
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย 

 ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสมีา 
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด  1 ตุลาคม  2561   ถึง  30 กันยายน 2562 (รอบ 12 เดือน) 
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 
กระบวนการศกึษาวิจัย 
วัตถุประสงค์ :  
1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้น
ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัย
สิ่งแวดล้อมใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้นของประชาชน 
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ศึกษาวิจัยของกรมอนามัยให้เป็นที่
ยอมรับมมีาตรฐานสากล สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
รูปธรรม และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ทางวิชาการได ้
 
 

 
 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
PMQA หมวด 4  
2.อบรมการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัย และเขียน
โครงร่างอย่างไรให้ได้ทุน
วิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก 
3.กิจกรรมสนับสนุน
นักวิจัย เรื่องการประชุม
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยSPSS 
4.เผยแพร่งานวิจัยในเว็บ
ไซด์หน่วยงาน 

 
 
1. นักวิจัย/นักวิชาการส่วน
ใหญ่ไมเ่ข้าใจหลักเกณฑ์และ
ระบบการบริหารงานวิจัย 
NRMS (National 
Research Management 
System) 
2. นักวิจัย/นักวิชาการมีการ
เสนอขอทุนสนับสนุนจาก
งบประมาณปกติและจาก
แหล่งอื่นมีจ านวนน้อย 
3. การให้ค าแนะน านักวิจัย/
นักวิชาการ เพื่อขอรับ
จริยธรรมยังไม่ทั่วถึง 

 
 
1. จัดประชุมชี้แจงข้ันตอนการ
ด าเนินงาน การเขียนข้อเสนอขอ
งบประมาณในงานวิจัย 
2. สนับสนุนให้นักวิจัยมี
โครงการที่ขอพิจารณาจริยธรรม 
และของบ ประมาณจากแหล่ง
อื่น 
3. ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยของหน่วยงานแต่ละ
กลุ่มวัยทุกป ี
4.ติดตามกระบวนงานหรือการ
ใช้งบประมาณตามแผน 
5.สนับสนุนการสรา้งนักวิจัย

 
 

31 มีนาคม 2562 
คณะกรรม 

การPMQA หมวด 4 

 
 
 

 
 
1. มีแผนการจัดประชุม
ช้ีแจงกรอบงานวิจัย วช. 
ให้แก่นักวิจัย/นักวิชาการ 
2. อบรมการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัย และเขียน
โครงร่างอย่างไรให้ได้ทุน
วิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก  
3. มีการติดตามงานวิจัย
ในที่ประชุมคณะกรรมการ
สม่ าเสมอ 
4.ติดตามผลตาม Time 
Line มีการประชุมติดตาม



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการภารกจิอื่นๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
ก าหนดเสร็จ  

สถานะ
ด าเนินการ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน / 

ข้อคิดเห็น 

       
 
 
 
 

4.ด าเนินการสร้างเครื่องมือ
ไม่ทันแผนการด าเนินงาน 
และเครื่องมือไมส่อดคล้อง
กับจุดประสงค์การวิจยั
นักวิจัย/นักวิชาการ ด้าน
การวิจัยมไีม่เพียงพอ 
ทะเบียนการเผยแพร่ข้อมูล
ยังไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย 

หน้าใหม่ ก าหนดให้ 1 กลุ่มงาน 
มี  1 งานวิจัย 
6.จัดท าทะเนียบการเผยแพร่
ข้อมูลงานวิจัย 
  

การด าเนินงานตาม
แผนงานท่ีวางไว้ 
5.มีทะเบียนการเผยแพร่
ข้อมูลงานวิจัยหน่วยงาน 
 

กระบวนการบริหารงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานท่ี

ชัดเจน สามารถด าเนินการได้
ตามระยะเวลาและงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร ถูกต้องตาม
ระเบียบ 

2. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณบรรลตุามแผนการ
ปฏิบัติราชการและบรรลผุลการ
เบิกจ่ายในภาพรวมของกรม
อนามัย 

3. เพื่อให้ผลการเบิกจ่าย 4 

 
 
1. ประชุมตดิตามเร่งรดั 

การเบิกจ่าย งปม  
2. ปรับปรุงแผนการ

เบิกจ่าย ตามมติที่
ประชุม 

3. แจ้งติดตามล่วงหน้า  -
เฝ้าระวังสถานการณผ์ล
การเบิกจ่ายเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์เป้าหมาย 

4. ติดตามหน้าเว็บกองคลัง 
และประสานเมื่อมเีงิน
โอนเข้าให้ 

5. วิเคราะหป์ระมาณการ

 
 
1. มี ก า รปรั บแผนบ่ อย 

และใช้งบประมาณไม่
สอดคล้องกับแผนที่ตั้ง
ไว ้

2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ไม่ครบตามเป้าหมาย 

3. กลุ่ ม เป้ าหมาย ไม่ ไ ด้
ก า กั บ ติ ด ต า ม ก า ร
ด าเนินงานของกลุ่มงาน
อย่ างต่อเนื่ อง /มีการ
ปรับแผนบ่อยครั้ง 

