รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 2 /2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวศิริพ ร
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวธนิสา
7. นางสาวอริณรดา
8. นายวิรุท
9. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ศรีเทวิณ
ฟองออน
อนุญาหงษ
ลาดลา
นนสุรัตน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวสุกัญญา

คณะวาป

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุจริตพรรณ

ดอนทราย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระการประชุม
วาระที่ 1

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

1.1 แจงทราบ
รับทราบ
- จากการประชุมกรม ทานอธิบดีเนนเรื่องการประเมินพื้นที่เพื่อรองรับการเปดเมือง โดยศูนยอนามัยเปนผูผลักดัน
ประธานแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
มอบ
สนั
บ
สนุ
น
ภาคี
เ
ครื
อ
ข
า
ยในการลงประเมิ
น
พื
้
น
ที
่
สถานประกอบการ
และรายงานผลการประเมิ
น
ให
ก
รมรั
บ
ทราบใน
ทราบ
ทีม Liaison และ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบหมายใหทีม Liaison เปนผูรวบรวมขอมูลและทีม STAG เปนผูตรวจสอบ
- ประชุมกรมในเดือนธันวาคม อาจจะจัดที่เชียงคาน จังหวัดเลย ในสวนนี้ใหรอสรุปจากทางกรมอีกครั้ง
ทีม STAG
- ในปงบประมาณ 2565 นี้ เรื่องการไปราชการ ขอใหพิจารณาใหไปเฉพาะผูที่เปนผูรับผิดชอบหลักยกเวนกรณีมี
ความจำเปน เนื่องจากงบประมาณที่คอนขางจำกัด
- การขอไปอบรมในหลักสูตรตางๆดวยความสมัครของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหเสนอคณะกรรมการ CHRO พิจารณา
ดวย
วาระที่ 2
1.2 ประธานที่ประชุมฯ ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 เห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ
อุดรธานีครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
รับทราบ
เรื่องสืบเนื่อง
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว มีรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 5 รายการ มีการดำเนินการดังนี้
4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่
1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอาคาร ดำเนินการอยูในขั้นตอนการ e-bidding ประกาศผูชนะฯ
- เงินบำรุง ผลการดำเนินงานของฟตเนสของเดือ นพฤศจิกายน เปนดังนี้ มีจำนวนสมาชิกรายเดือน 10ราย
และสมาชิกรายวันจำนวน 13 ราย รวมเปนเงินจำนวน 6,071 บาท
ขอเสนอแนะจากการเงินและพัสดุ
- การรับรองสำเนาโครงการ
- การออกเลขหนังสือ
- การประมาณการ ในการขออนุม ัติไปราชการ กรณีไมย ืมเงินไปราชการและการเสนอโครงการใหหัวหนากลุม
พิจารณา โดยใหพิจารณาการประมาณการเงินดวย
- การแนบรายชื่อผูตรวจรับการจัดซื้อจัดจางพัสดุในโครงการ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 3

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

3.2 การติดตามผลการลง DOC
- จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูล ในระบบ DOC มีการลงขอมูลครบถวน เพิ่มเติมในสวนการลงขอมูล เมื่อมีการ
ดำเนินการตามแผน ปดโครงการเสร็จสิ้นใหกลุมงานบันทึกขอมูลลงใน DOC ทันที เนื่องจากทางสวนกลางอาจจะมีก าร
ดึงขอมูลโดยไมไดแจงลวงหนา

รับทราบ

วาระที่ 4

ประเด็นมุงเนนตรวจราชการรายจังหวัด Functional based

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

มอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จะมีการประชุม กับผูอำนวยการศูนยวิชาการในเขต เรื่องประเด็นตรวจราชการ ดังนั้น หัวหนากลุมทุกกลุม
มอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมเตรียมขอมูลสนับสนุนแตละประเด็นใน 7 จังหวัด

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคเฉลี่ยเปนไปตามประมาณการ

5.2 รายงานการดำเนินงาน กพว.
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ มีการดำเนินการแลว ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรใหผลิตผลงาน วิจัย/ผลวิชาการ /การทาเลื่อนระดับผลงาน /รางวัลเลิศรัฐ มีการ
ดำเนินการ ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

มอบ
เพิ่ม เติม ในสว นการส งผลงานวิ ชาการ (อวช.) ใหจัดทำ Flow การสงผลงานวิช าการ โดยใหสงผลงานผ า น
คณะกรรมการ กพว.
คณะกรรมการ กพว. ตรวจสอบและทบทวนในประเด็นตางๆของผลงาน เชน ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค กรอบแนวคิด
และงานการ
วิธีการดำเนินการวิจัย เปนตน กอนสงผลงานใหคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ประสานกับงานการเจาหนาที่)
เจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Healthy Work Place มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ
- กิจกรรมกาวทาใจ ปรับ Timeline เปนชวง ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
- การตรวจภาวะโลหิตจางของพนักงานราชการ จำนวน 10 คน มอบคุณสุจริตพรรณในการประสานการตรวจกับ
ทางรพ.สต.สามพราว
- ใหทบทวนมาตรการการประหยัดไฟ และประกาศใหเจาหนาที่ทุกทานทราบ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Happy Body มีดังนี้

