¤Ù‹ Á× Í ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº
¼ÙŒ µ ÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹»ÃÐ¨ํÒ Ë¹‹ Ç Â§Ò¹ ¡ÃÁÍ¹ÒÁÑ Â
¼‹ Ò ¹ÃÐººÍÔ à Å็ ¡ ·ÃÍ¹Ô ¡ Ê (Google Forms)

¨Ñ ´ ·ํÒ â´Â...¡ÅØ‹ Á µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ¡ÃÁÍ¹ÒÁÑ Â
Internal Audit Group

คูมือการรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ผานระบบ Google Forms
กลมตรวจสอบภายใน ไดจัดทําคูมือการรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานขึ้น เนื่องจากกรมอนามัยมีการทบทวนปรับเปลี่ยนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานทุกป ทําให
ผูปฏิบัติงานใหม ๆ ซึ่งยังไมทราบชองทางการรายงานฯ ผานระบบ Google Forms ดังนั้นเพื่อ ใหผูต รวจ
สอบภายในประจํ า หน ว ยงานใหม ๆ ใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ต ิ ง านและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงานรายไตรมาส ผานระบบ Google Forms จึงจัดทําคูมือการรายงานดังกลาว โดยมีขั้นตอน
การรายงานดังนี้
1. หนาที่ความรับผิดชอบ
ผูอนุมัตินําสงรายงาน : ผูอํานวยการหรือรักษาราชการผูอํานวยการ โดยกลุมตรวจสอบภายในจะถือวา
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานที่สงผานระบบ Google Forms มีการสอบทาน
รับรองผลการตรวจสอบ และอนุมัตินําสงรายงานจากผูอํานวยการเรียบรอยแลว
ผูจัดทําและนําสงขอมูล : ผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน ตามคําสั่งกรมอนามัย
2. แบบฟอรมการรายงานผล ประกอบดวย 4 แบบฟอรม ดังนี้
(1) รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานสวนกลางไมรวมกองคลัง
(แบบ ตส.ปจ. - 1)
(2) รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานสวนภูมภิ าคและกองคลัง
(แบบ ตส.ปจ. - 1)
(3) รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
(แบบ ตส.ปจ. - 2)
(4) รายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
(แบบ ตส.ปจ. - 3)
3. ระยะเวลาการรายงาน
(1) รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานสวนกลางไมรวมกองคลัง
(แบบ ตส.ปจ. - 2563 - 1) พรอมแนบบันทึกที่เสนอผูอํานวยการลงลายมือชื่อรับรอง
ไตรมาส 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค.63
ไตรมาส 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 เม.ย.63
ไตรมาส 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ก.ค.63
ไตรมาส 4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ต.ค.63
(2) รายงานผลการตรวจสอบของผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงานสวนภูมิภาคและกองคลัง
(แบบ ตส.ปจ. - 2563 - 1) พรอมแนบบันทึกที่เสนอผูอํานวยการลงลายมือชื่อรับรอง
ไตรมาส 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค.63
ไตรมาส 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 เม.ย.63
ไตรมาส 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ก.ค.63
ไตรมาส 4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ต.ค.63

-2(3) รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
(แบบ ตส.ปจ. - 2563 - 2) (หากไมมีประเด็นขอตรวจพบ ไมตองจัดทํา)
ไตรมาส 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค.63
ไตรมาส 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 เม.ย.63
ไตรมาส 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ก.ค.63
ไตรมาส 4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ต.ค.63
(4) รายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
(แบบ ตส.ปจ. - 2563 - 3) (หากแกไขเรียบรอยแลวภายในไตรมาสนั้น ๆ ไมตองจัดทํา)
ไตรมาส 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 เม.ย.63
ไตรมาส 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ก.ค.63
ไตรมาส 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ต.ค.63
ไตรมาส 4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค.64
4. Password
ทุกรายงานใช Password : audit
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
¢Ñ้ ¹ µÍº¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ § Ò¹¢Í§¼ÙŒ µ ÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹»ÃÐ¨ํÒ Ë¹‹ Ç Â§Ò¹
¢Ñ้ ¹ µÍ¹·Õ่ 1
ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÏ

