
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย 

 ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  1 เมษายน  2562   ถึง  30 กันยายน 2562 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง

หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการภารกจิอื่นๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
ก าหนดเสร็จ  

สถานะ
ด าเนินการ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน / 

ข้อคิดเห็น 

       
ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา มภีารกิจ ด้านการศึกษาพัฒนาประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี ดา้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัสิ่งแวดล้อมสู่เครือข่ายและชุมชน เสริมสร้างศักยภาพ 
เพิ่มขีดความสามารถและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายและชุมชน สนับสนุน ส่งเสรมิก ากับคณุภาพการบริการ มาตรฐานวิชาการและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากร 
ประเมินผล สื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไดม้าตรฐาน เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากร ศักยภาพองค์กร คณุภาพข้อมลู ให้เอื้อต่อการปฏิบัตงิาน 
กระบวนการใช้ประโยชน์ระบบ
สารสนเทศ 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และ
กระจายสารสนเทศหรือข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
2. เพื่อสนับสนุนการท างาน การ
ตัดสินใจให้กับผู้บริหารทุกระดับใน
องค์กร 
3. เพื่อเป็นสื่อประสานระหว่างผู้ใช้
และทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กร 
 

 
 
 
ด้านการฝึกอบรม 
1. หารือร่วมกับผู้มสี่วน

ได้ส่วนเสียในการ
ท างานร่วมกันกับผู้
อบรม 

2. ติดต่อสื่อสารเพื่อ
แลกเปลีย่นข้อมูล
ข่าวสารดา้น IT และ
ข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นเกี่ยวกับ
แผนการพัฒนางาน
ด้าน IT ให้เจ้าหน้าที่
ทุกฝ่ายทราบ 

3. เขียนแผนให้ชัดเจน 
4. หารือร่วมกับหัวหน้า

กลุ่มฝา่ยต่างๆถึง
ความจ าเป็น 

 
 
 
1. แผนไมค่รอบคลุม 
2. ไม่มีแผนการจดั

ฝึกอบรมกลุ่มเปา้หมาย
ไม่ครบ 

3. ประมวลผลไม่ตรงตาม
ความต้องการ/ไม่
ทันเวลา 

4. ไม่มีการวางแผน
เกี่ยวกับความต้องการ
ใช้ข้อมูล 

5. ขาดการจัดระบบ
ควบคุมการรับส่งการ
แลกเปลีย่นและการ
สื่อสารข้อมูลหรือ
รายงานให้ถึงมือผู้ใช้  

6. ไม่มีบันทึกการสื่อสาร
ข้อมูลย้อนกลับ 

 
 
 
1. ปรับแผนการด าเนินงาน

ด้านระบบสารสนเทศ 
2. ปรับแผนการฝึกอบรมมี

ระบบการเตือนผู้เข้าอบรม
ล่วงหน้าก่อนถึงก าหนดการ
อบรมจริงทั้งแบบส่วนตัว
และหน่วยงานรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคของการ
ไม่น าไปใช้ประโยชน-์
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ความ
ต้องการของผู้ใช้หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3. จัดจัดท าตารางการส่งงาน
ให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลและ
รายงานส่งถึงผู้ใช้ในเวลาที่
เหมาะสม 

4. การจัดท าคูม่ือปฏิบัติงานใน

 
 
 
30 กันยายน 2562/
แผนงานงบประมาณ/งาน
การเงินและงานพัสด ุ

 

 
 
 
 

 
 
 
1. ติดตามผลการ

ด าเนินงานของ iT 
ตามแผน อย่าง
สม่ าเสมอ 

2. ทบทวนการ
ปฏิบัติงานด้าน IT 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องทบทวนการ
ปฏิบัติงานด้าน IT 
อย่างเป็นระบบ 

3. ติดตามประเมินผล
การน าสารสนเทศไป
ใช้ประโยชน์และการ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสาร 

4. ประเมินความพึง
พอใจของการอบรม 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการภารกจิอื่นๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
ก าหนดเสร็จ  

สถานะ
ด าเนินการ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน / 

ข้อคิดเห็น 

       
5. จัดวันเวลาในการ

อบรมให้เหมาะสม 
6. มีระบบการเตือนผู้เข้า

อบรมล่วงหน้าก่อนถึง
ก าหนดการอบรมจริง 

7. ท าแผนการตดิตาม
ร่วมกันศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อวางแผนล่วงหน้า 

8. มีการจัดระบบควบคุม
การรับส่งการ
แลกเปลีย่นและการ
สื่อสารข้อมูลหรือ
รายงานให้ถึงมือผู้ใช้  

9. จัดให้มีการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและให้มี
การจัดท าคูม่ือ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง 
ๆที่ เกี่ยวข้อง 

เรื่องต่าง ๆที่ เกี่ยวข้อง 
5. การสื่อสารข้อมลูหรือ

รายงานให้ถึงมือผู้ใช้อย่าง
เป็นระบบ 

 
 

5. ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

6. ตารางก าหนดการส่ง
มอบงาน 

7. มีระบบการรับและส่ง
มอบงานแก่
ผู้เกี่ยวข้อง 

8. การจัดการอบรม 
9. คู่มือปฏิบัติงานใน

เรื่องต่าง ๆ 

 
สถานะด าเนินการ 
       =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด          ผู้รายงาน 
 =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด            

        =  ยังไม่ด าเนินการ                                                                                                                                                            (นายวีรพล  กิตติพิบูลย)์ 
       =  อยู่ระหว่างด าเนินการ                                  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสมีา 
 30 กย. 62 


