3.2.1 กลุ่มตรวจสอบภายในได้สอบทานความครบถ้วน และความทันเวลาของรายงานการเงิน             

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ที่หน่วยงานได้จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายในแล้ว 
3.2.2 การสอบทานและสรุปผลการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำไตรมาสของ                       

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ได้จัดทำรายงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานรายไตรมาสเสนอ
อธิบดีกรมอนามัยแล้ว 

3.2.3 การสอบทานรายงานการเงินสวัสดิการ กองทุนเงินสวัสดิการ กรมอนามัย ได้ดำเนินการ           
สอบทานเป็นประจำทุกเดือน  

3.3 การบริหารความเสี่ยงของกรมอนามัย   
ได้กระตุ้นและผลักดันให้มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและกรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง   

กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งกรมอนามัยได้ดำเนินการแล้ว และกลุ่มตรวจสอบภายในได้
คัดเลือกโครงการสำคัญตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าว คือ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต 
และโครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้                
ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า หรือไม่ อย่างไร 

3.4 การสอบทานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ  
ได้สอบทานการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของหน่วยงานภายใน                   

กรมอนามัย ผ่านโปรแกรมประยุกต์ออนไลน์ Google Docs จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ผ่านอธิบดีกรมอนามัย และปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งสำเนารายงานดังกล่าวให้
สำนักงบประมาณ 

3.5 การสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย 
ได้ดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมอนามัย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำโครงการที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัยให้มี
ความถูกต้อง โปร่งใส เช่น การจัดโครงการอบรมการเงินการคลังและข้อควรระวังความผิดทางละเมิดสำหรับ
ผู้บริหาร และการบริการให้คำปรึกษารูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น 

3. ผลการปฏิบัติงานดา้นการดำเนินงานเกีย่วกับการตรวจสอบอ่ืน ๆ  
 



 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย                                                                                                หน้า   9 
 

3.6 การพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน  
ได้ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ โดยจัดทำ

ระบบจำนวน 3 ระบบ คือ ระบบจัดทำกระดาษทำการและสรุปผลการตรวจสอบภายในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ระบบ Audit Checklist และระบบผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 

 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีผลการปฏิบตัิงานภารกิจอื่น ๆ ดังนี้ 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับมอบนโยบายจากอธิบดีกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          

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

 
2.1 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแล  (Governance)  และการปฏิบัติตาม                  

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

2.2 ได้ดำเนินการทบทวนแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของ               
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับกฎบัตร และ                  
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน ลงนามอนุมัติโดยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้แจ้งเวียน
ให้ฝ่ายตรวจสอบทุกฝ่ายทราบ ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0925.04/24 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

2.3 การประเมินความพึงพอใจ และจัดทำรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ได้ประเมินและจัดทำ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ รอบระยะเวลา 6 เดือน เสนอผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในทราบ 
โดยผลสำรวจความพึงพอใจรอบ 6 เดือน จากหน่วยรับตรวจทั้งหมด 10 หน่วยงาน พบว่า มีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการทุก ๆ ด้านของกลุ่มตรวจสอบภายในภาพรวมทั้งหมดคิดเป็น 93.70% แสดงให้เห็นว่า 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก  

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนา การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรภายในหน่วยงาน 

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

3.1 การพัฒนาโดยการจัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหาร  
จัดโครงการอบรมการเงินการคลังและข้อควรระวังความผิดทางละเมิดสำหรับผู้บริหาร ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร 

ภารกิจอื่น ๆ 

1. ผลการปฏิบัติงานดา้นการจัดการ (Management) 

 

2. ผลการปฏิบัติงานดา้นการกำกับดูแล  (Governance) และการปฏิบัติตามกรอบคณุธรรม 

 

 

3. ผลการดำเนนิงานดา้นการพัฒนาบคุลากร (Staff) บุคลากรภายในหน่วยงาน และเครือขา่ยอ่ืน ๆ 
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สุวรรณกิจ อาคาร 1 ช้ัน 1 และห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย อาคาร 1 ช้ัน 2 กรมอนามัย งบประมาณทั้งสิ้น 
27,800 บาท จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 90 คน 