¢Ñ้ ¹ µÍ¹·Õ่ 2
ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ µ ÒÁ
¢Œ Í àÊ¹Íá¹ÐÏ

¢Ñ้ ¹ µÍ¹·Õ่ 3
ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÔ ´ µÒÁ¼Å
¡ÒÃá¡Œ ä ¢Ï

»¯Ô ºÑ µÔ Ë ¹Œ Ò ·Õ่ µ ÃÇ¨ÊÍºÏ
àÁ×่ Í ÊÔ้ ¹ äµÃÁÒÊ (1-4)
µÒÁáºº µÊ.»¨.-2563-1

¨Ñ ´ ·ํÒ ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ µ ÒÁ
¢Œ Í àÊ¹Íá¹ÐÏ
àÁ×่ Í ÊÔ้ ¹ äµÃÁÒÊ (1-4)
µÒÁáºº µÊ.»¨.-2563-2

¨Ñ ´ ·ํÒ ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÔ ´ µÒÁ
¼Å¡ÒÃá¡Œ ä ¢Ï
àÁ×่ Í ÊÔ้ ¹ äµÃÁÒÊ (1-4)
µÒÁáºº µÊ.»¨.-2563-3

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÊ¹Í
¼ÙŒ ÍํÒ ¹ÇÂ¡ÒÃÏ(¼Í.Å§ÅÒÂÁ× Í ª×่ Í )
ã¹áºº µÊ.»¨.-2563-1

àÊ¹Í¼ÙŒ ÍํÒ ¹ÇÂ¡ÒÃÏ¾Ô ¨ ÒÃ³Ò
ÊÑ่ § ¡ÒÃ (¼Í.Å§ÅÒÂÁ× Í ª×่ Í )
ã¹áºº µÊ.»¨.-2563-2

àÊ¹Í¼ÙŒ ÍํÒ ¹ÇÂ¡ÒÃÏÃÑ º ÃÍ§ÃÒÂ§Ò¹
(¼Í.Å§ÅÒÂÁ× Í ª×่ Í )
ã¹áºº µÊ.»¨.-2563-3

Ê‹ § ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÏ ãËŒ
¡µÊ.(key ¼‹ Ò ¹ÃÐºº Google
Form ¾ÃŒ Í Áá¹ººÑ ¹ ·Ö ¡ »ÐË¹Œ Ò
àÊ¹Í¼Í.) ÀÒÂã¹ÇÑ ¹ ·Õ่ 15 ËÅÑ § ÊÔ้ ¹

Ê‹ § ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ»¯Ô ºÑ µÔ µ ÒÁ¢Œ Í
àÊ¹á¹Ð ãËŒ ¡ ÅØ‹ Á µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
(¼‹ Ò ¹ÃÐºº Google Form)

Ê‹ § ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÔ µ ÒÁ¼Å¡ÒÃ
á¡Œ ä ¢Ï ãËŒ ¡ ÅØ‹ Á µÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
(¼‹ Ò ¹ÃÐºº Google Form)

áµ‹ Å ÐäµÃÁÒÊ

(ËÒ¡äÁ‹ ÁÕ » ÃÐà´็ ¹ ¢Œ Í µÃÇ¨¾ºäÁ‹ µŒ Í §
ÃÒÂ§Ò¹áºº µÊ.»¨.-2563-2,3)

ÀÒÂã¹ÇÑ ¹ ·Õ่ 15 ËÅÑ § ÊÔ้ ¹ áµ‹ Å ÐäµÃÁÒÊ
(ËÒ¡ä´Œ á ¡Œ ä ¢µÒÁ¢Œ Í àÊ¹Íá¹Ð¤Ãº·Ø ¡
¢Œ Í áÅŒ Ç äÁ‹ µŒ Í §ÃÒÂ§Ò¹áºº
µÊ.»¨.-2563-3 )

ÀÒÂã¹ÇÑ ¹ ·Õ่ 15 ËÅÑ § ÊÔ้ ¹ äµÃÁÒÊ¶Ñ ´ ä»

