
๒.๑ ระดบัความส าเรจ็ของการควบคุมภายในและแผนบรหิารความ

ต่อเนือ่ง (BCP) (๕ เดือนแรก) 

 ๑. การวิเคราะหก์ารควบคมุภายในของหนว่ยงาน 

  ๑.๑ ประเมนิความเหมาะสมการควบคมุภายใน ๕ 

องคป์ระกอบ ๑๗ หลกัการ 
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  ๑.๒ บทวเิคราะห ์การควบคมุภายในของหนว่ยงาน 

     ๑.๒.๑ สรปุผลการประเมนิการควบคมุภายใน ๕ 

องคป์ระกอบ ๑๗ หลกัการ (ตามข้อ ๑.๑)  

   กองแผนงานมีการประเมินประผลการควบคุมภายใน ๕ 

องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรากฏว่า การควบคุมภายในของกองแผนงาน มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะให้ท าให้การปฏิบัติงานของ

หน่วยงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามภารกิจของ

กองแผนงาน และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยผู้อ านวยการกอง

แผนงานและบุคคลากร ให้ความส าคัญกับการควบคุมภายใน มีการ

ประเมินความเสี่ยง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุม

ท่ีท าให้ความเสี่ยงนั้น ๆ ลดลงหรือหมดไป และสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยง

ท่ีมีอยู่ โดยการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยู่ รวมถึงการจัดหา

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและทันสมัย รวมท้ังการจัดท า

โปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้เกิดกิจกรรมการ

ควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน และ

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

   กองแผนงานได้จัดท าระบบการควบคุมภายในไว้

เหมาะสมและเพียงพอแล้ว แต่มาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้

อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากความเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปัจจัยสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยน

นโยบายการบริหาร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หรือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระเบียบ กฎหมาย 

ข้อบังคับท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน

ขององค์กร ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็อาจท าให้วิธีการควบคุม

ภายในหรือการตอบสนองความเสี่ยงท่ีเคยใช้ได้ผลดีในระยะท่ีผ่านมา

อาจใช้ไม่ผลต่อไป กองแผนงาน ได้ด าเนินการติดตามการควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีมีอยู่และปรังปรุงให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจว่าสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในรับท่ียอมรับได้ และ

ส่งผลให้หน่วยงานประสบผลส าเร็จในระดับกรมต่อไป  

     ๑.๒.๒ รายงานข้อสังเกต การตรวจสอบของหน่วยงาน

ตรวจสอบ 

   - การตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 

          จากการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้

ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.- ๒๕๖๔-๔) เรื่องท่ี

ตรวจพบ คือ การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) 

โดยมีข้อตรวจพบ คือ ไตรมาสท่ี ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายท่ีกรมอนามัย

ก าหนด (ร้อยละ ๑๐๐)  เนื่องจากงบลงทุนหน่วยงานต้องด าเนินการกัน

เงินไว้เหลื่อมปี จ านวน ๒ โครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน คือ ให้เจ้าหน้าท่ี

พัสดุแจ้งก าหนดระยะเวลาการส่งมอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

และประสาน ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานของผู้รับจ้างให้ส่งมอบพัสดุ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา และถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุ หาก

มีเหตุขัดข้องในการด าเนินการ ขอให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุรีบประสานแจ้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือให้การส่งมอบพัสดุและการเบิกจ่าย

เป็นไปตามงวดระยะเวลาท่ีก าหนดในสัญญา ข้อสั่งการ/ความเห็นของ

ผู้อ านวยการกองแผนงาน คือ ควรให้มีการจัดท ารายละเอียด

คุณลักษณะท่ีก าหนดระยะเวลาการส่งมอบให้เร็วขึ้น เพ่ือท่ีจะได้เบิกจ่าย

ให้เป็นไปตามมติกรมอนามัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

 

 



   - ผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย 

        ตามกรมอนามัย ท่ี สธ ๐๙๒๕.๐๓/๔๒๐๒ ลงวันท่ี ๒๓ 

มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองแผนงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เห็นชอบให้กองแผนงานด าเนินการแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ แล้วให้รายงานผลการแก้ไขพร้อมส่งหลักฐานการ

