สรุปการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง ครั้งที่ 1/2562
วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เวลา 09.3๐-12.00 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ผูมาประชุม
1. นางสุนีย
2. นางสาวดรรชนี

รัตนาวลีกลุ
มหาชานิกะ

3.
4.
5.
6.
7.

อาภาจรัส
บูรณะภักดี
กราบกราน
ใหมเจริญศรี
บุญคลัง

นางณีรนุช
นางปรียานุช
นายประโชติ
นางสาวปรียนิตย
นางวรภา

หน.กลุมอํานวยการ
หน.กลุมพัฒนาความรวมมือและศักยภาพ
ภาคีเครือขายอนามัยสิ่งแวดลอม
หน.กลุมบริหารยุทธศาสตร
หน.กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชน
หน.กลุมพัฒนาการสุขาภิบาล
หน.กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ
กลุมอํานวยการ

ประธาน
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.3๐ น.
วาระการประชุม

ประเด็นสําคัญ/การมอบหมายผูรบั ผิดชอบ/มติจากที่ประชุม

วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1..1 คําสั่งกรมอนามัยที่
ประธานแจงที่ประชุมทราบ ดังนี้
941/2562 ลว. 24 ตค.61
1) คําสั่งกรมอนามัยที่ 941/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
เรื่อง แตงตั้งผูตรวจสอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 1)
ภายในประจําหนวยงาน
2) กลไกการดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ไดแก
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
- กลุมงาน 6 กลุม
- คณะกรรมการและอนุกรรมการฯ โดยเฉพาะบทบาทหนาที่ของคณะอนุฯ 2.7 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
1.2 คําสั่งสํานักอนามัย
และบริหารความเสี่ยง และคณะอนุฯ 2.8 การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง
สิ่งแวดลอมที่ 1/ ๒๕62
(เอกสารหมายเลข 2) ดังนี้
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ ๒.๗ คณะอนุกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง
และคณะอนุกรรมการบริหาร องค์ประกอบ
และขับเคลื่อนการดําเนินงาน ๑. นางสุนีย รัตนาวลีกลุ
หัวหนากลุมอํานวยการ ประธาน
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสู
๒. นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
องคกรคุณภาพคูค ุณธรรม
๓. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2562
๔. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๕. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๖. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๘. นางวรภา บุญคลัง
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
อนุกรรมการและเลขานุการ
๙. นางสาวจุฑารัตน ไหวอุ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
๑. จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
๒. ชี้แจง ใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดขอบเขตการควบคุมกํากับ ดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และนําระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ที่กําหนดไวไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
๓. รายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางการรายงานที่กรมอนามัยกําหนด
๔. รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการบริหารสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
๒.8 คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
๒.๘ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
1

วาระการประชุม

ประเด็นสําคัญ/การมอบหมายผูรบั ผิดชอบ/มติจากที่ประชุม
องคประกอบ
๑. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ประธาน
๒. นางสุธิดา อุทะพันธุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๓. นายนิพนธุ อนแฉง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๔. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๕. นางเกศินี จันทรศร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน อนุกรรมการ
๖. นางสาวพรทิพา โพไพโรจน นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ อนุกรรมการและเลขานุการ
๗. นางสาวอารีรัตน ยุทธปรีชานันท นักวิชาการสาธารณสุข
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
อํานาจหนาที่
๑. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่ไดจัดวางระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสีย่ งไว
อยางตอเนื่อง
๒. รายงานผลการดําเนินงานระบบควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง เสนอผูบังคับบัญชาหนวยงานทราบ
๓. รวบรวมและประมวลผลการควบคุมภายในและจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๑ ปย.๒ ปอ.๓
และแบบติดตาม ปอ.๓ จัดสงรายงานการควบคุมภายในใหหนวยงานตรวจสอบภายใน/กองคลัง กรมอนามัย
ทราบตามกําหนด
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่หนวยงานตอง
ดําเนินการ

