














































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
 
 



ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของกองคลัง 

กองคลัง มีภารกิจหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน การงบประมาณ การเงิน             
การบัญชีและการพัสดุ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้  
เพ่ือให้ภารกิจบรรลุตามเป้าหมายจึงต้องมีการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1. การวิเคราะห์การควบคุม  การกำกับดูแล การบริหารงาน รอบ 6 เดือนแรก     (ตุลาคม 2562 - 
มีนาคม 2563)  
1.1  การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน มีดังนี้ 

1.1.1 มีการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
1.1.2 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงานผลให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกเดือน 
1.1.3 มีการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 

1 - 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือเลขที่ สธ 0903.03/1366 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 และ
เลขที่ สธ 0903.03/298 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

1.1.4 ผลการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives) ด้านการ
รายงาน (Reporting Objectives) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance 
Objectives) ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน จากผลการรายงานการตรวจสอบไตรมาส 1 – 2 พบว่า
การปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด และสามารถรายงานผลภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
 1.2 การดำเนินงานของคณะทำงานการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีดังนี ้
  1.2.1 ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลควบคุมภายใน 
  1.2.2 ประชุมคณะทำงานการควบคุมภายใน ตามหนังสือเลขที่ สธ 0903.03/1361 เพื่อเสนอแนวคิด
ในการดำเนินงานจัดทำการประเมินผลควบคุมภายใน และพิจารณาเลือกหัวข้อที่จะนำมาจัดทำการประเมินผล
การควบคุมภายในของกองคลัง 
  1.2.3 รวบรวม Flow Chart ของทกุระบบงานของกองคลัง 

2. สรุปผลคะแนนตามคำรับรองตัวช้ีวัดที่ 2.1 ของกองคลัง 
  จากการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ในรอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) กองคลัง
สามารถควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากการประเมินผล
ตามคำรับรองตัวชี้วัดที่ได้คะแนน 5 คะแนน ซึ่งเป็นผลมาจาก 



1. มีการเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานของ
กองคลัง 
 2. มีการจัดทำคู่มือ (SOP), Flow Chart หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานของทุกระบบงาน เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 3. มีการจัดทำและส่งรายงานการเงินต่อหน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
 4. มีการปรับปรุงฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหารการเงินการ
คลัง) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 5. มีการจัดทำช่องทางการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์กองคลัง ,กล่องรับ
ข้อความ ฯลฯ  

3. ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และคณะทำงานการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ของกองคลัง 
 1. การจัดทำระบบการควบคุมภายในระดับกรม ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจึงเป็นอุปสรรคในการจัดทำ
ระบบการควบคุมภายในระดับกอง 

4.แผนขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของกองคลัง รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – 
กันยายน 2563) 

กิจกรรมดำเนินการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  

(เมษายน – กันยายน 2563) หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. จัดทำและส่งรายงานการเงินต่อ
หน่วยงานผู้กำกับดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

√ √ √ √ √ √ 
 

กลุ่มบัญชี 

2. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและ
รายงานผลการตรวจสอบให้
ผู้อำนวยการกองคลังทราบทุกเดือน 

√ √ √ √ √ √ 

 ผู้ตรวจสอบ
ภายใน
ประจำ

หน่วยงาน 
3. ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและ
ส่งรายงานผลการตรวจสอบทุกไตร
มาส ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 

  √   √ 

 ผู้ตรวจสอบ
ภายใน
ประจำ

หน่วยงาน 
4. คณะกรรมการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
และรายงานผลการประเมินการ

     √ 

 คณะกรรมก
ารควบคุม
ภายในของ



ควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  

หน่วยงาน 

5. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและ
ภายนอกกรมอนามัย และรายงานผล
ให้กลุ่มตรวจสอบภายในและภายนอก
กรมอนามัยทราบ ภายใน 30 วัน 

 

     

ขึ้นอยู่กับ
การเข้า
ตรวจของผู้
ตรวจสอบ
ภายในกรม
อนามัยและ
ภายนอก
กรมอนามัย 

ทุกกลุ่มงาน 

6. ปรับปรุงกระบวนงานในภารกิจหลัก
ให้เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 

 
     

 
ทุกกลุ่มงาน 

 

 
 
  



ภารกิจหน้าที่ / ขอบเขตงาน กองคลัง

กองคลัง มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้าน 
ก า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ  ก า ร เ งิ น  ก า ร บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร พั ส ดุ
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการที่วางไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง

ขอบเขตของงาน

1. รับผิดชอบการรับจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลเพื่อชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณประจ าปีควบคุมการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน แผนงาน/งาน/โครงการ โอนเงินงบประมาณ และการ
เปลี่ยนแปลงรายการเงินประจ างวด วิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และ
ขยายเวลาไว้เบิกเหลื่อมปี รายงานฐานะเงิน งบประมาณ

2. รับผิดชอบการรับจ่ายเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตรวจสอบเอกสารใบส าคัญทุกหมวดรายจ่าย
และด าเนินการขออนุมัติกรมฯเพ่ือสั่งจ่ายเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัวเงินจัดท าการขอเบิก ขอจ่าย และน าส่งใน
ระบบ GFMIS จัดท าทะเบียนและรายงานที่เกี่ยวข้อง

3. รับผิดชอบการจัดท าบัญชีทะเบียนทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามระบบบัญชีของทาง
ราชการ ตรวจสอบและจัดท ารายงานในระบบ GFMIS ประจ าเดือน ประจ าปี จัดเก็บรักษาเอกสารตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังก าหนด

4. รับผิดชอบด้านการพัสดุการจ้างที่ปรึกษาการเช่าการจ าหน่ายของกรมฯ วางแผนเพ่ือการด าเนินการจัดจ าหน่าย
จ่ายแจกและควบคุมดูแลรักษาตลอดจนการจ าหน่าย

5. ให้ค าปรึกษาและแนะน าเกี่ยวกับกฎระเบียบงานด้านการคลัง การงบประมาณ การบัญชีและพัสดุ แก่หน่วยงานต่างๆ
ของกรม

6. ประสานงานกับกรมบญัชีกลางส านักงบประมาณส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง




