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สรุปรายงานการประชุมติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานควบคุมภายในของหนวยงาน 
วันที่  27  พฤษภาคม  2563  คร้ังที่ 3/2563 

ณ หองประชุมพฤกษสาธร   ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
************************************ 

ผูมาประชุม 
1. นางสาวกันทิมา เหมพรหมราช ทันตแพทยเชี่ยวชาญ (ดานทันตสาธารณสุข) ประธาน 
2. นางสถาพร  เปนตามวา นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
3. นางอารยา  อินตะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
4. นางสาวนาตยานี  เซียงหนู    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
5. นางสาวนฤมล  โอสวนศรี   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
6. นางนุจรี  อ่ัวกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
7. นางสาวอัมพร  สมพงษ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
8. นายวรพงษ สายโสภา   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
9. นางดวงใจ  ไทยประทุม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
10. นางพัชรี  ถายสูงเนิน เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ 
11. นายกองเกียรติ ขอดผักแวน         นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                            กรรมการ 
12. นายณัฐกรณ  อาวรณ                 เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน                  กรรมการ 
13. นายวันเฉลิม  วรศรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
14. นางสาวสุธิดา เกตุพุดซา นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
15. นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ/

เลขานุการ 
16. นางณิชกมล กรึ่มพิมาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ/

ผูชวยเลขานุการ 
และตัวแทนผูเขารวมประชุมจากทุกกลุมงาน 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00 น. 
 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ 

ทันตแพทยหญิงกันทิมา เหมพรหมราช รองผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ทําหนาท่ีเปน
ประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยชี้แจงวัตถุประสงค เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง ซ่ึงมีประเด็นท่ีแจงใหทราบ 2 ประเด็น 
ไดแก  

1. ผลการดําเนินงานการตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2 
ในประเด็นขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ และก0ารบริการใหคําปรึกษา เพ่ือนําไปใชประโยชนและปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงาน ชวยลดขอผิดพลาดไมใหเกิดซํ้า รวมท้ังชวยใหการปฎิบัติงานสอดคลองเปนไปตามระเบียบฯ ท่ี
กําหนด ตามหนังสือบันทึกขอความ กลุมตรวจสอบภายใน สธ 0925.01/ว209 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 
พบวา การดําเนินงานควบคุมภายในของหนวยงานยังมี GAP บางสวนท่ีเปนโอกาสในการพัฒนา ในประเด็น 



2 
 
การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) : การสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายใน หนวยงานไมไดจัดทําแบบสอบถามการควบคุมภายในและตารางวิเคราะหความเสี่ยง  เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงการควบคุมภายในตามภารกิจของหนวยงาน 

จากขอมูลขางตน คณะกรรมการควบคุมภายในระดับหนวยงาน ไดดําเนินการแกไขเพ่ือปด GAP 
ดังกลาว  ครบถวนทุกประเด็นตามท่ีกลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ใหขอตรวจพบ ขอเสนอแนะ โดย
ดําเนินการจัดทําทําบันทึกขอความ ท่ี สธ 0919.07/ ลงวันท่ี 2 เมษายน 2563 รายงานเสนอผูบริหารรับทราบ  
และจัดทําหนังสือ ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา ท่ี สธ 0919.01/181 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2563 เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของกลุมตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึง
หนวยงานไดสงรายงานผลการแกไขตามขอเสนอแนะ พรอมท้ังเอกสารหลักฐานประกอบการแกไข ไดแก 
แบบสอบถามและตารางวิเคราะหความเสี่ยง พรอมท้ังเผยแพรในเว็บไซดของหนวยงานเรียบรอยแลว 
 2. ขอมูลองคความรูเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน  ไดแก 

- พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐจัดให
มีการตรวจสอบภายในการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 - หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน สําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 - หลักเกณฑและขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 มีประเด็นในการพิจารณา 2  ประเด็น ดังนี้ 
 2.1 การนําเสนอการจัดทําผังการปฏิบัติงาน ( Flow chart ) และตารางวิเคราะหความเสี่ยง รายกลุม 
ดังนี้ 

o กลุมอํานวยการ : นําเสนอกระบวนงาน ไดแก 
  - การจําหนายพัสดุ 
  - การจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ e-GP 

o กลุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นําเสนอกระบวนงาน ไดแก 
  - การประเมินกลุมอาการเสี่ยงท่ีพบบอยในผูสูงอายุ 
  - การเรียกเก็บคารักษาพยาบาลโปรแกรม E-Claim 

o กลุมทันตสาธารณสุข นําเสนอกระบวนงาน ไดแก 
  - การลดภาวะแทรกซอนจากการถอนฟนและผาฟนคุด 

o กลุมจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นําเสนอกระบวนงาน ไดแก 
  - การจัดทําขาวประชาสัมพันธ 
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o กลุมขับเคล่ือนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน นําเสนอกระบวนงาน ไดแก 
  - การศึกษาวิจัย   
  - การบริหารงบประมาณ  
  - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

o กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก นําเสนอกระบวนงาน ไดแก  
 - การรายงานมารดาตาย 

o กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน  นําเสนอกระบวนงาน ไดแก   
 - การดําเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและ 

  เยาวชน (ฉบับบูรณาการ)   
 - การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

o กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน  นําเสนอกระบวนงาน ไดแก   
 - งานไอโอดีน   
 - งานออกกําลังกาย 

o กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยผูสูงอายุ นําเสนอกระบวนงาน ไดแก   
 - งานติดตามประเมินผลการดําเนินงาน long Term care 
 - การสํารวจสุขภาวะและพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงคของผูสูงอายุ 
 - การจัดการอบรมฟนฟูศักยภาพผูจัดการการดูแลผูสูงอายุ 

o กลุมพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม นําเสนอกระบวนงาน ไดแก 
- การประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(EHA) 
- กระบวนการประเมิน GREEN and CLEAN Hospital 
- การศึกษาวิจัยดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของหนวยงาน 
- การประเมินรับรองการประเมินรบัรองมาตรฐานสวม HAS 
- การจดักิจกรรมรณรงค 
- การจัดการเหตุรําคาญ/รองเรียน/อุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 2.2  การพิจารณาคัดเลือกกระบวนงานสําคัญของหนวยงาน 
  จากการนําเสนอขางตนกระบวนงานท่ีตองสอบทานรายงานการประเมินผลการควบคม
ภายในท่ีหนวยงานตองดําเนินการจัดทํารายงาน  ประกอบไปดวย  กระบวนงานหลัก 2 กระบวนงาน ซ่ึงเปน
เรื่องท่ีตองดําเนินงานเหมือนกันทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย  และหนวยตองคัดเลือกกระบวนงานรองอีก 
1 กระบวนงาน  ซ่ึงงานท่ีแตละหนวยงานพิจารณาคัดเลือก เพ่ือการพัฒนาตอไปในสวนของศูนยอนามัยท่ี 9
นครราชสีมา มีกระบวนงานท่ีจะดําเนินการในป 2563  ไดแก   

o กระบวนงานหลัก   
  1. กระบวนการศึกษาวิจัย   
  2. กระบวนการบริหารงบประมาณ  
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o กระบวนงานรอง  
1. กระบวนงานจําหนายพัสดุ  
ซ่ึงกระบวนงานขางตน ตองประกอบไปดวย การจัดทําผังการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

ตารางวิเคราะหความเสี่ยง และแบบสอบถาม นําข้ึนเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานตอไป 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ  

3.1 พิจารณาคัดเลือกประเด็นจัดทํารายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน        
(แบบ ปค.5) สวนงานยอย ป 2563  และรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.4) สวนงานยอย ป  2563 เสนอผูกํากับดูแล ลงนามตอไป       
 3.2 การทบทวนคําสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 นําเขา

หารือในท่ีประชุมครั้ง4/2563 วันพุธท่ี 5 สิงหาคม 2563 เพ่ือจัดทําเปน (ราง) คําสั่ง สงตอไปผูรับผิดชอบ      

ปตอไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 

ณิชกมล กรึ่มพิมาย  สรุปรายงานการประชุม 
จีรวรรณ ชงจังหรีด ตรวจรายงานการประชุม 
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