3.2 การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานให้เป็นมืออาชีพ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัด
นครปฐม ให้ความรู้ในเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงความรับผิดทาง
ละเมิด การใช้รถยนต์ราชการ ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและแนวทางแก้ ไข และแลกเปลี่ยนเรียนรู้                     
แนวทางการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น 360,000 บาท จำนวน             
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้ร่วมดำเนินงาน จำนวน 110 คน 

3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายใน ตัวอย่างเช่น 
3.3.1 กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรลงนามโดยผู้อำนวยการ

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

(1) การพัฒนาด้านพัสดุ การบัญชี การเงิน และการคลัง 
– ประชุมแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษของกรมอนามัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของ            
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง  วันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 
(นางจรัญญา สะเริญรัมย์) 

–  ประชุมเตรียมการจัดทำคำของบกลาง (รอบ 4) และการรายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ของ
แผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2564             
ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย (นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม) 

(2) การจัดการความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
– นำเสนอผลงานประกวด LIKE Talk Award ป ี5 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม

กำธร สุวรรณกิจ (นางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล) 
– ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับงานวิชาการและนวัตกรรม          

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำธร 
สุวรรณกิจ (นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ และนางสาวสุชีรา ดำรงนาฏกุล) 

(3) งานด้านสารบรรณ 
– ประชุมขับเคลื่อนการใช้ระบบไทยเซฟไทย วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องกลุ่มอนามัย

วัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ (นางจรัญญา สะเริญรัมย์ นางสาวสุกัญญา สีหานาม นางสาวชฎาพร            
ขวัญเทพ  และนายฮุสนี  มอลอ) 

– ประชุมคณะทำงานการจัดการข้อรอ้งเรียนกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย (นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม) 

(4) เรื่องอื่น ๆ 
– ประชุมคณกรรมการขับเคลื่อนและประเมินผลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ครั้งที่ 4/2564 วันที่               
12 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ (นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน) 
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3.3.3 การเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนภารกิจกรมอนามัย  
–  ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะ             

5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 วันที่ 14 พฤษภาคม และวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ 
และห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย (นางสาวพิมพ์ภวดี ศรีจันทร์ และนางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม) 

–  ประชุมหารือเรื่องการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) รางวัล PMQA ครั้งที่ 1 
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (นางสาวอรวรรณ ศรีสงคราม) 

–  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสื่อสาร และกำกับ ติดตามตัวช้ีวัด 3.2 ระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA) กรมอนามัย วันที่ 24 มิถุนายน 
2564 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวอรุณี มนปราณีต) 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามภารกิจได้ 3 ภารกิจ มีจำนวนรวม 8 ตัวช้ีวัด มีผลการประเมินรอบ 5 เดือนแรก ได้คะแนนสุทธิ 
4.8998 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และสถานการณ์การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนรอบ 5 เดือน
หลังเป็นดังนี้  

4.1 ตัวช้ีวัดที่ได้รับมอบหมายใหเ้ป็นเจ้าภาพ (1 ตัวช้ีวัด) 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ               

การบริหารความเสี่ยง  
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
– การดำเนินงานตรวจสอบภายในตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

ประจำหน่วยงาน พบว่า กลุ่มตรวจสอบภายในปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบฯ 
– การควบคุมภายใน ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน พบความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน 
(Operation Objectives) และด้านการรายงาน (Reporting Objectives) ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน
การปฏิบัติงานแจ้งเวียนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการความเสี่ยงให้หมดไปแล้ว 
และคณะกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานการติดตามรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน เสนอผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงานแล้ว และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Sop) 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับฯ 

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบรหิารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน 
ได้นำแบบประเมินการตรวจสอบเบื้องต้น (Audit Checklist) มาเป็นเครื่องมือในการ

ตรวจสอบ ดำเนินการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ปรับการตรวจสอบจาก
การเข้าตรวจสอบในพื้นที่เป็นการตรวจสอบแบบออนไลน์ และใช้ Video Conference ในการสอบถาม 
สัมภาษณ์ และประชุมสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยรับตรวจ 