-36. วิธีการรายงานผานระบบ Google Forms
1. เปดเว็บบราวเซอรแลวเขาไปที่เว็บไซตกลุมตรวจสอบภายใน เลือกหัวขอ“รายงานผลการตรวจสอบของ
ผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน” (ดานซายของหนาจอ) โดยผูรายงาน จะตองมีบัญชี gmail.com เพื่อเขาระบบ

คลิกเลือกหัวขอ
“รายงานผลการ
ตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบ
ภายในประจํา
หนวยงาน”

2. จะปรากฏหนาเขาสูระบบรายงาน

จะมี 5 หัวขอ ประกอบดวย
1. รายงานสวนกลาง (ตส.ปจ.1)
(สวนกลางยกเวนกองคลัง)
2. รายงานสวนภูมภิ าค (ตส.ปจ.2)
(สวนภูมภิ าค และกองคลัง)
3. แนบไฟลปะหนารายงาน
ตส.ปจ.1
4. รายงานการปฏิบตั ิตาม
ขอเสนอแนะ ( ตส.ปจ.2)
5. รายงานการติดตามผลการแกไข
ขอเสนอแนะ (ตส.ปจ.3)

-43. เลือกหัวขอที่ตองรายงาน ดังนี้
3.1 "รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานสวนกลางไมรวมกองคลัง
(แบบ ตส.ปจ.-1)
(1) กดเลือกหัวขอ "แบบรายงานสวนกลาง (ตส.ปจ.-1)

กดเลือกหัวขอ
“แบบรายงานสวนกลาง
(ตส.ปจ.-1)”

(2) เลือกกรอกขอมูลใหครบถวน “ที่อยูอีเมล” และใส Password คือ audit แลวกดปุม “ถัดไป”

1

1. ระบุ e-mail ที่ทานตองการ
ใหระบบสงกลับขอมูลทีร่ ายงาน
2. กรอกขอมูล Password

audit

2

3

3. กดปุม “ถัดไป”

-5(3) กดเลือกไตรมาสที่ตองการรายงาน ชื่อหนวยงาน และกดปุมถัดไป

1. กดเลือกไตรมาสที่ตองการรายงาน
2.กดเลือกหนวยงานของทาน
3. กดปุม “ถัดไป”

(4) กดเลือกคําตอบรายงานผลตรวจแตละขอ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานสวนกลางไมรวมกองคลัง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจํานวนทั้งหมด 26 ขอ

1. กดเลือกคําตอบรายงานผลการ
ตรวจสอบ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 26 ขอ

2. กรณีผลการตรวจสอบไมเปนไป
ตามระเบียบฯ ใหระบุสาเหตุในชอง
“หมายเหตุ” ไวดวยทุกครั้ง
3. กดปุม “ถัดไป”

-6(5) ระบุ ชื่อ-สกุล และตําแหนง ของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน โดยกลุมตรวจสอบภายใน
จะถือวารายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานที่สงผานระบบ Google Forms
มีการสอบทานผลการตรวจสอบจากผูบันทึกนําสงขอมูลเรียบรอยแลว

โปรดระบุ
"ชื่อ-สกุล และตําแหนง"
ของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน

(6) ระบุ ชื่อ-สกุล และตําแหนง ของผูรับรองรายงานผลการตรวจสอบ โดยกลุมตรวจสอบภายใน
จะถือวารายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานที่สงผานระบบ Google Forms
มีการอนุมัตินําสงรายงานจากผูอํานวยการเรียบรอยแลว
1. โปรดระบุ
"ชื่อ-สกุล และตําแหนง"
ผูรับรองรายงาน
ผลการตรวจสอบ คือ
“ผูอํานวยการ/
รักษาราชการผูอํานวยการ”
2. กดปุม "สง"

