
ระดับที่ 4 Output ผลผลิต  

1) รายงานสรุปผลการดำเนนิงานตามมาตรการที่กำหนด 
 จากที่กองแผนงานได้ดำเนินการกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1.1  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน โดยกลยุทธ์ PIRAB ไว้ดังนี้  
  1. Advocate: มาตรการสื่อสารภายในองค์กร 

1.1 การถ่ายทอดนโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพ่ือสื่อสารนโยบาย 
ระดับกรมสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.2 การสื่อสาร/ชี้แจง/กระบวนงานและข้ันตอนการดำเนินงานตรวจสอบภายในและควบคุม
ภายใน เพ่ือให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในของหน่วยงาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้  
  1.3 การเผยแพร่กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน SOP โดยการ
แจ้งเวียนและอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานให้
บุคลากรภายใน/ภายนอกหน่วยงานรับทราบ 
  ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ได้แก่ 

  มีการถ่ายทอดนโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อสื่อสาร
นโยบายระดับกรมสู่การปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  คือ มีการสื่อสาร ถ่ายทอดแผน/
ผลกการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในที่ประชุมกองแผนงาน 
 2. Building Capacity: มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน เกี ่ยวกับเร ื ่องการตรวจสอบภายใน  
และการควบคุมภายใน เพื ่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู ้ความเข ้าใจ  
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
 ผลการดำเนินงานตามมาตรการ ได้แก่ 
  มีการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและ
พัสดุเพ่ือนำความรู้มาใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน 

 1. การประชุมกองแผนงาน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ
พร้อมทั ้งแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในการสร้างนวัตกรรมและกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ             
กองแผนงาน  

  สรุปผลการดำเนินงาน ได้มีการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดกองแผนงาน เพ่ือ
สื่อสาร ถ่ายทอดแผน/ผลกการดำเนินงาน และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกเดือน  
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน 
 2. การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายในกองแผนงาน จำนวน 2 ครั้ง 
  - ทบทวนกระบวนงานในการรายงานผลการควบคุมภายในกองแผนงาน ในวันที ่ 19 
เมษายน 2564 
  - ประชุม/จัดเตรียมข้อมูล Flow chart / SOP ของแต่ละกลุ ่มงานที ่เป็นปัจจุบันและ 
อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์กองแผนงาน (ควบคุมภายในกองแผนงาน) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 
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  สรุปผลการดำเนินงาน ได้มีการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP และเสนอผู้อำนวยการพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน เรียบร้อยแล้ว 
 3. รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลัง  
ตามแบบ ตส.ปจ.2564-1 จำนวน 2 ครั้ง  
  - ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 2 วันที่ 8 เมษายน 2564 
  - ครั้งที่ 2 ประจำไตรมาสที่ 3 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
  สรุปผลการดำเนินงาน มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่  1 และเสนอผู ้อำนวยการ พร้อมทั ้งเผยแพร่  
บนเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว 
 4. การจัดทำข้อมูล/เอกสาร เพื ่อรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย จำนวน 2 ครั้ง 
  สรุปผลการดำเนินงาน ได้มีการจัดทำข้อมูล ตามรายละเอียดที่กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้ง 
และได้จัดทำข้อมูลแจ้งกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  
โดยมีข้อสรุป ดังนี้ 

- ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน  
      ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งกำหนดเวลา
การส่งมอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและแจ้งผู้ขายให้ส่งมอบพัสดุตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หาก
มีเหตุขัดข้องในการดำเนินงาน ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุรีบแจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ขาย เพ่ือให้การส่ง
มอบพัสดุเป็นไปตามงวดระยะเวลาในสัญญา 
   - ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 
   จากที่กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ได้เข้ามาเปิดตรวจ/ปิดตรวจ และสรุปผล
การปิดตรวจของกองแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามหนังสือกลุ ่มตรวจสอบภายใน  
ที่ สธ 0925.03/7 ลงวนที่ 28 พฤษภาคม 2564 และตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0925.03/4202 
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้นำเสนอกรม โดยแจ้งให้กองแผนงาน ดำเนินการแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ควบคุม กำชับ และแจ้งเจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบและผู้ที ่เกี ่ยวข้องปฏิบัติงานให้ถูกต้อง  
และรายงานผลการปฏิบัติ พร้อมส่งหลักฐานการแก้ไขเชิงประจักษ์ภายใน 35 วัน นับแต่วันที่อธิบดีสั่งการ 
   - ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงสาธารณสุข  
   ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0215.01/12917 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 
2564 เรื ่อง ขอแจ้งกำหนดการตรวจสอบ โดยกลุ ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ทำหนังสือแจ้ง
กำหนดการเข้าทำการตรวจสอบประเภทรายจ่ายงบลงทุน (ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของกรมอนามัย โดยเข้าตรวจในเรื่องที่กองแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบ คือ การเพ่ิมสมรรถนะพ้ืนที่
จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการด้านการจัดการโครงสร้างแผนที่ข้อมูล / ความรู้กรมอนามัย (DMKM) 
โดยจะกำหนดเข้าตรวจระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 เมื่อกองแผนงานได้รับทราบผลการตรวจสอบ
แล้วจะดำเนินการสรุปข้อมูลเพิ่มเติม 