4.2 ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย (4 ตัวช้ีวัด) 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (Healthy Workplace 

Happy for Life)  
ได้ดำเนินการให้คณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ตรวจสอบพื้นที่ของแต่ละฝ่ายเป็น

ประจำ จัดกิจกรรมวัดเอวช่ังน้ำหนักเจ้าหน้าที่ วัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ทุกวัน จัดกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล

4. ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ๆ 
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ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านทางไลน์กลุ่ม บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนสมัครร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ซึ่งได้สมัครเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปฏิบัติตน
ตามกติกาที่กำหนด รวมทั้งได้ร่วมกันออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทานอาหารร่วมกัน และให้เขียน
การ์ดอวยพรวันเกิดให้เจ้าหน้าที่ที่เกิดในแต่ละเดือนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  

ตัวช้ีวัดที่ 2.3  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  
การเบิกจ่ายงบประมาณตามรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564             

คิดเป็นร้อยละ 53.58 ไม่เป็นไปตามที่กรมอนามัยกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จึงได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับ
เลื่อนกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติได้มาเบิกจ่ายก่อน และปรับแผนการตรวจสอบประจำปีในส่วนภูมิภาคไปในช่วง
ปลายไตรมาสที่ 3 – 4 พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ และพัฒนาระบบโปรแกรมฯ ใหม่เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4  ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)  
การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนกำหนด โดยได้ประเมินความต้องการนวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศของเจ้าหน้าที่  สรุปผลการประเมินฯ รายงานผลพร้อมทั้งขออนุมัติจัดทำนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศแล้ว และดำเนินการทดสอบการใช้งานโปรแกรมฯ ในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจแล้ว จำนวน                   
2 หน่วยงาน  

ตัวช้ีวัดที่ 2.5  ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย  
ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการแบบรายเดือน ตามรายจ่ายที่จำเป็นต้องใช้

งบประมาณเพื่อรองรับเงินจัดสรร งวดที่ 3 พร้อมทั้งจัดส่งให้กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบ DOC แล้ว 

4.3 ภารกิจของหน่วยงาน/ตัวช้ีวัดเพิ่มเติม (KPI Function) (3 ตัวช้ีวัด) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.14 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ             

การบริหารความเสี่ยงภาพรวมกรมอนามัย 
ไดป้รับแผนการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอในการติดตามผล

การดำเนินงานประจำเดือน และบันทึกในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน   
ตัวช้ีวัดที่ 3.15 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ได้กำหนดแผนขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามประเด็นการพิจารณาของเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน 6 ประเด็นการพิจารณา จากทั้งหมด 16 ประเด็น
พิจารณา และดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนฯ ครบถ้วน พร้อมทั้งปรับแผนการตรวจสอบโดยตรวจสอบผ่าน
ระบบออนไลน์เพื่อตรวจสอบหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อ
ตรวจสอบได้ 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย 

ได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คือ  1) พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร/
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต 2) พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการป้องกันการทุจริต และกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน 3) เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายการมีส่วนร่วมเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต ซึ่งไดด้ำเนินการครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด  
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สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ และจัดทำรายงานถึงอธิบดีเสร็จสิ้นแล้ว ไตรมาสที่ 

1 – 3 จำนวน 14 หน่วยงาน (รายงานประเด็นข้อตรวจพบ ณ ไตรมาสที่ 2 แล้ว 10 หน่วยงาน) และ               
ณ ไตรมาสที่  3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) สิ้นสุด ณ วันที่  8 กรกฎาคม 2564 จำนวน  4 
หน่วยงานได้แก่  

– กองแผนงาน                            – ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
– ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี              – ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  

 

ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) 
    1.1 การเงินการบัญชีตามระบบ GFMIS  
1) การตัดหนี้สูญลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เช่น
ปี งบป ระมาณ  พ .ศ . 2563  ตั ดห นี้ สู ญ ลู กห นี้             
ค่ารักษาพยาบาล ประเภทสิทธิ นค.1 ปีงบประมาณ 
2557 – 2562 และสิทธิประกันสังคมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2563 จัดทำบันทึกขออนุมัติตัดหนี้สญู
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม เนื่องจากได้ติดตาม
ทวงถามโดยตลอดแล้ว และสถานบริการช้ีแจงว่าไม่มี
งบประมาณเพียงพอ จึงขอยกเว้นไม่ชำระหนี้ สง่ผลให้
กรมอนามัยสูญ เสียรายได้ ค่ารักษาพยาบาลที่ ได้
ให้ บ ริก ารแล้ ว  ทั้ งนี้  ก รมฯ ยั งไม่ มี ก ารกำหนด
หลักเกณฑ์การตัดหนี้สูญตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ   

1) ให้หน่วยงานดำเนินการขออนุมัติการตัดหนี้สูญ
ต่ออธิบดีกรมอนามัยผ่านกองคลัง พร้อมนำส่ง
เอกสารหลักฐานการตัดหนี้สูญให้กองคลัง เพื่อใช้
เป็ น ข้อมู ล ในก ารบันทึ กและปรับปรุงบัญ ชี                
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 

2) เบิกจ่ายเงินให้เจ้าหนี้การค้าล่าช้าเกิน 5 วันทำการ 
เนื่องจากการกำหนดข้ันตอนผู้สอบทานการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้างถึงข้ันตอนการส่งเบิกจ่ายมีกระบวนงาน
มากเกินไป ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาปฏิบัติงานที่มาก
เกินไป อาจได้รับการร้องเรียนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ 

2) หน่วยงานควรเร่งดำเนินการ ดังนี้ 
– ปรับข้ันตอนการสอบทานการจัดจ้างถึงข้ันตอน
การส่งเบิกเงินให้แก่งานการเงินให้มีความรวดเร็ว 
รัดกุม และทันตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 
โดยทุกข้ันตอนต้องดำเนินการขอเบิกเงินจากคลัง
ให้แล้วเสร็จนับตั้งแต่วันตรวจรับพัสดุ  เสร็จสิ้น
ภายใน 5 วันทำการ 
– เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินควรทำการ
ประชุมหารือ (KM) กำหนดเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 
เพื่อการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบการเบิกเงิน
จากคลังฯ พ.ศ. 2562 ข้อ 28 (2) วรรค 1 

    1.2 การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Payment)  
– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 

สรุปประเด็นข้อตรวจพบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 3 

 เอกสารหมายเลข 1 สรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
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ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
1.3 การบริหารเงินทดรองราชการ 

– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
1.4 การเบิกจา่ยเงินงบกลาง รายการเงินสำรองเพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง COVID–19)  

– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
1.5 การตรวจสอบเงินสวัสดิการกรมอนามัย 

– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
    2.1 การตรวจสอบความผิดทางละเมิดและแพ่ง 

– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
    2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ 

– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
2.3 การตรวจสอบใบสำคัญประกอบการเบิกจ่ายของเงินงบประมาณโครงการสำคัญ Cluster 

– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
2.4 การจดัซื้อจัดจา้งภายใต้พระราชบญัญัตกิารจัดซื้อจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560  

1) คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดุที่จะ
ซื้อหรือจ้าง ไม่ได้กำหนด spec ตามมาตรฐานครุภัณฑ์
และหลักเกณฑ์ที่ระเบยีบฯ กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ไม่ทราบว่า การกำหนด spec มีหลัก เกณฑ์และ
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

1) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุต้อง
แจ้งอำนาจและหน้าที่ของผู้ ไ ด้รับแต่งตั้ งเป็น
คณ ะก รร มก ารก ำห น ด  spec ให้ ท ร าบ ถึ ง
หลักเกณฑ์ แนวทางการกำหนด spec ว่าต้อง
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามมาตรฐาน 
คือ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ
ห รื อ จ้ า ง ฯ  โด ย ให้ ถื อป ฏิ บั ติ ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 25 

2) รายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการ              
ตรวจรับพัสดุจากระบบ GFMIS ล่าช้า หลังจากที่ผู้ขาย
ดำเนินการส่งมอบพัสด ุ

2) เจ้าหน้าที่พั สดุควรเร่งดำเนินการแจ้ งต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันทีที่ผู้ขายหรือ           
ผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งมอบและเร่งจัดทำเอกสาร
เบิกจ่ายให้แก่งานการเงินเพื่อทำขอเบิกเงินจากคลัง
ให้ทันภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด 

3) การตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ค่าจ้าง
เหมาบริการจัดทำใบประกาศนียบัตรซึ่งต้องใช้ใน
โครงการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 
2563 แต่ผู้ขายส่งมอบวันที่ 18 ธันวาคม 2563
กรรมการตรวจรับวันที่ 18 ธันวาคม 2563 หลังจาก
จัดโครงการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ไม่เป็นไปตามข้ันตอน
ของระเบียบพัสดุฯ และไม่สอดคล้องกับความต้องการ

3 ) ในกรณี ที่ มี ความต้ องการใช้พั สดุ ในการ                 
จัดประชุม อบรม ที่มีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท 
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อยเป็นไป
ตามความสะดวก รวดเร็ว และลดข้ันตอนการ
ดำเนินการ ให้ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 22 วรรค 1 โดยปฏิบัติดังนี้ 
 – ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการ
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ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ของผู้ใช้งาน จัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความ

เห็นชอบ พร้อมหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันทำการ
ถัดไป โดยหลังจากที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ              
ลงนามเห็นชอบ ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบ
ดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลม 
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  กค (กวจ) 0405.2/ว 
119 ลงวันที่  7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทาง           
การปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประ ชุมของ
หน่วยงานของรัฐ 

4) ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) ของพัสดทุี่
จะซื้อหรือจ้าง 

4) ในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง           
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ 21 อย่างเคร่งครัด
ทุกวิธี ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่า การแต่งตั้ง
คณ ะกรรมก ารห รือ ผู้ ก ำห นดรายละ เอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะเป็นดุลยพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่แสดงให้เห็นว่า ได้พิจารณา
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือผู้ที่มี
ความต้องการใช้พัสดุ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพ 
และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

2.5 การดำเนินการต่าง ๆ และการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับงบกลาง รายการเงินสำรองเพ่ือจ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น (งบกลาง COVID–19)  

– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
3. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) 
    3.1 การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน   
มี บุ คคลซ้ำรายกั น  ไม่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณ ฑ์ ที่
คณะกรรมการระดับกรมกำหนด 

1) ให้หน่วยงานเร่งทบทวนและปรับปรุงคำสั่ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี ้
– คณะกรรมการทั้งสองคณะต้องไม่มี ช่ือซ้ำกัน 
โดยต้องแต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน และ
กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
– คำสั่งจะต้องเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง 

2) การสอบทานรายงานผลการควบ คุมภายใน            
ไม่พบการประเมินกระบวนงานภารกิจสำคัญของ
หน่วยงาน ส่งผลให้การประเมินการควบคุมภายใน          

2) คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควร
จั ดท ำตาราง วิ เคร าะห์ ค วาม เสี่ ย ง  แล ะน ำ
กระบวนงานภารกิจหลักมาดำเนินการประเมิน
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ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจสำคัญ กระบวนการสำคัญ 
ไม่ได้มีการประเมิน อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่มี
ประสิทธิภาพตามที่กำหนด บางกระบวนงานไม่ทราบ
ถึงปัญหาหรือความเสี่ยงที่ยังหลงเหลืออยู่ 

การควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) การจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) ระบุ
คำอธิบายรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานในแต่ละ
ผังการปฏิบัติงาน และระบุระยะเวลาการรวมแต่ละ
ก ร ะบ วน งาน  ยั ง ไม่ ค ร บ ถ้ วน  ต าม รู ป แ บ บ ที่
คณะกรรมการระดับกรมอนามัยกำหนด 

3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานควรเร่ง
ดำเนนิการทบทวนและปรับปรุงผังการปฏิบัติงาน 
(Flowchart) ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานใน
ปัจจุบั น และระเบียบฯ หลัก เกณฑ์  ที่ มี การ
ปรับเปลี่ยน รวมไปถึงรายละเอียดข้ันตอนของการ
ดำเนินงานในแต่ละข้ันตอน ควรระบุให้สอดคล้อง
กับผังการปฏิบัติงาน ตามกระบวนงานต่าง ๆ 
รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ช่ือกระบวนงาน 
(2) วัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนงาน 
(3) ช่ือผู้รับผิดชอบหรือกลุ่มงานผู้รับผิดชอบ

ในแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(4) ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(5) จุดควบคุมความเสี่ยง 
(6) ระยะเวลาของแต่ละข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

และเมื่อสิ้นสุดในกระบวนการนั้น ๆ จะต้องรวม
จำนวนระยะเวลาไว้ พร้อมทั้งนำเผยแพร่ข้ึนเว็บไซต์
ของหน่วยงานให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ
คณะกรรมการฯ ในการประเมินการควบคุมภายใน 

4) การจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ไม่พบข้อมูลที่
แสดงถึงการได้มาของการนำกระบวนงานตามภารกิจงาน
มาวิเคราะห์ความเสี่ยง และไม่ได้จัดลำดับความเสี่ยงให้
ครบถ้วน 

4) คณะกรรมการควบคุมภายในควรดำเนินการ
จั ด ท ำตาราง วิ เค ร าะห์ ค วาม เสี่ ย ง  โดยน ำ
กระบวนงานศึกษาวิจัย กระบวนงานบริหาร
งบประมาณ และกระบวนงานตามภารกิจของ
หน่วยงานมาวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครบ ถ้วน 
เพื่ อให้ทราบได้ว่ากระบวนงานใดที่ควรนำมา
ประเมินการควบคุมภายในพร้อมทั้ งทำการ
จัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลรวมลำดบั
คะแนนที่ สู งสุด  และผลกระทบที่ ม ากที่ สุ ด              
พร้อมแสดงข้อมูลถึงการได้มาของข้อมูลดังกล่าว 
เพื่อให้ทราบว่า กระบวนงานหรือกิจกรรมใดที่มี
ผลกระทบตอ่หน่วยงานอย่างแท้จริง 

5) ไม่ ได้นำกระบวนงานที่ ได้มาจากการวิเคราะห์               
ความเสี่ยงมาประเมินการควบคุมภายในให้ครบถ้วน             
การรายงานผลการติดตามการประเมินการควบคุม

5) คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
ควรดำเนินการดังนี้ 
– คณะกรรมการควรร่วมกันทำความเข้าใจ
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ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ภายใน มีการนำผลการติดตามในรอบ 6 เดือนแรก  
มาทำการรายงานซ้ำในรอบ 12 เดือน และการกำหนด
วันที่การติดตามเสร็จสิ้นไม่ได้ระบุให้ถูกต้อง 

ข้ันตอนการประเมินผลการควบคุมภายในให้
ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
–  การจัดทำแบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อยนั้น จะต้อง
กำหนดกระบวนงานให้สอดคล้องกับการจัดลำดับ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดวันที่               
แล้วเสร็จในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากการ
แก้ไขและการติดตามจะต้องเป็นการติดตามที่มี
ความต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณหน้า 
– การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ในกรณีที่กระบวนงานหรือกิจกรรมใดที่ไดร้ับการ
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว การติดตามในปีงบประมาณ
ถัดไป จะต้องไม่มีกระบวนงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ 
ปรากฏอีก 

6) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการความเสี่ยง
ไม่เป็นปัจจุบัน โดยมีรายช่ือของผู้มีอำนาจซึ่งได้ย้าย
หนว่ยงานไปแล้วเป็นประธาน 

6) ควรปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ ยงให้ เป็ นปั จจุบั น โดยให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง
หนว่ยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ข้อ 4 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัด ให้มีผู้ รับผิดชอบ  ซึ่ งประกอบด้วย             
ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของรัฐ ทั้งนี้ 
ไม่ควรเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรฐั 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.4/ว 23 
ลงวันที่  19 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
ก ระท รวงก าร คลั ง  ว่ าด้ วยม าตรฐ านแล ะ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

7) ไม่พบแผนบริหารความเสี่ ยงของกรมอนามัย                  
ซึ่งรายงานการประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
อธิบดีกรมอนามัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงให้ เป็นภาพรวมของ            
กรมอนามัย พิจารณาความเสี่ยงในทุกมิติและทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้านการทุจริต 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านภาพลักษณ์องค์กร 
รวมถึงการดำเนินการด้านบรหิารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ 

