สรุปรายงานการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.-ก.พ.64) และ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64)
.........................................................
KPI 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
Output ผลผลิต : คิดเปนรอยละ 100 ของการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)
1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุม
ภายใน /การตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต.ค..63

ผลตาม
เปาหมาย


(1 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุม
ภายใน /การตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

(1 ครั้ง)

2. ทบทวนการจัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมปงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการ
ควบคุมภายใน / ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน

(1 ครั้ง)

3. จัดทํารายงานการควบคุมภายในใหครบถวน
ถูกตอง และจัดสงตามกําหนด (แบบติดตาม ปค.5 สวน
งานยอย

(1 ครั้ง)

4. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่
สอดคลองกับการวิเคราะหและนําจัดทําระบบควบคุมภาย
ที่ประกอบดวยหลักเกณฑ /แนวทางปฏิบัติงานของ
กระบวนงานที่มจี ุดควบคุม
- รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 5 กระบวนงาน
5’ ประกาศแจงผูเ กี่ยวของทราบ / ใชงาน

(1 ครั้ง)

http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.9.pdf

2. ทบทวนรายชื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ

- คณะการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตาม (1 ครั้ง)
และประเมินผลระบบควบคุมภายใน พ.ย..63
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1
.11.pdf

- ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.2564
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.6.pdf

3. จัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุม
ภายใน / ผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน ธ.ค..63


(1 ครั้ง)

http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.12.pdf

4. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน
หนวยงาน /ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ม.ค..64


(1 ครั้ง)

http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.14.pdf
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.13.pdf

5. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคลองกับการ
วิเคราะหและนําจัดทําระบบควบคุมภายที่ประกอบดวยหลักเกณฑ /
แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนงานที่มีจุดควบคุม รอบ 5 เดือนแรก
อยางนอย 1 กระบวนงาน ก.พ.64 โดยการเพิ่มเติมจุดควบคุม เพื่อ
ปด Gap ที่มีความเสี่ยงตอการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ไดแก
กระบวนงานการพัฒนากฎหมาย / บริหารงบประมาณ /
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOP
publishedWeb.pdf
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/SOPr
eleaseForm.pdf


(1 ครั้ง)

(2 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

6. ประกาศแจงผูเกีย่ วของทราบ / ใชงาน ก.พ.64
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/S
OPpublishedWeb.pdf



5. จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google
ฟอรม และทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรและเสนอ ผอ.สว. ลง
นาม และนําขึ้นเว็บไซตสํานัก ว.
1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1)
2. แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.2)
3. แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะ ของ
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.3)
ไตรมาส 2 มี.ค.64 ไตรมาส 3 มิ.ย.64

(2 ครั้ง)

6. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบ
รายงานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
ไตรมาส 1 เทียบกับไตรมาส 2

(1 ครั้ง)

7. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน) (มี.ค.63–ก.ค.64)

(5 ครั้ง)

(1 ครั้ง)

7. จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน

ประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google
(1 ครั้ง)
ฟอรม และทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรและเสนอ ผอ.สว.
ลงนาม และนําขึ้นเว็บไซตสาํ นัก ว.
1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1)
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.2)
3. แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.3)
ไตรมาส 1 ธ.ค.63 แบบรายงาน (แบบ ตสปจ..1 และ 2)
https://bit.ly/2NkqKgZ
หลักฐาน 1.ดานการเงิน https://bit.ly/39NhBo
หลักฐาน 2.- ดานการบริหารงปม https://bit.ly/2NnPUvk
**วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตามผลการดําเนินงาน
รายเดือน ธ.ค.63 https://shorturl.asia/Eif2k
ม.ค.64 https://shorturl.asia/Ap1Oy
ก.พ.64 https://bit.ly/2ZFysFj
8. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบรายงาน

ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 1
(1 ครั้ง)
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2563
ก.พ.64
http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/CompareRepor
ts63-64.pdf

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

9. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดตาม
แผน (รายเดือน) (ธ.ค.63 – ก.พ.64) * ทั้งนี้ ในระหวางเดือน
ธ.ค.63 เปนการชี้แจงเกณฑ KPI Template ของกลุมตรวจสอบ
ภายใน และ กพร.
- สรุปประชุมถายทอดKPI 24 ธ.ค.63 https://bit.ly/2LHxUvv



- พิธีลงนามคํารับรองฯ 29 ธ.ค.63 https://bit.ly/35Yf22
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน ม.ค.64
http://env.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564
/Meetting4-2564.pdf
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน ก.พ.64
https://bit.ly/2ZFysFj

(3 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