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 ของแตละกลุม ดังนี้
-

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม, กลุมขับเคลื่อนฯ, ผูบริหาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน, กลุมอำนวยการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก, กลุมอำนวยการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน, กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู-นาทำงาน-มีชีวิตชีวา-และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน-ประจำปงบประมาณ-พศ-2565
2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-AssessmentITA)
- รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-11

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย
1. จัดตั้งชมจริยธรรมของหนวยงาน
2. แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
3. รับสมัครสามชิกชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
4. ลงทะเบียนชมรมจริยธรรมตามรหัส QR Code
กิจกรรม การคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมกรมอนามัย จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีข ั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
กิจกรรม การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเดน ประจำป 2564 จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีขั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส กรมอนามัย (พ.ศ. 2566 – 2570)
2. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนามาตรฐาน ทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของบุคลากร/เครือขายในการตอตานการทุจริต
๓. การประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานทุจริต
๔. การเสริมสรางความรอบรูดานคุณธรรม จริยธรรมและ การปองกันทุจริต แกบุคลากร ในหนวยงานทุกระดับ
- ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต ผลประโยชนทับซอน การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด อันควรไดตามกฎหมาย
หรือโดยธรรมจรรยา/การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม
- มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน/ขอบังคับจรรยาขาราชการกรมอนามัย
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
๕. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
๖. การประกวดหนวยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมตนแบบ)
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการปองกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องรอ งเรีย นใหมี
ประสิทธิภาพ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

๗. การประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต
๘. การปรับปรุง/พัฒนาชองทางที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจาหนาที่ของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งและขยายการมีสวนรวมเครือขายคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต
๙. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๓ ผลิต/พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการสื่อสาธารณะแกเครือขายและประชาชน เพื่อการปองกัน
การทุจริต
๑๐. การเผยแพรสื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันทุจริต
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และสถานการณปจจุบัน
๑๑. โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา กตัญู)
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
กลยุทธที่ ๑ พัฒนามาตรฐานการบริหารงานที่โปรงใส ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๑๒. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดาเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายวิรุท นนสุรัตน)
ผูต รวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ 6

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง
รายงานผลการขับ เคลื่อนดำเนินการงาน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)
เดือนตุลาคม 2564
ลำดับ
1.

กิจกรรม

ทบทวนคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี
3. จัดทำรายงานควบคุมภายในใหทันตามเวลาที่
กรมอนามัยกำหนดและเผยแพรบนเว็บไซต
หนวยงาน
4. สื่อสารความรูเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใหบุคลากรในหนวยงาน
5. ดำเนินการตรวจสอบภายในและทำรายงาน
ตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
6. จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงาน
ควบคุมภายในและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
7. จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) และปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน
8. จัดทำแผนบริหารความตอเนื่องภารกิจของ
องคกร (BCP)
9. สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business
Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน
10. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความตอเนื่อง
ภารกิจขององคกร (BCP)

เปาหมาย

สรุปผลการดำเนินงาน

1 ครั้ง

ดำเนินการเรียบรอยแลว

3 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ดำเนินการเรียบรอย
แลว

2 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

3 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

1 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

2 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

1 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

1 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

1 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน เปาหมาย 1 ครั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน มีการทบทวนคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ 494/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และ
เผยแพรข ึ้นเว็บไซตศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี เลือกหัวขอ “ดาวนโหลดเอกสาร” เลือก “ขอมูลขาวสารของ
ราชการ” และคลิกหัวขอ “การประเมินระบบควบคุม ภายใน” ชื่อไฟลเอกสาร “คำสั่งคณะกรรมการควบคุม
ภายใน ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี ป 2565” ตามลิงค https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol-system-assessment

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 จัดทำรายงานควบคุมภายในใหทันตามเวลาที่กรมอนามัยกำหนดและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีมีรายงานการประเมินการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนิ นงานสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2564 ผานความเห็นชอบจากผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และนำเผยแพร บนเว็บไซต
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี คนหาในหัวขอ “ดาวนโหลดเอกสาร” เลือก “ขอมูลขาวสารของราชการ” และคลิก
หั ว ข อ “การประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน” ตามลิ ง ค https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol-system-assessment

ประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
1) แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย รอบระยะเวลา 12 เดือน รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81245&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
2) แบบ ปค.4 สวนงานยอย รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81247&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
3) แบบ ปค.5 สวนงานยอย รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81246&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185

4) ตารางวิเคราะหความเสี่ยงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81420&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
5) แบบประเมินความเพียงของระบบควบคุมภายใน รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81196&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
กิจกรรมที่ 4 สื่อสารความรูเกี่ยวกับการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใหบุคลากรในหนวยงาน
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการตรวจสอบภายในและทำรายงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6 จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 7 จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) และปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 8 จัดทำแผนบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร (BCP)
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 9 สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 10 สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร (BCP)
อยูระหวางดำเนินการ

เดือนพฤศจิกายน 2564
ลำดับ
1.

