บทวิเคราะห การควบคุมภายในของหนวยงาน ป 2565 รอบ 5 เดือนแรก
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP)
………………………………………………………………………….
1. สรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ
1.1 การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
1) ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง และจริยธรรม ผูอำนวยการ
และผูบริหารมีการปฏิบัติราชการที่อยูบนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานตาม
ขอบังคับแนวทางของกรมอนามัยอยางเครงครัดโดยมีขอกำหนดเปนลายลักษณอักษรเพื่อถือปฏิบัติทั้งหนวยงาน
2) มีการกำหนดบทบาทหนาที่ของเจาหนาที่ในหนวยงานแยกออกจากฝายบริหารชัดเจนดวยการ จัดทำ
คำสั่งแตงตั้งตางๆภายในหนวยงาน แยกผูกำกับติดตามออกจากผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ความชัดเจนมีอิสระในการปฏิบัติงาน
3) มีการกำหนดโครงสรางขององคกรที่ชัดเจน เพื่อใหทราบถึงสายการบังคับบัญชา โดยคำนึงความเหมาะสม
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
4) มีการแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรภายในหนวยงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในทุกๆดาน สามารถ
ปฏิบัติงานไดหากมี บุคลากรภายในหนวยงานไมสามารถปฏิ บัติ หนาที ่ได รวมถึงมีแผนการสรรหาตามกรอบ
อัตรากำลังของหนวยงาน
5) มีการกำหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค
องคกร โดยใหทุกกลุมงานจัดทำกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานไวเปนแนวทางการปฏิบัติ
การติดตามผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และมีการใหรางวัลสำหรับกลุมงานที่ปฏิบัติงานตามเปาหมายเพื่อเปน
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
1.2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1) มีการกำหนดวัตถุประสงคการปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อใหสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร เชนมีการควบคุมตามแผนการปฏิบัติงานดานการเบิกจายใหเปนไป
ตามเปาประสงคที่กรมกำหนดในแตละไตรมาส รวมถึงทุกกลุมงานมีการจัดทำแผน การปฏิบัติงาน การประเมินผล
การติดตามอยางตอเนื่อง แตยังขาดการรายงานดานการเงิน (เงินบำรุง) ที่ยังไมรายงานใหครบถวน โดยเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบจะตองดำเนินการแกไขใหถูกตองครบถวนตามระเบียบ
2) มีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภท ทุกกลุมงานตามกระบวนการทำงานของแตละกลุมงาน
และวิเคราะหความเสี่ยงในแตละจุดที่อาจจะเกิดความเสี่ยง รวมถึงบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงาน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในจากบุคลากรในแตละกลุมเปนตัวแทนของกลุมงานใน
การปฏิบัติงานดานการควบคุมภายใน
3) มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคองคกร โดยมี
การประเมิน ITA มีการทบทวนคาเปาหมายการปฏิบัติงานตามสถานการณปจจุบันเพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให
สอดคลองกับสถานการณรวมถึงมีการประกาศนโยบายและถายทอดตัวชี้วัดตางๆ ใหกับบุคลากรในหนวยงานให
ทราบโดยทั่วกัน โดยยึดตามระเบียบขอบังคับตางๆ

4) การประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกองคกรที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและกระทบตอการ
บรรลุเปาประสงคที่ไดกำหนด โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับที่มีการประกาศใชตามสถานการณตางๆ
1.3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
1) มีการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละกระบวนงานโดยมีการจัดทำ
กระบวนการ SOP ทุกกลุมงานและถือปฏิบัติตามระเบียบตางๆ อยางเครงครัด แยกอำนาจหนาที่ของผูปฏิบัติงาน
และผูมีอำนาจอนุมัติออกจากกันโดยชัดเจน รวมถึงมีผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานและคณะกรรมการ
ควบคุมภายในในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแตละกลุมงาน
2) มีการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา เชน
ระบบการเบิกจายเงิน (GFMIS) ระบบ EGP ดานพัสดุ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบ Zoom ระบบ
ออนไลนตางๆ รวมถึงมาตรการการไดมาของระบบเทคโนโลยีตางๆ
3) มีคณะกรรมการบริหารศูนยในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนการควบคุม การกำหนดหนาที่ ความ
รับผิดชอบ กิจกรรมตางๆ ใหกับบุคลากรในหนวยงาน มีกระบวนการถายทอดนโยบายและกระบวนการวางแผน
และกำกับติดตามการดำเนินงาน รวมถึงการประชุมประจำเดือนและประชุมยอยตามสายงานตางๆ
1.4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)
1) มีการนำขอมูลที่ถูกตองทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อใชวิเคราะหทางดานตนทุนและประโยชนที่ไดรับ
จาก ฐานขอมูลจาก HDC จากระบบ GFMIs ในดานการเงินการคลัง รวมถึงรายงานการตรวจสอบภายในจากกลุม
ตรวจสอบภายในของกรมอนามัย
2) มีระบบ INTRANET เว็บไซตหนวยงาน ระบบจดหมายเวียน กลุมไลนหนวยงาน การประชุมประจำเดือน
การประชุมกลุม เพื่อสื่อสารขอมูลตางๆใหบุคลากรไดรับทราบและถือปฏิบัติ และมีการรายงานผลใหผูบริหารให
รับทราบ มีกลองรับเรื่องรองเรียน เบอรโทรศัพทหนวยงาน และผานเว็บไซตของหนวยงาน
3) มีกระบวนการสื่อสารขอมูลกับบุคคลภายนอกหนวยงาน อยางมีประสิทธิภาพ ทางเว็บไซตหนวยงาน
ระบบโทรศัพทของหนวยงาน เอกสารประชาสัมพันธตางๆ หรือ ติดตอรองเรียนโดยตรงตอผูบริหารของหนวยงาน
1.5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1) มีการจัดใหมีการประเมินผลการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง และจัดทำผลการควบคุมภายในป
ละ ๒ ครั้ง เพื่อทำการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
2) มีการประเมินผลการควบคุมภายใน หากพบขอบกพรองหนวยงานจะดำเนินการรายงานขอพบเห็นนั้น
ตอผูบริหาร เพื่อหาแนวทางแกไข รวมถึงมีการติดตามการแกไข ปรับปรุงการควบคุมภายในตามผลการประเมิน
ตามแบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

2. รายงานขอสังเกต การตรวจสอบของหนวยงานตรวจสอบ
2.1 ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน
ผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดมีการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ตรวจสอบตามขั้นตอนที ่กลุมตรวจสอบภายในของกรมอนามัย กำหนด โดยมีการรายงานผานระบบ Google
Forms ทุกไตรมาส ผานทางหนา Website ของกลุมตรวจสอบภายในทำใหเกิดความสะดวกและความคลองตัว
และทำให ม ี ก ารรายงานผลการตรวจสอบทั น เวลา รายงานผลของผู  ต รวจสอบภายในประจำหน ว ยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 1) การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing)
2) การตรวจสอบด า นการปฏิ บ ั ติ งานตามกฏระเบีย บ (Compliance Auditing) 3) การตรวจสอบดา นการ
ปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing) 4) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
2.1.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ป 2564 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม
2563 รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/risk/download?id=81548&mid=33370&mkey=m_documen
t&lang=th&did=28186
สรุปขอคนพบดังนี้
1) ยังไมไดใชบัตรเครดิตราชการ เนื่องจากเจาหนาที่ยังไมมีความพรอมในการใชงาน
2) มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (เงินยืมราชการ) จำนวน 1 ราย เนื่องจากชวงที่
เจาหนาที่จะคืนนั้น เจาหนาที่การเงินไปราชการจึงไมสามรถรับเงินคืนได
3) สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 20% จำนวน 3 ราย เนื่องจากการประมาณการคาที่พักสำหรับเจาหนาที่
ไปราชการ ผูเขาประชุม และยืมสำหรับจายคาลงทะเบียนอบรมแตการอบรมนั้นครบจำนวนผูเขารวมอบรมกอน
แลว
4) รถราชการยังไมไดพนตราครบทุกคัน เนื่องจากติดสติกเกอรตรากรมอนามัย จำนวน 1 คัน
2.1.2 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ป 2564 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม
2564 รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/risk/download?id=81547&mid=33370&mkey=m_documen
t&lang=th&did=28186
สรุปขอคนพบดังนี้
1) สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 20% จำนวน 2 ราย เนื่องจากประมาณการคาใชจายในการไปราชการ
และจัดประชุมเกิน
2) จัดเก็บไมเปนไปตามหลัก 5 ส. เนื่องจากชวงนี้มีการจัดซื้อพัสดุสำหรับรณรงคปองกัน COVID-19 จึง
ยังไมไดจัดเก็บตามหมวดหมู
3) รถราชการยังไมไดพนตราครบทุกคัน เนื่องจากยังไมไดจัดสรรงบประมาณสำหรับพนตรารถยนต
ราชการ

