
2.1 : ระดับความส าเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) (รอบ 5 เดือนหลัง) 

ผลการด าเนินงานรอบ 5 เดือนแรก  
จากการด าเนินงานในรอบ 5 เดือนแรกที่ผ่านมา กองคลังสามารถควบคุม ก ากับ ดูแลการบริหารงาน

ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้จากการประเมินผลตามค ารับรองตัวชี้วัดที่ได้  5 คะแนนเต็ม  
ซึ่งเป็นผลมาจากการน าการควบคุมภายในมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานท ำให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน      
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  

การด าเนินงานของกองคลังในรอบ 5 เดือนแรก ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เป็น

ปัจจุบัน เพ่ือด าเนินการติดตาม ประสานงาน รวบรวมข้อมูล และรายงานผลการติดตามการประเมินการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน  

2. ด าเนินการรวบรวมกระบวนการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มและจัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(SOP) กองคลัง และจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) การควบคุมภายใน 

3. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานของกองคลังได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงาน
ผลการตรวจสอบได้ทันตามเวลาที่ก าหนด 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง รายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และเผยแพร่บนเว็บไซต์กองคลัง 

5. ก าหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและสื่อสารให้แก่บุคลากรของหน่วยงานทราบ 
6. ด าเนินการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

หน่วยงานและจัดท าเป็นแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

1.บทวิเคราะห์การควบคุมภายในของหน่วยงานรอบ 5 เดือนแรก ประกอบด้วย 
 1.1 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และรายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
      ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 

     การประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอ 
เหมาะสมของการควบคุมภายในนั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม 
และเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดท ารายงานต่างๆ   
ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ  

     จากข้อมูลการประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายในกองคลังตามแบบประเมิน
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าระบบการควบคุมภายในของกองคลังนั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพียงพอเหมาะสม
ที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 



     รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
     จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง เมื่อวันที่          

23 มีนาคม 2565 เพ่ือติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 
2564 – 31 มีนาคม 2565) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ทุกกลุ่มงานทบทวนการ
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานต่อไป  

     การติดตามผลการประเมินการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน พบว่า 
     - กระบวนการบริหารงบประมาณ ความเสี่ยงจากการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ยังคง

อยู่ เนื่องมาจากหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงินไปตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
     - กระบวนการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ความเสี่ยงจากการจ่ายเงินโดยโอน

ผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีความเสี่ยงแล้ว เนื่องจากมีการ
ก าหนดวิธีการตรวจทานให้มากขึ้น มีทะเบียนคุมการจ่ายโอนเงินและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการ
จ่ายเงินประจ าวันเพื่อลดความผิดพลาด  

     - กระบวนการเงินยืมราชการ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมไม่ช าระหนี้ภายในเวลาที่ก าหนดในสัญญา
ยืมเงิน ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด ไม่มีความเสี่ยงแล้ว เนื่องจากมีการเพ่ิมมาตรการก ากับ
ติดตามการช าระหนี้เงินยืมราชการและสื่อสารให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

     (ดาวน์โหลดสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน) 

1.2 รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ 
 - ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน  
 ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานของกองคลัง ได้ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและ

รายงานผลการตรวจสอบได้ทันตามเวลาที่ก าหนด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มตรวจสอบภายใน    
ได้เปลี่ยนช่องทางการรายงานผลการตรวจสอบ จากเดิมที่รายงานผ่านระบบ Google Forms มาใช้การ
รายงานผ่านระบบเว็บไซต์กลุ่มตรวจสอบภายในแทน เนื่องจากระบบ Google Forms มีข้อจ ากัดที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้  
  จากการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ไตรมาส 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีประเด็นตรวจพบดังนี้ 
  ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเป็น
เงินสดเกินร้อยละ 20  จ านวน 1 ราย เนื่องมาจากผู้ยืมได้ประมาณการค่าเชื้อเพลิงสูงไป 
  ไตรมาส 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเป็น
เงินสดเกินร้อยละ 20  จ านวน 1 ราย เนื่องมาจากผู้ยืมได้ประมาณการค่าเชื้อเพลิงสูงไป 
  ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตรวจพบ 1 ประเด็น คือ ผลการใช้จ่ายเงินประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่เป็นไปตามมติกรมฯ เนื่องจากก่อหนี้ผูกพันล่าช้าและด้วยสถานการณ์ Covid-19 
  - ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 
    ผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ยังไม่ก าหนดการเข้าตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

https://finance.anamai.moph.go.th/th/internal-2565/download?id=91299&mid=36431&mkey=m_document&lang=th&did=27395