(7) หนาเว็บไซตแสดงผลดังรูปภาพ แสดงวาขอมูลของทานไดบันทึกและนําสงรายงานฯ เรียบรอยแลว
ใหเขาไปตรวจสอบในเมลที่ระบุไวในขั้นตอนที่ใส Password แลว Print มาตรวจสอบความถูกตองการบันทึก
รายงาน หากบันทึกไมถูกตองใหโทรแจงกลุมตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 20 ของเดือนที่รายงาน ติดตอ
นางสาวยุวารีย คํานิล เบอร 02 590 4633

-73.2 รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานสวนภูมิภาคและกองคลัง
(แบบ ตส.ปจ. - 2563 - 1) มีขั้นตอนบันทึกในระบบฯ เหมือนกับขอ 3.1 โดยรายงานผลการตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานสวนภูมิภาคและกองคลัง ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจํานวน 37 ขอ โดย
กลุมตรวจสอบภายในจะถือวารายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานที่สงผานระบบ
Google Forms มีการตรวจสอบความถูกตองจากผูบันทึกฯ และอนุมัตินําสงรายงานจากผูอํานวยการเรียบรอยแลว

กดเลือกหัวขอ
“แบบรายงาน
สวนภูมภิ าค
(ตส.ปจ.-1)”

3.3 ไฟลปะหนารายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (ตส.ปจ.-1)
(1) กดเลือกหัวขอ "แนบไฟลปะหนารายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน(ตส.ปจ.-1)"

กดเลือกหัวขอ
"แนบไฟลปะหนา
รายงานผล
การตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
(ตส.ปจ.-1)"

-8(2) เลือกกรอกขอมูลใหครบถวน “ที่อยูอีเมล” และใส Password คือ audit แลวกดปุม “ถัดไป”

1

1. ระบุ e-mail ที่ตองการ
ใหระบบสงกลับขอมูล
ที่รายงานฯ
2. กรอกขอมูล Password

audit

3. กดปุม “ถัดไป”
2
3

(3) กดเลือกไตรมาสที่ตองการรายงาน ชื่อหนวยงาน และกดปุมถัดไป

1.กดเลือกไตรมาส
ที่ตองการรายงาน
2.กดเลือกหนวยงาน
3. กดปุม “ถัดไป”

-9(4) เลือก “เพิ่มไฟล” เพื่อแนบไฟลปะหนารายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายภายในประจํา
หนวยงาน (ตส.ปจ.-1) โปรดอัพโหลดไฟลในรูปแบบไฟล PDF และจะตองมีลายมือชื่อผูอํานวยการ/รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการอนุมัตินําสงรายงาน
1.โปรดอัฟโหลดไฟล PDF
2.ไฟล PDF ตองมี
ลายมือชื่อผูอํานวยการ

3. กดปุม “สง”

(5) หนาเว็บไซตแสดงผลดังรูปภาพ แสดงวาขอมูลของทานไดบันทึกและนําสงรายงานฯ เรียบรอยแลว
ใหเขาไปตรวจสอบในเมลที่ระบุไวในขั้นตอนที่ใส Password

- 10 3.4 รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามข อ เสนอแนะของผู ต รวจสอบภายในประจํา หน ว ยงาน
(แบบ ตส.ปจ.-2) มีขั้นตอนบันทึกในระบบฯ เหมือนกับขอ 3.3 และโปรดอัพโหลดไฟลในรูปแบบไฟล PDF
และจะตองมีลายมือชื่อผูอํานวยการ/รักษาราชการแทนผูอํานวยการอนุมัตินําสงรายงาน

กดเลือกหัวขอ
"รายงานการ
ปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะ
(แบบ ตส.ปจ.-2)"

3.5 รายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
(แบบ ตส.ปจ. - 3) มีขั้นตอนบันทึกในระบบฯ เหมือนกับขอ 3.3 และโปรดอัพโหลดไฟลในรูปแบบไฟล PDF
และจะตองมีลายมือชื่อผูอํานวยการ/รักษาราชการแทนผูอํานวยการอนุมัตินําสงรายงาน

กดเลือกหัวขอ
"รายงานผล
การปฏิบัตติ าม
ขอเสนอแนะของ
ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน
(แบบ ตส.ปจ.-2)"

*** การรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ผานระบบ
Google Forms นี้ กลุมตรวจสอบภายในจะถือวาหนวยงานไดมีการสอบทาน รับรองขอมูล
และอนุมัตินําสงขอมูลจากหัวหนาหนวยงานเรียบรอยแลว

- 11 7. คูมือการปฏิบัติงาน (SOP) ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน กรมอนามัย
คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รหัส WIแผนที่
(Work Instruction)
ฉบับที่ 01
แกไขครั้งที่
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน วันที่บังคับใช
ฝายตรวจสอบ 1
ผูจัดทํา : ผูตรวจสอบภายใน
ผูอนุมัติ : ผูอํานวยการ
ผูตรวจสอบ : หน.ฝายตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน
1. วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานกลุมตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ผูปฏิบัติงาน และ
ผูเกี่ยวของ นํากระบวนการปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไปปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน
และเพื่อสงเสริมใหเกิดระบบควบคุมภายในทุกหนวยงาน สงเสริมใหการดําเนินงานมีความถูกตอง มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และปองกันขอบกพรองหรือขอผิดพลาดเบื้องตนที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลา อีกทั้งเพื่อผลการดําเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงานและในภาพรวมกรมอนามัย
2. ขอบเขต
ครอบคลุมการดําเนินงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน กรมอนามัย
3. แผนภูมิการทํางาน
ชื่อผูรับผิดชอบ
- ผูตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบ 1

- ผูตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบ 1

ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ขั้นตอนการดําเนินการ
จุดควบคุม
วันทําการ
1. ติดตามรายงานผลตรวจ
- ประชุมชี้แจงวันครบกําหนดตอบ 5
ผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน รายงานผลฯ โดยใหรายงานผาน
กอนครบกําหนด 5 วัน นับแตวัน
ระบบ Google Form และระบุ
ไวในคําสั่งกรมอนามัย ที่ 1056/
ครบกําหนด (ครบกําหนดภายใน
2561 เรื่องแตงตั้งผูตรวจสอบ
วันที่ 15 หลังสิ้นแตละไตรมาส)
ภายในประจําหนวยงาน
ประกอบดวยรายงาน ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
1.แบบรายงานผลตรวจ ตส.ปจ.1
2.แบบขอเสนอแนะ ตส.ปจ.2 (กรณี แจงติดตามใน group line
มีขอตรวจพบ)
3.แบบติดตาม ตส.ปจ.3 (กรณีติดตาม
ขอตรวจพบที่ยังไมไดแกไขในไตร
มาสกอน)
2. ติดตามรายงานผลตรวจ
ผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน
เมื่อครบกําหนด (ครบกําหนด
ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแตละไตร
มาส)ประกอบดวยรายงาน ดังนี้
1.แบบรายงานผลตรวจ ตส.ปจ.1
2.แบบขอเสนอแนะ ตส.ปจ.2 (กรณี
มีขอตรวจพบ)
3.แบบติดตาม ตส.ปจ.3 (กรณีติดตาม
ขอตรวจพบที่ยังไมไดแกไขในไตร
มาสกอน)

- แจงใน group line และ
ประสานแจงผูรับผิดชอบโดยตรง
และรายงานผลผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงานใหเสนอ
ผูอํานวยการของหนวยงานนั้น
ทราบดวย

5

- 12 ชื่อผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินการ

จุดควบคุม

วันทําการ

- ผูตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบ 1

3. ติดตามรายงานผลตรวจ
ผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน
หลังครบกําหนด 10 วัน (ครบกําหนด
ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแตละไตร
มาส) ประกอบดวยรายงาน ดังนี้
1.แบบรายงานผลตรวจ ตส.ปจ.1
2.แบบขอเสนอแนะ ตส.ปจ.2 (กรณี
มีขอตรวจพบ)
3.แบบติดตาม ตส.ปจ.3 (กรณี
ติดตามขอตรวจพบที่ยังไมไดแกไข
ในไตรมาสกอน)