2.1.3 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ป 2564 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน-มิถนุ ายน
2564 รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/risk/download?id=81546&mid=33370&mkey=m_documen
t&lang=th&did=28186
สรุปขอคนพบดังนี้
1) จัดเก็บไมเปนไปตามหลัก 5 ส. เนื่องจากมีหองไมเพียงพอตอการจัดเก็บกำลังดำเนินการจัดหาตูคอน
เทนเนอรในการจัดเก็บอุปกรณและพัสดุ
2.1.4 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำหน ว ยงาน ป 2564 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคมสิงหาคม 2564 รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/risk/download?id=81549&mid=33370&mkey=m_documen
t&lang=th&did=28186
สรุปขอคนพบดังนี้
1) มี การส งใช เ งิ น ยื มเป น เงิ น สด เกิน 20% จากการตรวจสอบเกิด จากมีก ารเลื่ อ นอบรม/ประชุ ม
เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโรโรนา (COVID-19) และในแตละการประชุมมีจำนวนผูเขารวมไม
ครบตามที่ลงทะเบียนไว
2.2. ผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ไดทำการตรวจสอบการดำเนินงานศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิ ธ ี ก ารสุ  ม ตั ว อย า ง ระหว า งวั น ที ่ 23-27 สิ ง หาคม 2564 ประกอบด ว ย
1) การตรวจสอบทางการเงิ น (Financial Auditing) 2) การตรวจสอบด า นการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามกฏระเบี ย บ
(Compliance Auditing) 3) การใหคำปรึกษา (Consulting) 4) การติดตามประเมินผลการตรวจสอบภายใน
(Monitoring) จากการตรวจสอบพบขอคนพบ ดังนี้
2.2.1 การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) มีขอคนพบดังนี้
-มีการควบคุมการเบิกจายเงิน ในระบบ GFMIS โดยมีการจัดทำคำสั่ งผูปฏิบัติงานดานการรับ
จายเงิน การบันทึกบัญชีและการเงินในระบบ GFMIS และในระบบอิเล็กทรอนิกส หนวยงานไดดำเนินการปรับปรุง
ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานครบถวน มีการเผยแพรงบทดลองประจำเดือนในเว็บไซต
-บัญชีเงินสดในมือ มีการบันทึกรับและนำสงเงินทันภายในกำหนดเวลาตามระเบียบฯ บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร มีการยืนยอดเงินฝากธนาคารสงกองคลังเรียบรอยแลว และบัญชีเงินฝากคลังมีการจัดทำทะเบียนคุม
ประกันสัญญาครบถวนเปนปจจุบันตรงตาม GFMIS
-บัญชีลูกหนี้เงินยืม มีการจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมเปนปจจุบันไมมีลูกหนี้เงินยืมซ้ำราย แตมี
ลูกหนี้สงใชเงินเปนเงินสดเกิน 20% จำนวน 1 ราย มีบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอผูมีอำนาจเรียบรอยแลว ลูกหนี้คืน
เงินลาชา จำนวน 1 ราย มีการติดตามทวงเรงรัดชดใชเงินยืมเสนอผูมีอำนวยเรียบรอยแลว
2.2.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มีขอคนพบ ดังนี้
-มี คำสั ่ งแต งตั ้ งคณะกรรมการควบคุมภายในและประเมิน ผลการควบคุมภายในเปน ปจจุบัน
จัดทำ Flowchart ตารางวิเคราะหความเสี่ยงการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินองคประกอบของ

การควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค.5 สวนงานยอย)
และมีการติดตามการรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5สวนงานยอย) ประจำป 2563
รอบ 12 เดือน ซึ่งมีการดำเนินการเรียบรอยแลวเสนอผูมีอำนาจทราบและลงนามในรายงาน พรอมทั้งเผยแพร
ขอมูลในเว็บไซตของหนวยงานทันเวลา
-มีการจัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ หัวหนา เจาหนาที่ และมอบหมายหนาที่หนวยงานพัสดุเปนลาย
ลักษณอักษร และเปนปจจุบันจัดทำทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา คืนหลักประกันสัญญาเพื่อพนขอผูกพันทาง
สัญญาใหแกคูสัญญาเรียบรอยแลว
-ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมไดจัดทำแผนจัดซื้อจัดจางทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
เนื่องจากจัดซื้อจัดจางตามโครงการภายใตแผนปฏิบัติการ และการบันทึกแผน-ผลการจัดซื้อจัดจางบนเว็บไซตกรม
อนามัย บันทึกแผนและผลพรอมกันหลังจากจัดซื้อจัดจางแตละรายการแลเสร็จซึ่งเปนการบันทึกที่ไมถูกตอง
-มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป 2563 และคณะกรรมการรายงานผลการ
ตรวจสอบฯตอผูอำนวยการฯทันภายใน 30 วันทำการ สงรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป 2563 และ
ปริมาณการใชน้ำมันรถยนตของศูนยนามัยที่ 8 อุดรธานี ใหสำนักงานการตรวจเงินแผนดินและอธิบดีกรมอนามัย
ทราบเรียบรอยแลว
-ไมดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไมสามารถใชงาน
ได ตามระเบียบฯขอ 214 และยังไมดำเนินการจำหนายพัสดุ
2.2.3 การบริการใหคำปรึกษาและสรางมูลคาเพิ่มใหหนวยรับตรวจ ดังนี้
คำถาม: การจัดอบรมแบบออนไลน ผูจัดสามารถเบิกคาใชจายอะไร
คำตอบ: การจัดอบรมแบบออนไลน เปนการจัดอยูในสถานที่แหงใดแหงหนึ่ง เชน หองประชุม จะ
เบิกคาใชจาย ดังนี้
ผูจัดฯ
1. หากจะเบิกเจลลางมือสำหรับผูเขารวมรับอบรม เบิกไดเปนคาวัสดุ
2. คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกไดเฉพาะผูที่อยูในหองประชุมเทานั้น
3. คาวิทยากร จะบรรยายอยูที่ไหนก็ได แตตองเปนการไลฟสดและสามารถถาม-ตอบกับ
ผูเขารวมประชุมไดทันที
4. คาพาหนะสำหรับผูเขารวมอบรม
ผูเขารับการอบรมที่ผูจัดไฟลสดไปให ที่อยูตางสถานที่หรือตางจังหวัด
1. เบิกคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาที่พักจากตนสังกัด
รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/risk/download?id=81542&mid=33370&mkey=m_documen
t&lang=th&did=28186
2.3 หนวยงานตรวจสอบภายนอก สตง. ปปช. ปปท. คตป.
ยังไมไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก

3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
จากการวิเคราะหสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจำหนวยงาน ป 2564 พบปญหาดังที่มีการวิเคราะหไวขางตน จึงไดการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) ดังนี้
- กระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมภายใน
-กระบวนการเกี่ยวกับการดำเนินงานพัสดุ
-กระบวนการเกี่ยวกับการเงิน
4. มาตรการ แนวทางการควบคุมภายใน สอดคลองกับหลักการ PIRAB
มาตรการ
สอดคลองกับ
หลักการ/เหตุผล
หลักการ PIRAB
1. ประสานความรวมมือและ
Partnership เพื่อสรางความเขาใจในบทบาท หนาที่
สงเสริมใหเกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุม
ของคณะกรรมการควบคุมภายในและผู
ภายในและตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายประจำหนวยงานเพื่อให
เกิดการขับเคลื่อนตรวจสอบภายในและ
ควบคุมภายในอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส
2. กํากับติดตามการดำเนินงานควบคุมภายในและ
Regulation เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
การตรวจสอบภายในผานคณะกรรมการ
อยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
Regulation เพื่อใหเกิดการดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
4. สื่อสาร ชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุม
Advocate เพื่อสื่อสารและชี้แจงใหบุคลากรเขาใจ
ภายในและตรวจสอบภายในเพื่อใหบุคลากรใน
รับทราบ
หนวยงานรับทราบและถือปฏิบัติ
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเกี่ยวกับการดําเนินงาน Build Capacity เพื่อใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ
ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติ มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีความโปรงใส ถูกตอง
นาเชื่อถือ เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง
และมีธรรมาภิบาล

