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สรุปรายงานการประชุมติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานควบคุมภายในของหนวยงาน 
วันที่ 4 สิงหาคม 2563  คร้ังที่ 4/2563 

ณ หองประชุมพฤกษสาธร 2   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. นางนุจรี  อ่ัวกลาง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
6. นางสาวอัมพร  สมพงษ   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
7. นายวรพงษ สายโสภา   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
8. นางดวงใจ  ไทยประทุม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ 
9. นางพัชรี  ถายสูงเนิน เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ 
10. นายกองเกียรติ ขอดผักแวน         นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ                            กรรมการ 
11. นายณัฐกรณ  อาวรณ                 เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน                  กรรมการ 
12. นายวันเฉลิม  วรศรี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ 
13. นางสาวสุธิดา เกตุพุดซา นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
14. นางสาวจีรวรรณ ชงจังหรีด นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ/

เลขานุการ 
15. นางณิชกมล กรึ่มพิมาย พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการ/

ผูชวยเลขานุการ 
ผูไมมาประชุม 
1. นางอารยา  อินตะ     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ติดราชการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวรัตนา  ชัยวงษา     พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตัวแทน  ผส. 
 
เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
วาระท่ี 1 เรื่องแจงใหทราบ 

นางสาวจีรวรรณ  ชงจังหรีด  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  กลุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน  ชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม  เพ่ือติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน
ของหนวยงาน ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลัง ซ่ึงมีประเด็นท่ีแจงให
ทราบ ไดแก  
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1.1 การทบทวนองคความรูเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน  ไดแก 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
1.วัตถุประสงคดานการดําเนินงาน (Operations Objectives)  
- ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การบรรลุเปาหมายดานการดําเนินงาน ดานการเงิน การใชทรัพยากร  

การดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน หรือลดความผิดพลาดของหนวยงาน ตลอดจนความ เสียหาย  การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยงาน  

2.วัตถุประสงคดานการรายงาน (Reporting Objectives)   
- การรายงานทางการเงินและไมใชการเงินท่ีใชภายในและภายนอกหนวยงาน การรายงานท่ีเชื่อถือได 

ทันเวลา โปรงใส หรือขอกําหนดอ่ืนของทางราชการ 
3. วัตถุประสงคดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ (Compliance Objective) 
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 

ขอกําหนดอ่ืนของทางราชการ 
 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ (17 หลักการ) 
 1. สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment)  5  ขอ 
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  4 ขอ 
 3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 3 ขอ 
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 3 ขอ 
 5. กิจกรรมการติดตามประเมินผล (Monitoring Activities) 2 ขอ 
 
Flow Chart/ตารางวิเคราะหความเส่ียง/แบบสอบถาม 
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แบบรายงาน ปค.5 (สวนงานยอย) 
 - แบบติดตาม ปค.5 (สวนงานยอย) รอบ 6 เดือน 
 - แบบติดตาม ปค.5 (สวนงานยอย) รอบ 12 เดือน 
ในสวนของกระบวนงาน  ป 2563  ศูนยอนามัยท่ี 9 นครราชสีมา  ประกอบดวย  กระบวนงานหลัก 

2 เรื่อง  และกระบวนงานสนับสนุน 1 เรื่อง ไดแก 
 - กระบวนการศึกษาวิจัย 
 - กระบวนการบริหารงบประมาณ 
 - กระบวนการจําหนายของงานพัสดุ 
นอกจากนี้  ในป  2563  ทุกกลุมงานไดมีการทบทวนและจัดทําผังการปฏิบัติงาน ( Flow chart ) 

และตารางวิเคราะหความเสี่ยง  ไดแก  
ภารกิจสนับสนุน  
 - กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากําลังคน 12 กระบวนงาน                                          
 - กลุมอํานวยการ  5 กระบวนงาน      
 - กลุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 4 กระบวนงาน      
 - กลุมทันตสาธารณสุข  1 กระบวนงาน      
 - กลุมจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  5 กระบวนงาน      
ภารกิจหลัก 
 - กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก 1 กระบวนงาน     

  - กลุมพัฒนาอนามัยวัยเรียนและวัยรุน 10 กระบวนงาน    
  - กลุมสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน 3 กระบวนงาน     
  - กลุมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 3 กระบวนงาน 

 - กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 3 กระบวนงาน 
 ซ่ึงไดมีการรวบรวมและเผยแพร ในเว็บไซดของศูนยอนามัยท่ี 9  ในสวนของงานควบคุม

ภายใน 
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มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 มีประเด็นในการพิจารณา  เรื่อง การทบทวนคําสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในของหนวยงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

 
 
 - เห็นควรมอบหมายใหรองผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 9 ท่ีดูแลงานในสวนของกลุมอํานวยการ/ 
PMQA หมวด 6  ทําหนาท่ีเปนประธานคณะกรรมการควบคุมภายใน ป 2564  และโดยใหประธานเปน        
ผูพิจารณาคัดเลือกเลขานุการเอง 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา 12.00 น. 
ณิชกมล กรึ่มพิมาย  สรุปรายงานการประชุม 
จีรวรรณ ชงจังหรีด ตรวจรายงานการประชุม 
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