
 

รายงานผลการดำเนินงาน  ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 
และแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 

 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) 

ระดับ  ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน/ link 

ระดับที่ 1 Assessment  
1.1 คณะกรรมการควบคุมภายใน
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ 
โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน  
 

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุม
ภายในฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่หน้า
เว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115 
 
 
 
 

 
 

 

2. จัดทำแบบประเมินความ
เพียงพอเหมาะสมของการ
ควบคุมภายใน เสนอ
ผู้อำนวยการสำนักฯ ลงนาม  
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782


๒ 

 

ระดับ  ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน/ link 

1.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของ
หน่วยงานตรวจสอบ  

รายงานผลการประชุมปิดการ
ตรวจสอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  
พ.ศ.2565 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf 
 

1.3 เอกสารวิเคราะห์ทบทวนสภาวะ
วิกฤต/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน  

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อ 
1-7 อัพโหลดลง ระบบ DOC 
ในรายการข้อมูลที่นำมาใช้  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_11.pdf 
 

ระดับที่ 2 
Advocacy/Intervention 
กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
จัดทำแผนการขับเคลื่อนการควบคุม
ภายใน  

รายงานผลวิเคราะห์การ
ตรวจสอบภายในและการ
ควบคุมภายใน สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 
2564  
- มาตรการ 
-ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้
ขับเคลื่อนและเผยแพร่  
- แผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf 

 

  

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_11.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_11.pdf


๓ 

 

 

ระดับ  ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน/ link 

ระดับที่ 3 Management and 
Governance    
3.1. มีแผนและผลการขับเคลื่อนการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานและ
บันทึกในระบบ DOC  
 

แผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงาน ทั้งหมด 10 
กิจกรรม ลงข้อมูลในระบบ 
DOC  
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.2 การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน  

รายงานการติดตามการ
ดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำ
รับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้น
เว็บไซต์ภายในวันที่ 10  

รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  
ครั้งที่ 1  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf


๔ 

 

ระดับ  ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน/ link 

คร้ังท่ี 2 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-02.pdf 
 

คร้ังท่ี 3 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-03.pdf 
 

คร้ังท่ี 4  https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-04.pdf 
 

3.3 มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP 
ของตัวชี้วัด  

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP) เรื่องการติดตามและ
ประเมินผลควบคุมภายใน 
และเผยแพร่ทางหน้าเว็บไซต์  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf 
 

ระดับที่ 4 Output ผลผลิต 
4.1 ร้อยละของจำนวนผลผลิตครบ
ตามมาตรการและแผนการขับเคลื่อนที่
กำหนด 

 1. รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก 
ครบตามจำนวนมาตรการที่
กำหนด  
 

 https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_33.pdf 

2. รายงานสรุปผลการให้
ความรู้การควบคุมภายใน แก่
บุคลากร รอบ 5 เดือนแรก  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_26.pdf


๕ 

 

ระดับ  ผลการดำเนินงาน เอกสารหลักฐาน/ link 

4.2 แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(BCP)  

แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
BCP สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf 

ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์  
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
การควบคุมภายในของหน่วยงาน 
 

ผลการดำเนินงานตาม
หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ระดับท่ี 5 (เอกสารแนบ 1)  

เอกสารแนบ 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 

เอกสารแนบ 1  

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน  
1.1 คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน เป็นปัจจุบัน  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115 

      

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=81441&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=26115


๗ 

 

2. การรายงานการควบคุมภายใน 
2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 

2.1.1 การควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐ 
- แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782 

2.1.2 การประเมินความเสี่ยง 
- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง /แผนภูมิความเสี่ยง 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
64/download?id=83179&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=26143 

2.1.3   แบบ ปค 4 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
64/download?id=79569&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25645 

2.1.4  แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
64/download?id=79570&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25646 

2.1.5  แบบติดตาม ปค 5 ส่วนงานย่อย ผู้อำนวยการลงนาม  

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-
64/download?id=79568&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25644 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-65/download?id=85887&mid=36071&mkey=m_document&lang=th&did=27782
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=83179&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=26143
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=83179&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=26143
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79569&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25645
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79569&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25645
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79570&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25646
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79570&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25646
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79568&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25644
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64/download?id=79568&mid=35414&mkey=m_document&lang=th&did=25644