7) หน่ วยงานที่ รับผิดชอบต้องเป็น เจ้ าภาพ
รวบรวมข้อมูลการบริหารความเสี่ยงทั้ ง 4 ด้าน 
จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย
นำเสนอแก่คณะกรรมการและผู้บริหารกรมอนามัย 
โดยสามารถดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตามแน วทางที่ ก ระท รวงก ารคลั งก ำห น ด                    
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0409.3/            
ว 36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 



 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย                                                                                                หน้า   18 
 

ข้อตรวจพบในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
8) การรายงานการประเมิ นองค์ประกอบของ         
การควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4 
ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงาน
ย่อย) ไม่ทันภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการควบคุม
ภายในกรมอนามัยกำหนด (ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 
2563) 

8) ทุกสิ้นปีงบประมาณให้หน่วยงานประเมินผล
การควบคุมภายในและรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับ
หน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย) และ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับ
ส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย) ภายใน
ระยะเวลาที่ คณ ะกรรมการควบ คุมภายใน            
กรมอนามัยกำหนด เพื่ อรวบรวมการจัดทำ
รายงานในภาพรวมของกรมอนามัย ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

3.2 การบริหารพัสดแุละทรัพย์สิน  
3.2.1 วัสด ุ  

– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
3.2.2 การจำหน่ายพัสดุประจำปี 

1) การจำหน่ายพัสดุดังกล่าว ไม่มีการเสนอความเห็น
ขออนุมัติจำหน่ายเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  

1) – 2) ให้ หั วห น้ าห น่ วย งานของรั ฐกำชับ
เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบศึกษาระเบียบฯ ในการ
จำหน่ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง               
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ ข้อ 215 – 
219 และหนังสือเวียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่หาก
หน่วยงานมีพัสดุชำรุดระหว่างปีและต้องการ
จำหน่าย ส ามารถดำเนินการได้ตามวิ ธีการ
จำหน่ายเหมือนรอบปกติ  

2) หลังการจำหน่ายหน่วยงานมีการตัดจ่ายออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สินเรียบร้อยซึ่งมกีารสง่มอบ/รบัพัสดุ
ชำรุดในวันที่ 11 กันยายน 2563 และมีการรายงาน
ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาคที่ 1 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (ล่าช้า 
67 วัน) 

3.2.3 แผน – ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 

4. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) 
– อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ – 

5. การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
กลุ่มตรวจสอบภายในยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานจาก
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาตรวจสอบตามแผน 
การตรวจสอบ ทำให้ไม่ทราบว่าปี 2564 กรมอนามัย              
ได้ดำเนินงานด้านสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการ – 
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดหรือไม่ อย่างไร 

ให้เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้องจัดส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินตนเองด้าน
สารสนเทศให้กับกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน
เดือนกรกฎาคม 2564 เพื่ อตรวจสอบด้าน
สารสนเทศ เสนอถึงอธิบดีกรมอนามัยทราบต่อไป 

6. การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) 
– ไม่มีประเด็นข้อตรวจพบ – 
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การบริการให้คำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา                 

การสอนงาน โดยสรุปคำถาม – คำตอบ จากการให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจในไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – 
มิถุนายน 2564) และสิ้นสุด ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 

– กองแผนงาน                            – ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ุ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 
– ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี              – ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  

 

คำถาม คำตอบ 
1. กรณีที่มีการบันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ
และจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ต่อมาพบว่ารายการ
นั้นมีการเบิกเงินด้วยจำนวนเงนิที่ผดิพลาด ซึ่งต้องเรียก
เงินคืน จะต้องดำเนินการอย่างไร 

1. เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจสอบการ  
เบิกจ่ายเงิน และพบข้อผิดพลาด เช่น การจ่ายเงิน
ผิดบัญชี การจ่ายเงินเกินจำนวน การขอเบิกเงินที่
ได้รับเงินจากคลังแล้วแต่ไม่สามารถจ่ายเงินได้
ภายในระยะเวลา 15 วันทำการ ตามที่ระเบียบ
กำหนด เป็นต้น ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการเรียก
เงินคืนโดยเร็ว นำเงินดังกล่าวส่งคืนคลังเป็นเงิน
เบิกเกินส่งคืน และผู้มีหน้าที่บันทึกเข้าระบบ 
GFMIS ดำเนินการบันทึกด้วยความรวดเร็วที่ได้รับ
เงินน้ัน โดยการบันทึกตามข้ันตอนดังนี้ 

1. บันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนโดย   
     DR. เงินสด         
           CR. เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง 
2. บันทึกการนำเงินส่งคลังโดย  
     DR. นำส่งเงิน      
           CR. พักเงินนำส่ง และ   
     DR. พักเงินนำส่ง  
           CR. เงินสด 
3. บันทึกล้างค่าใช้จ่ายและเบิกเกินส่งคืน          

รอนำส่งโดย   
     DR.เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง    
           CR.ค่าใช้จ่าย (ของรายการที่เกิดข้ึน)  

2. การจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน
ตามการควบคุมภายในที่คณะกรรมการระดับกรม
กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร 

2. การจัดทำตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง หน่วยงาน
จะต้องนำกระบวนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
มาดำเนินการประเมินหาความเสี่ยง โดยให้           
ค่าคะแนนในแต่ละข้อ ได้แก่ โอกาส ผลกระทบ 
พร้อมทั้งจัดเรียงลำดับคะแนน โดยพิจารณาจาก
ค่าคะแนนสู งสุด และมีผลกระทบมากที่ สุด 
หลังจากนั้นนำกระบวนงานที่ได้มาจัดทำประเมิน
การควบคุมภายในของหน่วยงานตามลำดับ 

การบริการให้คำปรึกษา (Consulting) และสร้างมูลค่าเพิ่มให้หน่วยรับตรวจ 

เอกสารหมายเลข 2 การบริการให้คำปรึกษา 
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คำถาม คำตอบ 
3. การเบิกค่าวิทยากรใช้เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
อะไรบ้าง 

3 . เอ กส ารป ระกอบ การ เบิ ก ค่ า วิท ย าก ร 
ประกอบด้วย  
  1) โครงการ ซึ่งต้องมี วัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน                 
มีรายละเอียดครบถ้วน ระบุงบประมาณที่ใช้ ระบุ
แหล่งเงิน และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบฯ 
   2) หนังสือเชิญวิทยากร 
   3) หนังสือตอบรับจากวิทยากร 
   4) ใบสำคัญรับเงินวิทยากร 
(หลักฐานในการประกอบการเบิ กจ่ ายต้อ ง
ครบถ้วน และมีความถูกต้องของเอกสาร) 

หมายเหตุ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัววิทยากร 
ควรมีหนังสือการขอเปลี่ยนแปลงตัววิทยากรจาก
หน่วยงานต้นสังกัดของวิทยากรประกอบการ
เบิกจ่ายด้วย 

4 . ก ร ณี ที่ ก ารป ระก วดราคาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง วิ ธี             
e-bidding หลังจากทำสัญญา ถ้าผู้ขายมีหนังสือแจ้ง              
ขอเปลี่ยนแปลงรุ่นของพัสดุก่อนการส่งมอบพัสดุ             
ต้องดำเนินการอย่างไร 

4. ควรให้ผู้ขายทำหนังสือแจ้งต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ พร้อมเปรียบเทียบพัสดุที่จะส่งกับ
พั สดุ เดิ ม ที่ เสนอไว้ ว่ามี ข้อแตกต่างอย่าง ไร               
เพื่ อคณ ะกรรมการตรวจ รับพั สดุพิ จารณ า                 
ให้ความเห็น เสนอหัวหน้าหน่วยงานให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติ  แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดำเนินการแก้ไขสัญญาก่อนการส่งมอบพัสดุ 

โดยตามพระราชบัญญัติระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 
2560 มาตรา 97  กำหนดว่า สัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขไม่ได้ 
เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ              
ผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได ้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า  
(2) กรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือ

ข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของ
รัฐเสียประโยชน์  

(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ  

(4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 