4. กลุ่มงานส่งตัวแทนมา
ประชุมซึ่ งบางครั้ งให้

 
 
1. จัดท าแผนการปฏิบตัิงานและ

แผนการเบิกจ่ายในระบบ 
DOC ที่สอดคล้องกับ
มาตรการเร่งรัดตามมติ ครม. 
ปีงบประมาณ 2562 

2. ระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบ 
3. ในแต่ละหมวดงบประมาณ 
4. แจ้งก าหนดการประชุม

ล่วงหน้า 
5. ควบคุมก ากับ การจดัซื้อจัด

จ้าง และเร่งรัดการก่อหนี้
ผูกพันให้ไดต้ามแผน 

6. ติดตามแผนการรับโอนเงิน

 
 
30 กันยายน 2562(กลุม่
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
ขับเคลื่อนก าลังคน)  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
1. มีแผนปฏิบตัิการและ

แผนการเบิกจ่ายใน
ระบบ DOC กรม
อนามัย 

2. มีบันทึกข้อความการ
ปรับแผน 

3. มีสรุปการประชุมอย่าง
ต่อเนื่องมีการรายงาน
ความก้าวหน้างบลงทุน
ในการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ศูนย์ 

4. มีรายงานผลการ



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการภารกจิอื่นๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
ก าหนดเสร็จ  

สถานะ
ด าเนินการ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน / 

ข้อคิดเห็น 

       
งบประมาณ คือ การเบิกจ่าย
ภาพรวม งบด าเนินงาน งบ
รายจ่ายอื่น และงบลงทุน ทุก
ไตรมาสเป็นไปตามมาตรการ
การติดตามการเร่งรัดตามมิติ 
ครม. 

แผนการใช้งบประมาณ
ในเดือนถัดไป 

6. เน้นให้ท ากิจกรรมที่
ควบคุมได้ก่อน เช่น 
จัดซื้อของ, จัดท าสื่อ 
ฯลฯ 

7. ประเมินสถานการณ์ 
ทุก 15 วัน 

8. สอืสารแบบ oneway 
และ Two-way เข้าเช่น 
Line หน่วยงาน/การ
ประชุมส าคัญ 

 

ข้อมูลได้ไม่ครอบคลุม
บุคลากรไม่สนใจข้อมูล
ที่ส่งไปเนื่องจากไม่ให้
ความส าคัญและเลือก
สนใจเฉพาะที่เกี่ยวข้อง 

 

เพิ่มเตมิจากการประชุมกรม
อนามัยอย่างต่อเนื่อง 

7. เร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามป้า
หมาย 

8. ก ากับ ติดตามการเข้าถึง
ข้อมูลผ่านหัวหน้ากลุม่งาน 

 
 
 

เบิกจ่ายรายเดือนกลุ่ม 
บรย. รายงาน รบจ.1 
ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน  

5. ประสานกองคลัง/
นักวิชาการในการรับ
โอนเงินเพิ่มเตมิและ
ปรับแผนการเบิกจ่าย 

6. มีการรายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
และเงินฝากคลังให้
ผู้อ านวยการทราบทุก
สัปดาห ์

7. ข้อมูลแผนและ
งบประมาณที่มีการ
ประชาสมัพันธ์ใน Line 
และ PR-anamai 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการภารกจิอื่นๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
ก าหนดเสร็จ  

สถานะ
ด าเนินการ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน / 

ข้อคิดเห็น 

       
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 

5. จัดวันเวลาในการ
อบรมให้เหมาะสม 

6. มีระบบการเตือนผู้เข้า

 
 
 
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
เรื่องต่าง ๆที่ เกี่ยวข้อง 

5. การสื่อสารข้อมลูหรือ
รายงานให้ถึงมือผู้ใช้อย่าง

 
 
 
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 

5. ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

6. ตารางก าหนดการส่ง



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินการภารกจิอื่นๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ / 
วัตถุประสงค์ 

การควบคุมที่มีอยู ่ ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรบัปรุงการควบคุม หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือ
ก าหนดเสร็จ  

สถานะ
ด าเนินการ 

วิธีการติดตามและ
สรุปผลการประเมิน / 

ข้อคิดเห็น 

       
อบรมล่วงหน้าก่อนถึง
ก าหนดการอบรมจริง 

7. ท าแผนการตดิตาม
ร่วมกันศึกษาความ
ต้องการของผู้ใช้หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อวางแผนล่วงหน้า 

8. มีการจัดระบบควบคุม
การรับส่งการ
แลกเปลีย่นและการ
สื่อสารข้อมูลหรือ
รายงานให้ถึงมือผู้ใช้  

9. จัดให้มีการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่องและให้มี
การจัดท าคูม่ือ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่าง 
ๆที่ เกี่ยวข้อง 

เป็นระบบ 
 
 

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 