๘ 

 

2.2 เผยแพร่รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64 

 

       

https://hp.anamai.moph.go.th/th/internal-control-64


๙ 

 

        2.3  รายงานการประเมินผลควบคุมภายในทันเวลาตามที่คณะกรรมการควบคุมภายใน กรมอนามัยกำหนด  

 

 

 

 



๑๐ 

 

 3.การพัฒนา ปรับปรุง การควบคุมภายใน  

3.1  มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ 3  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน  

         



๑๑ 

 

       



๑๒ 

 

 



๑๓ 

 

3.2  การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการประเมินผลการควบคุมภายใน  

 - รายงานผลการประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ.2565 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf 
 

จากที่กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบการบริหารงาน (Management 
Auditing) การให้คำปรึกษา (Consulting) และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน (Monitoring) ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 ซึ่งจากการสอบทานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 ได้มีข้อสังเกต ได้แก่ ไม่พบประเด็นความเสี่ยงภารกิจหลักของหลักหน่วยงาน การจัดทำ Flow Chart กระบวนงานภารกิจสำคัญตาม
โครงสร้างของหน่วยงาน และการประเมินภารกิจสำคัญของกลุ่มงาน โดยขอให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดทำตามประเด็นที่
ทางกลุ่มตรวจสอบภายในแจ้ง เพ่ือให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้มีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ”  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบ
ควบคุมภายในและการจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
เสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_28.pdf


๑๔ 

 

     
 
 
 

        สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนงานภารกิจ
สำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ” 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinym
ce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf


๑๕ 

 

และจัดทำ มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ โครงสร้างของหน่วยงานขึ้น ในรอบ 5 เดือนแรก จำนวน 1 กระบวนการ ได้แก่  
1) มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก พ.ศ.2560 

 

                                      



๑๖ 

 

 

             

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_31.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_31.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_31.pdf


๑๘ 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

มาตรการที่ 1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  

กิจกรรม การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 256๔ จำนวน 1 ฉบับ  
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf 

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

กิจกรรม   1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256๕  

            

ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เข้ารับการอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ประจำหน่วยงานยุคใหม่เพ่ือองค์กร
โปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-
upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OP
DC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_27.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_12.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_27.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_27.pdf


๑๙ 

 

 
2) อบรมระบบควบคุมภายใน ของกรมอนามัย  

สำนักส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ” โดยวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบควบคุม
ภายในและการจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม รวมทั้ง
เสริมสร้างคุณธรรมและป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย กรมอนามัย  

 

               
 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

มาตรการที่ 3 สื่อสารการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

กิจกรรม   

1) จัดทำบอร์ดสื่อสาร สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line หนังสือเวียน เรื่อง แผน BCP /ระบบควบคุมภายใน 

                                            

                                            

 

 



๒๑ 

 

2) รายงานสรุปผลการให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายใน เสนอผู้อำนวยการสำนักฯ และสื่อสารภายในองค์กร 
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf 
 

                                                                             

 

 

 

 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_32.pdf


๒๒ 

 

มาตรการที่ 4  จัดทำหลักเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม   

 - แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-
1_25.pdf 

                         

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_25.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_25.pdf


๒๓ 

 

 

 

มาตรการที่ 5 ติดตาม กำกับผลการดำเนินงานทุกเดือน 

กิจกรรม ประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน 

รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

ครั้งที่ 1  https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-01.pdf 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-01.pdf


๒๔ 

 

 

ครั้งที่ 2 https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-02.pdf 

ครั้งที่ 3 https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-03.pdf 

ครั้งที่ 4  https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/opdc_2565_11-04.pdf 

 

 

                                           

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-02.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/opdc_2565_11-03.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-


๒๕ 

 

มาตรการที่ ๖ แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อ 
                 การดำเนินงาน 

กิจกรรม    จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพ่ือบริหารจัดการองค์กรในสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน  
               จำนวน 1 ฉบับ  

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-
F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf 

 

นำเสนอแผนฯ ผู้อำนวยการสำนักฯ รับทราบและลงนาม 

https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf
https://hp.anamai.moph.go.th/web-upload/4xceb3b571ddb70741ad132d75876bc41d/tinymce/OPDC/OPDC2565-F/IDC2_1/opdc_2565_idc2-1_30.pdf