กิจกรรม

ทบทวนคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน
2. ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี
3. จัดทำรายงานควบคุมภายในใหทันตามเวลาที่
กรมอนามัยกำหนดและเผยแพรบนเว็บไซต
หนวยงาน
4. สื่อสารความรูเกี่ยวกับการควบคุมภายในและ
ตรวจสอบภายใหบุคลากรในหนวยงาน
5. ดำเนินการตรวจสอบภายในและทำรายงาน
ตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
6. จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงาน
ควบคุมภายในและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
7. จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) และปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน
8. จัดทำแผนบริหารความตอเนื่องภารกิจของ
องคกร (BCP)
9. สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business
Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน
10. สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความตอเนื่อง
ภารกิจขององคกร (BCP)

เปาหมาย

สรุปผลการดำเนินงาน

1 ครั้ง

ดำเนินการเรียบรอยแลว

3 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 ดำเนินการเรียบรอยแลว

2 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

3 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

1 ครั้ง

ดำเนินการเรียบรอยแลว

2 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

1 ครั้ง

ดำเนินการเรียบรอยแลว

1 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

1 ครั้ง

อยูระหวางดำเนินการ

หมาย
เหตุ

กิจกรรมที่ 1 ทบทวนคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการควบคุมภายใน เปาหมาย 1 ครั้ง
คณะกรรมการควบคุมภายใน มีการทบทวนคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม ภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ที่ 494/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 และ
เผยแพรข ึ้นเว็บไซตศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี เลือกหัวขอ “ดาวนโหลดเอกสาร” เลือก “ขอมูลขาวสารของ
ราชการ” และคลิกหัวขอ “การประเมินระบบควบคุม ภายใน” ชื่อไฟลเอกสาร “คำสั่งคณะกรรมการควบคุม
ภายใน ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี ป 2565” ตามลิงค https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol-system-assessment

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 3 จัดทำรายงานควบคุมภายในใหทันตามเวลาที่กรมอนามัยกำหนดและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีมีรายงานการประเมินการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนิ นงานสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผานความเห็นชอบจากผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และนำเผยแพรบนเว็บไซต
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี คนหาในหัวขอ “ดาวนโหลดเอกสาร” เลือก “ขอมูลขาวสารของราชการ” และคลิก
หั ว ข อ “การประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายใน” ตามลิ ง ค https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internalcontrol-system-assessment

ประกอบดวยเอกสาร ดังนี้
1) แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย รอบระยะเวลา 12 เดือน รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81245&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
2) แบบ ปค.4 สวนงานยอย รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81247&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
3) แบบ ปค.5 สวนงานยอย รายละเอียดตามลิงก

https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81246&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
4) ตารางวิเคราะหความเสี่ยงประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81420&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
5) แบบประเมินความเพียงของระบบควบคุมภายใน รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-systemassessment/download?id=81196&mid=24304&mkey=m_document&lang=th&did=28185
กิจกรรมที่ 4 สื่อสารความรูเกี่ยวกับการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใหบุคลากรในหนวยงาน
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 5 ดำเนินการตรวจสอบภายในและทำรายงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่กำหนด
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 6 จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีมีการจัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) การดำเนินงานควบคุมภายในโดยผาน
การเห็นชอบจากผูอำนวยการและเผยแพรบนเว็บไซตหนวยงาน คนหาในหัวขอ “ดาวนโหลดเอกสาร” เลือก “ขอมูล
ขาวสารของราชการ” และคลิกหัวขอ “การประเมินระบบควบคุมภายใน” ตามลิงค
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/internal-control-system-assessment

Sop กระบวนการดำเนินงานควบคุมภายใน ศูนย
อนามัยที่ 8 อุดรธานี

กิจกรรมที่ 7 จัดทำมาตรการปฏิบัติงาน (SOP) และปรับปรุง/พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและเผยแพรบน
เว็บไซตหนวยงาน
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 8 จัดทำแผนบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร (BCP)
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสำหรับการบริหารความพร อมต อ
สภาวะวิกฤต BCP ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยผานการเห็นชอบจากผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี และนำ
เผยแพรในเว็บไซตศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี หัวขอ “ดาวนโหลดเอกสาร” เลือก “คำรับรองการปฏิบิราชการ” เลือก “
ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง (BCP)” ชื่อไฟล “แผนดำเนินธุ รกิจ
อยางตอเนื่องสำหรับการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต BCP ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี” รายละเอียดตามลิงก
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/risk/download?id=81197&mid=33370&mkey=m_document&lan
g=th&did=28186

แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องสำหรับการบริหารความ
พรอมตอสภาวะวิกฤต ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

กิจกรรมที่ 9 สื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ของหนวยงาน
อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 10 สรุปผลการทดสอบแผนบริหารความตอเนื่องภารกิจขององคกร (BCP)
อยูระหวางดำเนินการ