  - หน่วยงานตรวจสอบภายนอก (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
    การตรวจสอบรายงานทางการเงิน กรมอนามัย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบ จึงยังไม่มีรายงาน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน 

 1.3 มีเอกสารสรุปการสื่อสารแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) (ดาวน์โหลด) 
กองคลังได้จัดท ำหนังสือแจ้งแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (BCP) ให้บุคลำกรทุกคนใน

หน่วยงำนทรำบ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ หรือภัยพิบัติ 
ที่มีผลกระทบต่อภารกิจหลักของกองคลัง และได้มอบหมายให้หัวหน้าทุกกลุ่มสื่อสารแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (BCP) ให้บุคลากรในฝ่ายทุกคนทราบอีกครั้ง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ เหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
หน่วยงาน ท าให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักท่ีมีความส าคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ   

2.ก าหนดมาตรการ และประเด็นความรู้ 
 2.1 มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน 
  1. สร้างองค์ความรู้เกี่ยวการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ให้แก่บุคลากร 
  2. ก ากับติดตามกระบวนการควบคุมภายในและแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ของหน่วยงาน 

 2.2 ประเด็นความรู้การควบคุมภายในส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน และช่องทางการเผยแพร่ 

ประเด็นความรู้ หลักการและเหตุผล ช่องทางการเผยแพร่ 

การให้ความรู้ เรื่อง การด าเนินการ
ควบคุมภายใน  

เพ่ือให้บุคลากรกองคลังมีความรู้ ความเข้าใจใน
การด าเนินการควบคุมภายใน 

1.ที่ประชุมกองคลัง 
2.เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

https://finance.anamai.moph.go.th/web-upload/19xea11d5b0d4cea50a23c6cedbf5e73d8f/202204/m_news/36223/207155/file_download/a85926f89935f6aa5916babe308229a2.pdf


3. แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานตัวช้ีวัด 

มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน ประเด็นความรู้ เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. สร้างองค์ความรู้ เกี่ยว
การควบคุมภายในและ
แผนบริหารความต่อเนื่อง 
(BCP) ให้แก่บุคลากร 
2 . ก า กั บ ติ ด ต า ม
ก ร ะ บ ว น ก า ร ค ว บ คุ ม
ภายในและแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง (BCP) ของ
หน่วยงาน 

1 . จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง 
ติ ดตามประ เมินผลการควบคุมภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.  2564 รอบ        
6 เดือน 

การด าเนินการควบคุมภายใน 1 มี.ค. – ก.ค. 65 คณะกรรมการ
ติดตามประเมิน  
ผลการควบคุม
ภายใน กองคลัง 

2. สื่อสารให้ความรู้การควบคุมภายในแก่
บุคลากร 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 คณะกรรมการ
ติดตามประเมิน  
ผลการควบคุม
ภายใน กองคลัง 

3. สื่อสารและเผยแพร่แผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 มี.ค. 65 กลุ่มบัญชี 

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน กองคลัง ด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 
 

คณะกรรมการ
ติดตามประเมิน  
ผลการควบคุม
ภายใน กองคลัง 

5.  ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (Standard  
Operation Procedure : SOP) และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของหนว่ยงาน 

1 มี.ค. – ก.ค. 65 ทุกกลุ่มงาน 



มาตรการ กิจกรรม/ขั้นตอน ประเด็นความรู้ เป้าหมาย  ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 6. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน
ตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและส่ง
รายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส  ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

2 มี.ค. – ก.ค. 65 ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ า

หน่วยงาน 

7 .  ด า เ นิ น ก า รต า มข้ อ เ สนอแ นะขอ ง           
ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

1 มี.ค. – ก.ค. 65 
ขึ้นอยู่กบัการเข้าตรวจ
ของผู้ตรวจสอบภายใน

กรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัย 

ทุกกลุ่มงาน 

8.  ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 1 เม.ย. – ก.ค.65 กลุ่มบัญชี 

9. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง (BCP) 

1 เม.ย. – ก.ค.65 กลุ่มบัญชี 

 