หมายเหตุ      สามารถดูข้อมูลตัวชี้วัด ได้ที ่https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1   
         และการควบคุมภายใน https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1
https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary


-3- 
แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวช้ีวัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)  

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน      

ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ วันที่เร่ิมกิจกรรม วันที่สิ้นสุด 

ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ ไม่ได้ดำเนินการ/ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการครบถ้วน 

1 ประชุมกองแผนงานทุกเดือน/ ประชุมติดตาม
ผลการดำเนินงาน ตามตัวช้ีวัด เพือ่สื่อสาร
ทิศทางและ ถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กร
สู่ การปฏิบตัิพร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ใน
การสร้างนวัตกรรมและ กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน 

5 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64   ✓ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 2 เม.ย. 64                    
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 28 เม.ย. 64                      
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 27 พ.ค. 64                    
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 30 มิ.ย. 64                    
ครั้งท่ี 5 วันท่ี 29 ก.ค. 64 

2 การจัดประชุมคณะกรรมการ ติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ ภายในกองแผนงาน               
2.1 ทบทวนกระบวนงานในการ รายงานผล
การควบคุมภายในกองแผนงาน                     
2.2 ประชุม/จัดเตรยีมข้อมลู/Flow chart 
ของแต่ละกลุม่งานท่ี เป็นปัจจุบัน เพื่ออัพ
โหลดขึ้น เว็บไซต์กองแผนงาน  
 
 
 
 
 
  

2 ครั้ง มี.ค. 64 ก.ค. 64     ✓ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 เม.ย. 64           
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 มิ.ย. 64                  
- ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบตัิงาน SOP 
และเสนอผู้อำนวยการ พร้อมท้ัง
เผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงาน
เรียบร้อยแล้ว             
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ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน 
เป้าหมาย 
(จำนวน) 

หน่วยนับ วันที่เร่ิมกิจกรรม วันที่สิ้นสุด 

ผลการดำเนินงาน 

หมายเหตุ 
ไม่ได้ดำเนินการ/ 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ดำเนินการครบถ้วน 

3 รายงานผลการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกอง 
คลัง ตามแบบ ตส.ปจ.2564-1                
3.1 ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบญัชี ด้าน
การจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการควบคมุภายใน  
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ (รายงาน
ผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภาย
หน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลังตามแบบ 
ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 
(ถ้ามี) ประจำไตรมาสที่ 2)            
3.2 ดำเนินการรวบรวมเอกสาร ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้าน การเงินและบญัชี ด้าน
การจัดซื้อ จัดจ้าง ด้านการควบคมุภายใน  
ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบฯ (รายงาน
ผลการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภาย
หน่วยงาน ส่วนกลางไม่รวมกองคลังตามแบบ 
ตส.ปจ.-2564-1 และ แบบ ตส.ปจ.2564-2 
(ถ้ามี) ประจำไตรมาสที่ 3)  

2 ครั้ง มี.ค. 64 ก.ค. 64    ✓ รายงานผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 
ส่วนกลางไม่รวมกอง คลัง ตามแบบ 
ตส.ปจ.2564-1 จำนวน 2 ครั้ง        
ครั้งท่ี 1 ประจำไตรมาสที่ 2 วันท่ี 8 
เม.ย. 64ครั้งท่ี 2 ประจำไตรมาสที ่
3 วันท่ี 15 ก.ค. 64 - มีการ
เปรียบเทยีบผลการปฏิบัติงานจาก
แบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำหน่วยงานไตรมาสที่ 2 เทียบ
กับไตรมาสที่ 1 และเสนอ
ผู้อำนวยการ พร้อมท้ังเผยแพร่บน
เว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว    

4 การจัดทำข้อมลู/เอกสาร เพื่อรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมอนามยั  

2 ครั้ง เม.ย. 64 ก.ค. 64   ✓   
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ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด 

1) การปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/คู ่มือการปฏิบัติงาน SOP  
(Standard Operating Procedure) 

  กองแผนงานได้ดำเนินการปรับปรุงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน  
ครบถ้วนทุกกระบวนงาน ร้อยละ 100 และจัดทำคู ่ม ือมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กองแผนงาน  
ประจำปี พ.ศ.2564 เสนอผู้อำนวยการและได้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว  
โดยสามารถดูข้อมูลได้ท่ี https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-flow64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-flow64


-6- 

2) ข้อสังเกตของผู ้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู ้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย หรือ 
ผู้ตรวจสอบภายนอก 
  มีการสรุปข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายใน 
กรมอนามัย หรือผู้ตรวจสอบภายนอกและนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว  
โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที ่https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/2_1_1/1
.8_PA64-2-1-1.pdf 
 

3) รายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู ้ตรวจสอบภายในประจำ
หน่วยงานไตรมาสที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่ 1 
  ได้จัดทำรายงานการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในประจำหน่วยงานไตรมาสที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่ 1  และนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดูข้อมูลได้ที ่ https://planning.anamai.moph.go.th/web-
upload/20xa4d80079fdd38ace9fb48a050e5b52e4/filecenter/PA/2564/2_1_1/1
.9_PA64-2-1-1.pdf 
 

 หมายเหตุ      สามารถดูข้อมูลตัวชี้วัด ได้ที ่https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa64-2-1-1   
         และการควบคุมภายใน https://planning.anamai.moph.go.th/th/internal-summary   
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