- มีการกํากับระยะเวลาติดตามฯ
โดยโทรศัพทแจงผูรับผิดชอบ
โดยตรง

10

- ผูตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบ 1

4. หลังครบกําหนด 15 วัน(ครบ
กําหนดภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแต
ละไตรมาส) กลุมตรวจสอบภายใน
รวบรวมขอมูลรายงานผลผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงานและสรุปผล
พรอมวิเคราะหเสนออธิบดี

- ตรวจสอบผลการรายงานฯ
และระยะเวลาการรายงานผล
การตรวจสอบ เพื่อสรุปผลฯ
เสนออธิบดีกรมอนามัย โดย
ผานหัวหนาฝายตรวจสอบ 1

5

- ผูตรวจสอบภายใน
ฝายตรวจสอบ 1

5. สิ้นปงบประมาณ นําผลการ
ตรวจสอบผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน มาสรุปผลพรอมวิเคราะห
ในภาพรวมเสนออธิบดี รอบ 12
เดือน มีการเผยแพรในเว็บไซตกลุม
ตรวจสอบภายใน เพื่อเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการดําเนินของผู
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน

- รายงานสรุปผลพรอมวิเคราะห
ปญหา อุปสรรค รอบ12เดือน
- มีการเผยแพรในเว็บไซต
กลุมตรวจสอบภายใน

5

- นํารายงานฯ เก็บแฟม
รวม(วันทําการ)

30 วัน

หมายเหตุ : การวัดระยะเวลาปฏิบัติงาน วัดจากระยะเวลาการปฏิบัติงานของขั้นตอนนั้น ไมรวมระยะเวลา
ระหวางรอผลขั้นตอนถัดไป

- 13 รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทํารายงานผลผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
รายงานผลผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน หมายถึง รายงานที่ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยตรวจสอบการดําเนินงานพรอมขอเสนอแนะเบื้องตน
เสนอผู อํานวยการ ตามแบบรายงานผู ตรวจสอบภายในประจําหนว ยงาน สงใหกลุมตรวจสอบภายใน เพื่ อ
รวบรวมสรุปผลพรอมวิเคราะหเสนออธิบดี ซึ่งรายงานเปนรายไตรมาสทั้งหมด 4 ไตรมาส โดยใหรายงานภายในวันที่
15 หลังสิ้นแตละไตรมาส ดังนี้
ไตรมาส 1 (ต.ค.62- ธ.ค.62)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค.63
ไตรมาส 2 (ม.ค.63- มี.ค.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 เม.ย.63
ไตรมาส 3 (เม.ย.63- มิ.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ก.ค.63
ไตรมาส 4 (ก.ค.63- ก.ย.63)
สงรายงานฯ ภายในวันที่ 15 ต.ค.63
ซึง่ แบบรายงานผลูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน มี 3 แบบ ดังนี้
1. รายงานผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1)
2. รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.2)
3. รายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ
ตส.ปจ.3)
หากผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแบบ ตส.ปจ.1 เรียบรอยแลว พบวาการปฏิบัติงานถูกตองเปนไป
ตามระเบียบฯ ไมมีประเด็นขอตรวจพบ ไมตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.2) และแบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะของผู
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.3)
แตหากพบวามีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ ใหนําประเด็นดังกลาว มาจัดทํารายงานผลการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน(แบบ ตส.ปจ.2) โดยใหสงรายงานผลการ
ปฏิบัติตามขอเสนแนะฯ (ผานระบบ Google Form) ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแตละไตรมาส (สงมาพรอมกับ
รายงานผลการตรวจสอบของผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน แบบตส.ปจ.1)
หากยังไมไดรับการแกไขทันเวลาภายในไตรมาสที่ตรวจพบ ใหจัดทําแบบรายงานการติดตามผลการ
แกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.3) โดยใหสงผลการติดตามผลการ
แกไขตามขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ (ผานระบบ Google Form) ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นไตร
มาสถัดไป
โดยวัดผลจากขอทักทวงทั้งหมดตามรายงานของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานที่ไดรับการแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูต รวจสอบภายในประจําหนว ยงาน และความทัน เวลาที่กําหนด และมีขั้น ตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
1. ติดตามรายงานผลตรวจผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานกอนครบกําหนด 5 วัน นับแตวันครบกําหนด
(ครบกําหนดภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแตละไตรมาส) ประกอบดวยรายงาน ดังนี้
1.แบบ ตส.ปจ.1
2.แบบ ตส.ปจ.2 (กรณีมีขอตรวจพบ)
3.แบบติดตาม ตส.ปจ.3 (กรณีติดตามขอตรวจพบที่ยังไมไดแกไขในไตรมาสกอน)