แก้ไขเชิงประจักษ์ถึงกลุ่มตรวจสอบภายใน ภายใน ๓๕ วัน นับแต่วันท่ี

อธิบดีสั่งการ และหนังสือ กองแผนงาน ท่ี สธ ๐๙๐๕.๐๑/๑๓๒๐ ลงวันท่ี 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอส่งหลักฐานการด าเนินการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ ควบคุม ก าชับ ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 ๑. การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ  

(Compliance Auditing)   

  การด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้พระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจ าปี

งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ด้ วยวิ ธี  e-bidding และวิ ธี

เฉพาะเจาะจง  งบด าเนินงานและงบลงทุน เจ้าหน้าท่ีพัสดุไม่ได้

ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหรือผู้ก าหนดรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะพัสดุเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๒๑ 

ซึ่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุได้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยจัดท าค าสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เสนอผู้มีอ านาจ

อนุมัติทุกครั้ง 

 ๒. การตรวจสอบด้านสารสนเทศ (Information Technology 

Auditing)   

  การด าเนินงานการตรวจสอบสารสนเทศ กรมอนามัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแผนงาน โดยกลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แจ้งขอเลื่อนการจัดส่งเอกสาร

หลักฐานประกอบการประเมินผลการตรวจสอบให้แก่กลุ่มตรวจสอบ

ภายใน แต่กองแผนงานได้ตอบแบบประเมินการตรวจสอบด้าน

สารสนเทศ ในระบบ Google Form แล้ว 

 



 ๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน (Operational 

Auditing) 

  ๓.๑ การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน พบว่า การจัดท าตาราง

วิเคราะห์ความเสี่ยงระดับหน่วยงานย่อยไม่พบข้อมูลที่แสดงถึงการได้มา

ของการด าเนินกระบวนงานตามภารกิจงานมาวิเคราะห์ความเสี่ยง และ

ไม่ได้จัดล าดับความเสี่ยงให้ครบถ้วน การรายงานผลการติดตามการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) มีการ

น าผลการติดตามในรอบ ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาท า

การรายงานซ้ าในรอบ ๑๒ เดือน และไม่ได้มีการก าหนดการประเมินผล

การควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแผนงานได้

ปรับปรุงการรายงานผลการติดตามประเมินผลฯรอบ ๖ เดือน และรอบ 

๑๒ เดือน ให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการควบคุมภายใน

ของกองแผนงานได้มีการประชุมร่วมกัน เพ่ือท าความเข้าใจถึงวิธีการ

ขั้นตอนการจัดท าตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีถูกต้อง และจะด าเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ต่อไป 

  ๓.๒ การสอบทานการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไม่

เป็นปัจจุบัน โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการทบทวน ปรับปรุง และไม่พบ

แผนบริหารความเสี่ยงภาพรวมของกรมอนามัย ได้แก่ ด้านการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ด้านการทุจริต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านแต่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรมอนมัย ระหว่างด าเนินการทบทวน 

ปรับปรุงค าสั่งแต่นโยบายและยุทธศาสตร์ และก าลังด าเนินการประชุม

ร่วมกับกองแผนงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความ

เสี่ยงภาพรวมของกรมอนามัย ท้ังนี้ กองแผนงาน ได้ด าเนินการในส่วน

ท่ีเกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว 

๑.๓ มีเอกสารการวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติ/เหตุการณ์ 

ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

   แผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความ

พร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า แผนด าเนินธุรกิจ



ต่อเนื่องฯ เพ่ือให้ “กองแผนงาน” เตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถ

น าไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉินต่าง ๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์โรคระบาด 

หรือการมุ่งร้ายต่อองค์กร โดยไม่ให้สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานต้องหยุดการด าเนินงาน หรือไม่สามารถ

ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

  การท่ีหน่วยงานการท่ีหน่วยงานไม่มีกระบวนการ

รองรับให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบต่อ

หน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การ

จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ จึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้

หน่วยงานสามารถรับมือกับ เหตุการณ์ ท่ีไม่คาดคิด  และท าให้

กระบวนการท่ีส าคัญ (Critical Business Process) กลับมาด าเนินงาน

ได้อย่างปกติในระดับการให้บริการท่ีก าหนดไว้ รวมท้ัง ลดระดับความ

รุนแรงของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อหน่วยงานได้ กองแผนงาน กรม

อนามัย จึงได้จัดท าแผน BCP ขึ้น    

https://planning.anamai.moph.go.th/th/pa65-2.1 
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