รายงานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ รอบ 5 เดือนหลัง
1. หัวข้อของปัญหาที่พบ
จากการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กรมอนามัย และผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานที่ผ่านมา ยังพบประเด็นปัญหา อุปสรรคที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
ได้แก่
ด้านการเงิน
- การส่งใช้หนี้เงินยืมทดรองราชการเกิน 20%
2. ที่มาของปัญหา
เนื่ องจากมีการประมาณการยื มเงิน ตามจำนวนผู้ตอบรับ การเข้าร่วมประชุม แต่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ส ามารถ เข้าร่ว ม
ประชุมตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดได้ เพราะติดราชการ
3. สำรวจสภาพปัจจุบัน
จากผลการตรวจสอบภายในที่ ค ณะกรรมการตรวจพบ เป็ น ประเด็ น ด้ า นการเงิ น และการบริ ห ารงาน
งบประมาณของหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานได้ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบงานการเงินให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำทำให้การส่งใช้เงินยืมเกิน 20% มีจำนวนลดลง และเสนอให้กลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมในโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมอนามัย
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานแบบกระจายอำนาจการดำเนินงาน
ขององค์กร มีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และทักษะของแต่ ละคนในการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ ทราบหน้าที่และความรับผิ ดชอบของตนเองอย่างชัดเจน สนั บ สนุ น ให้ บุ คลากรเ ข้ารับ การอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่ม
ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและมีการติดตามประเมินผลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อให้การควบคุมภายในของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึง การ
บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเงินตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน ลดความผิดพลาด ของ
หน่วยงาน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในสถาบันฯ อีกทั้งยังมีการประกาศนโยบายการป้องกันการรับสินบน
การต่อต้านการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

4. เป้าหมาย/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1. กลุ่มงาน/เจ้าของ
โครงการ/บุคลากรใน
หน่วยงาน

ความคาดหวัง
หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนปฏิบัติการ เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และบุคลากรในหน่วยงานสามารถดำเงินงานตามแผนปฏิบัติการ/
กิจกรรมที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้

2. ผู้รับบริการ

- เพิ่มการจัดมุมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีการสรุปผลการจัดกิจกรรม
- รับชำระค่าบริการรายเดือนแบบออนไลน์

5. การวิเคราะห์และการกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
สถาบั นพัฒนาอนามัยเด็กแห่ งชาติ กำหนดมาตราการในการขับเคลื่ อนการตรวจสอบภายในและการควบคุม
ภายใน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กลยุทธ์ PIRAB
ดังนี้
กลยุทธ์
เหตุผล
มาตรการ
P I R A B
A = Advocacy
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในสถาบันฯ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายใน
หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน
เข้าถึงเข้าองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในหน่วยงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร

B = Building Capacity
มีการจัดประชุม/อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

B = Building Capacity
มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและอำนวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการ

6. แนวทางการแก้ไข
มีการกำหนดประเด็นความรู้แก่กลุ่มงาน/เจ้าของโครงการ/บุคลากรในหน่วยงาน และผู้รับบริการ ดังนี้
1. ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
2. คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย
3. คู่มือการส่งใช้เงินยืมราชการ
4. คู่มือการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ
5. คู่มือการรับชำระค่าบริการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
7. แผนงาน
แผนการดำเนินงานสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม

ขับเคลื่อนมาตรการ

นำข้อเสนอการสื่อสาร
มาตรการการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เข้าในที่ประชุม ประชาสัมพันธ์ภายใน
ประจำเดือน สถาบันฯ
สถาบันฯ

ขับเคลื่อน
เป้าหมาย ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ความรู้ให้
ดำเนินการ
ผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
1 ครั้ง ก.พ. 64 กลุ่มอำนวยการ
องค์ความรู้ต่างๆ

มีการสรุปรายงานการประชุม/ มาตรการการสื่อสาร
กิจกรรม (One Page) ผ่าน ประชาสัมพันธ์ภายใน
กลุ่มไลน์สถาบันฯ
สถาบันฯ

ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้ต่างๆ

กลุ่มงาน
ทุกกลุ่ม

ก.พ. มิ.ย. 64

กลุ่มงานทุกกลุ่ม

ประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ
องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์
สถาบันฯ กลุ่มไลน์สถาบันฯ
หรือเว็บไซด์
การเขียนรายงานการเดินทาง
ไปราชการ

มาตรการการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ภายใน
สถาบันฯ

ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้ต่างๆ

กลุ่มงาน
ทุกกลุ่ม

ก.พ. มิ.ย. 64

กลุ่มอำนวยการ

มาตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

คู่มือการเขียน
รายงานการ
เดินทางไป
ราชการ

บุคลากร
สถาบันฯ

มิ.ย. 64

งานการเงิน
กลุ่มอำนวยการ

การจัดทำสัญญายืมเงินและ
ประมาณการการยืมเงิน
ราชการ

มาตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

- คู่มือตรวจสอบ
ใบสำคัญการ
เบิกจ่าย
- คู่มือการส่งใช้
เงินยืมราชการ

บุคลากร
สถาบันฯ

มิ.ย. 64

งานการเงิน
กลุ่มอำนวยการ

กิจกรรม

ขับเคลื่อนมาตรการ

สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าใน มาตรการพัฒนา
สาขาวิชาชีพในการรับราชการ ศักยภาพบุคลากร
การจัดทำแผนปฏิบัติการ
และจัดทำคำของบประมาณ
ประจำปี

มาตรการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

การรับชำระค่าบริการเลี้ยงดู การเพิ่มประสิทธิภาพ
เด็กปฐมวัยรายเดือนผ่านระบบ การปฏิบัติงาน
อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง

การจัดทำขั้นตอนการส่งใช้หนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพ
เงินยืมราชการ (SOP)
การปฏิบัติงาน

ขับเคลื่อน
ความรู้ให้
ผู้รับบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ
ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้
เกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำเนินการ

บุคลากร
สถาบันฯ

พ.ค. 64

บุคลากร
สถาบันฯ

มิ.ย. 64

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์

คู่มือการรับ
ชำระค่าบริการ
เลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัยราย
เดือนผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต
แบงค์กิ้ง
คู่มือการส่งใช้
เงินยืมราชการ

ผู้รับบริการ

เม.ย. 64

งานการเงิน
กลุ่มอำนวยการ

บุคลากร
สถาบันฯ

เม.ย. 64

งานการเงิน
กลุ่มอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่
กลุ่มอำนวยการ

8. การติดตามผล
สถาบั น พั ฒ นาอนามั ย เด็ ก แห่ ง ชาติ มี ก ารจั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานเป็ น ประจำทุ ก เดื อ น เพื่ อ กำกั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล การดำเนินการตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน การควบคุมภายใน มีการเร่งรัดการดำเนินงานแต่ละโครงการ
อย่างสม่ำเสมอ ชี้แจงผลการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ เพื่อรับทราบปัญหา และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาได้ต่อสถานการณ์ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ คอยให้คำปรึกษาและแนะนำ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