5. ประเด็นความรูการควบคุมภายในสำหรับบุคลากรในหนวยงานและชองทางการเผยแพร การใหความรู
ประเด็นความรู
หลักการ/เหตุผล
กลุมเปาหมาย
ชองทางการ
เผยแพร
1.แนวทางการตรวจสอบภายในให เพื่อบุคลากรมีความรูความเขาใจและมี บุคลากรศูนยอนามัย ผาน
มีประสิทธิภาพ
ทักษะในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ที่ 8 อุดรธานี
หนังสือเวียน/
เหมาะสมมีประสิทธิภาพและ
การประชุม/Line
ประสิทธิผล
2.แนวทางการดำเนินงานควบคุม เพื่อใชเปนแนวทางในการควบคุม
บุคลากรศูนยอนามัย ผาน
ภายในและบริหารความเสี่ยงของ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ที่ 8 อุดรธานี
หนังสือเวียน/
หนวยงาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
การประชุม/Line
หนวยงาน
3.แนวทางการเขียนมาตรฐานการ เพื่อใหบุคลากรมีความรูและเขาใจ
ปฏิบัติงาน (SOP)
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ
4.คูมือการเบิกจายงบประมาณ เพื่อใหบุคลากรมีความรูและเขาใจ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ
5. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงานใหมี
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ ประสิทธิภาพ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หนวยงานของรัฐ
6. ระเบียบกระทรวงการคลังวา เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดซื้อจัด
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
จาง
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

บุคลากรศูนยอนามัย ผาน
ที่ 8 อุดรธานี
หนังสือเวียน/
การประชุม/Line
บุคลากรศูนยอนามัย ผาน
ที่ 8 อุดรธานี
หนังสือเวียน/
การประชุม/Line
บุคลากรศูนยอนามัย ผาน
ที่ 8 อุดรธานี
หนังสือเวียน/
การประชุม/Line
บุคลากรศูนยอนามัย ผาน
ที่ 8 อุดรธานี
หนังสือเวียน/
การประชุม/Line

6. แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ลำดับ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เปาหมาย

ระยะเวลาดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ทบทวนคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีและ
เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
จัดทำรายงานควบคุมภายในใหทันตามเวลาที่กรมอนามัยกำหนด
และเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
สื่อสารความรูเกี่ยวกับการควบคุมภายในและตรวจสอบภายให
บุคลากรในหนวยงาน

1 ครั้ง

ตุลาคม 2564

3 ครั้ง

ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน

2 ครั้ง

ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน

2 ครั้ง

ดำเนินการตรวจสอบภายในและทำรายงานตรวจสอบภายในตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในและ
เผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) และปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
จัดทำแผนบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร (BCP)

3 ครั้ง
1 ครั้ง

ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน
และผูตรวจสอบภายในประจำ
หนวยงาน
ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 ผูต รวจสอบภายในประจำ
หนวยงาน
ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน

2 ครั้ง

ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการควบคุมภายใน

1 ครั้ง

ตุลาคม 2564 – กรกฎาคม 2565 กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และพัฒนากำลังคน
มีนาคม – กรกฎาคม 2565
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และพัฒนากำลังคน
มีนาคม – กรกฎาคม 2565
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร
และพัฒนากำลังคน

สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity
Plan: BCP) ของหนวยงาน
10. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร
(BCP)

1 ครั้ง
1 ครั้ง

งานธุรการ