- 14 - กรมอนามัย โดยกลุมตรวจสอบภายใน ประชุมชี้แจงวันครบกําหนดตอบรายงานผลฯ โดยใหรายงาน
ผานระบบ Google Form และระบุไวในคําสั่งกรมอนามัย ที่ 1056/ 2561 เรื่องแตงตั้งผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2562
- มีการติดตามรายงานโดยวิธีโทรศัพทติดตามรายงานฯ ครั้งที่ 1 และแจงติดตามใน group line กอน
ครบกําหนด 5 วัน (นับแตวันครบกําหนด)
2. ติดตามรายงานผลตรวจผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานเมื่อครบกําหนด (ครบกําหนดภายในวันที่ 15
หลังสิ้นแตละไตรมาส)ประกอบดวยรายงาน ดังนี้
1.แบบ ตส.ปจ.1
2.แบบ ตส.ปจ.2 (กรณีมีขอตรวจพบ)
3.แบบติดตาม ตส.ปจ.3 (กรณีติดตามขอตรวจพบที่ยังไมไดแกไขในไตรมาสกอน)
- มีการติดตามรายงานโดยวิธีโทรศัพทติดตามรายงานฯ ครั้งที่ 2 เมื่อครบกําหนด (ครบกําหนดภายใน
วั น ที่ 15 หลั ง สิ้ น แต ล ะไตรมาส) และรายงานผลผู ต รวจสอบภายในประจํ า หน ว ยงานให เ สนอ
ผูอํานวยการของหนวยงานนั้นทราบดวย
- มีการติดตามรายงานผลฯ โดยใชวิธีแจงไวใน group line
3. ติดตามรายงานผลตรวจผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานหลังครบกําหนด 10 วัน (ครบกําหนดภายใน
วันที่ 15 หลังสิ้นแตละไตรมาส) ประกอบดวยรายงาน ดังนี้
1.แบบ ตส.ปจ.1
2.แบบ ตส.ปจ.2 (กรณีมีขอตรวจพบ)
3.แบบติดตาม ตส.ปจ.3 (กรณีติดตามขอตรวจพบที่ยังไมไดแกไขในไตรมาสกอน)
- มีการกํากับระยะเวลาติดตามฯ โดยโทรศัพทแจงผูรับผิดชอบโดยตรง เพื่อปองกันไมใหการติดตาม
ลาชา
4. หลังครบกําหนด 15 วัน(ครบกําหนดภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแตละไตรมาส) กลุมตรวจสอบภายในรวบรวม
ขอมูลรายงานผลผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานและสรุปผลพรอมวิเคราะหเสนออธิบดี
- ตรวจสอบผลการรายงานฯ และระยะเวลาการรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อสรุปผลฯเสนออธิบดีกรม
อนามัย โดยผานหัวหนาฝายตรวจสอบ 1
- สรุปรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานเสนออธิบดีกรมอนามัย
5. สิ้นปงบประมาณ นําผลการตรวจสอบผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน มาสรุปผลพรอมวิเคราะหใน
ภาพรวมเสนออธิบดี รอบ 12 เดือน มีการเผยแพรในเว็บไซตกลุมตรวจสอบภายใน เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงการดําเนินของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
- รายงานสรุปผลพรอมวิเคราะหปญหา อุปสรรค รอบ 12 เดือน
- มีการเผยแพรในเว็บไซตกลุมตรวจสอบภายใน
- นํารายงานฯ เก็บแฟม
ที่มา: จากการศึกษาขั้นตอนรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ของกลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
ปงบประมาณ พ.ศ.2563