กลุม บย. แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานการบริหารจัดการควบคุมภายในของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารหมายเลข 3) และแนวทางการดําเนินงานระบบการ
ควบคุมภายใน ปงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการ โดยขอความรวมมือและทําความเขาใจ
คณะกรรมการทุกทาน/ผูแทนแตละกลุม ตามคําชี้แจง : สําหรับหนวยงานยอยใหดําเนินการจัดทําแบบรายงาน ดังนี้
1. การรายงานผลการตรวจสอบภายในหนวยงาน ปงบประมาณ 2562 ทุกรายไตรมาส (แบบ ตส.ปจ ,
แบบรายงานการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ2 และ แบบรายงานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ3)
2. การรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)
3. รายงานการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 2 รอบ
รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 3 เม.ย.62 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 2 ต.ค.62
4. ประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.) จัดทํารายงานการประเมินผลการประเมิน
ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 1 ครั้ง /ป
5. รายงานการประเมินผลและปรับปรุงโครงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 1 ครั้ง /ป
6. จัดทําภาคผนวก ก,ข โครงสรางองคกร เพื่อเปนเอกสารประกอบการตรวจสอบภายในของหนวยงาน
7. การจัดวางระบบควบคุมภายในหนวยงาน ตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
- มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
การดําเนินการตามระบบ
เลขานุการคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายในหนวยงาน โดย
ควบคุมภายในของหนวยงาน แจงใหผูเกีย่ วของทราบพรอมทั้งจัดทํารายละเอียด (ราง) เอกสารทีต่ องดําเนินการ ไดแก
1. (ราง) การรายงานการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปย.๒
2. ขอความรวมมือใหคณะกรรมการฯ ทบทวนการดําเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ๕ องคประกอบ ดังนี้
- ใหทุกกลุมงานทบทวนกระบวนการทํางานของแตละกลุม งาน ตามระบบการควบคุมภายใน
- ใหกรรมการฯ และผูเ กี่ยวของจัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ตอกรมอนามัยผาน
กลุมตรวจสอบภายใน ภายใน ๑๕ วันหลังสิ้นสุดรายไตรมาสทุกไตรมาส
- ใหประเมินความเสีย่ งการปฏิบตั ิงานตามระบบ COSO (ปย ๒) และการใชจายเงินงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
2

วาระการประชุม

ประเด็นสําคัญ/การมอบหมายผูรบั ผิดชอบ/มติจากที่ประชุม
ประธานมอบใหคณะกรรมการและผูเ กี่ยวของทราบและนําไปปฏิบัตติ าม ดังนี้
1 . ตอบแบบติดตาม ปอ.๓ (รายงานผลการติดตาม รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน)
(กลุม พม.ทัยธัช - งานวิจัยฯ / กลุม อก.และบย. - งบประมาณ) ขอขอมูลภายใน 31 มี.ค.62
๒. กรอกขอมูลตามแบบฟอรภาคผนวก ข (ทุกกลุม)
ขอขอมูลภายใน 31 มี.ค.62 โดยสงไฟลกลับมากลุม บย
๓. ทบทวนโครงสรางและบทบาทหนาที่ (ทุกกลุม )
ขอขอมูลการทบทวน SOP และขอมูลทีเ่ กี่ยวของ ภายใน 15 เม.ย.62

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

-

(ไมมี)
ผูจัดรายงานการประชุม นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน
ผูตรวจรายงานการประชุม นางณีรนุช อาภาจรัส

ภาพการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง ครั้งที่ 1/2562
วันจันทรที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 เวลา 09.3๐-12.00 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร ๕ ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม

3

เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 2

-๒2. สื่อสาร ถายทอด และสรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการและแนวทาง
การดําเนินงานของกรมอนามัยและสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับบุคลากรในหนวยงาน
3. จัดทําหลักเกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ และพิจารณาใหความเห็นแนวทางการมอบหมาย
งานใหกับบุคลากรในหนวยงาน
4. กํากับ สนับสนุน ติดตาม ใหคําแนะนํ าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการตาง ๆ และการปฏิบั ติ
ราชการของบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด
5. กํากับ ติดตามการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณประจําป ใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ
และเปาหมายที่กรมอนามัยกําหนด
6. สงเสริมใหเกิดบรรยากาศและสรางสภาพแวดลอมการทํางานใหเอื้อตอสุขภาพ การเปนองคกรแหงการ
เรียนรูและการสรางนวัตกรรม
7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ ตามความเหมาะสม
2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมสูองคกรคุณภาพคูคุณธรรม ประกอบดวย
๒.๑ คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร
องคประกอบ
๑. นางณีรนุช อาภาจรัส
๒. นางสุธิดา อุทะพันธุ
๓. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
๔. นางพรสุดา ศิริ
๕. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
๖. นางสาวมลฤดี ตรีวัย
๗. นางวรภา บุญคลัง
๘. นายปราโมทย เสพสุข
๙. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
๑๐. นางสาวอารีรัตน ยุทธปรีชานันท

หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวย
เลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. วิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร สถานการณและบริบทที่มีผลตอการกําหนดกลยุทธและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารของหน ว ยงาน และข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต อ งการผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และ
ผู รับ บริ การเกี่ ย วกั บ การดําเนิ น งานสําคัญ เพื่ อจัดทําขอเสนอการกําหนดยุท ธศาสตรและ
แผนงาน โครงการสําคัญของหนวยงาน
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการและโครงการของหนวยงานที่สอดคลองเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร
ของกรมอนามัยและกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมของผูรับบริการ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. สื่อสาร สรางความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการและแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหกับบุคลากรในหนวยงานและหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. ติดตาม ประเมินและวิเคราะหผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ
และจัดทําขอเสนอเพื่อการเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายตามแผนปฏิบัติการฯ
5.รายงาน...

-๓5. รายงานความก าวหน าต อคณะกรรมการบริ หารสํ านั กอนามั ยสิ่ งแวดล อมและผู บริ หารระดั บ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ตามลําดับ และหนวยภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
6. จั ด ทํ าแผนผั งกระบวนการและขั้น ตอนการดํ าเนิ น งานดานนโยบาย แผนยุท ธศาสตรแ ละ
แผนปฏิบัติการของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการทํางานรวมกัน
7. จัดทํารายงานประจําป ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร แผนงานและการติดตาม
ประเมินผล
๒.๒ คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาการและการวิจัย
องคประกอบ
๑. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี หัวหนากลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ ประธาน
๒. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
๓. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
๔. นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
๕. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๖. นางสาวณัฐวดี แมนเมธี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๗. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๘. นางพรสุดา ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๙. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อนุกรรมการ
๑๐. นายปราโมทย เสพสุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวกฤษณา กาทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อนุกรรมการ
๑๒. นางสาววรรณวิศา รัตนบุรี
๑๓. นายทัยธัช หิรัญเรือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

๑๔. นางสาวรัตนา เฒาอุดม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. กําหนดเปาหมายและแนวทางการพัฒนาวิชาการและแผนการวิจัยของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๒. จัดกิจกรรมทางวิชาการและสงเสริมการพัฒนางานวิชาการที่สอดคลองกับเปาหมายและยุทธศาสตร
การดําเนินงานของหนวยงานและกรมอนามัย
๓. ประสานงานและดําเนินรวมกับคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาการและการวิจัยของหนวยงาน
๔. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจยั การพัฒนาวิชาการ การผลิตองคความรูของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
๕. จัดทําแผนผังกระบวนการและขั้นตอนการดําเนินงานดานการพัฒนาวิชาการ การวิจัยและองค
ความรูของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางการทํางานรวมกัน
๖. รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการบริหารสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและผูบริหารระดับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหนวยภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
7. ปฏิบัติงาน...

-๔๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร จัดการความรู พัฒนาวิชาการ
และการวิจัย
๒.๓ คณะอนุกรรมการจัดความรู สื่อสาร และเสริมสรางความรอบรูประชาชนและเครือขาย
องคประกอบ
๑.นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ หัวหนากลุมพัฒนาความรวมมือและ
ศักยภาพภาคีเครือขายฯ (CHRO)
๒. นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๓. นางสุธิดา อุทะพันธุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๔. นางสาวชไมพร เปนสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๕. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๖. นายทัยธัช หิรัญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๗. นางสาวปยภัสร ชูแกวงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นายเอกราช บัวทอง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙. นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐. นายปราโมทย เสพสุข
๑๑.นางสาวชุติมา หนูแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวย เลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. กําหนดแนวทางการจัดการความรู การสรางความรอบรู และแผนการพัฒนาองคกรรอบรูของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๒. จั ด กิ จ กรรมจั ด การความรู แ ละส งเสริ ม การพั ฒ นาความรอบรู ข ององค ก รที่ ส อดคล อ งกั บ
เปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของหนวยงานและกรมอนามัย
๓. กําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงานดานการสื่อสารความเสี่ยง และการสื่อสารสาธารณะ
๔. ประสานงานและดําเนินรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองคกรรอบรู
๕. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานจัดการความรู การสรางความรอบรู และแผนการพัฒนา
องคกรรอบรูของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๖. รายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการบริหารสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมและผูบริหารระดับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และหนวยภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาการและการวิจัย
๒.๔ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศและพัฒนาระบบเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
องคประกอบ
๑. นางณีรนุช อาภาจรัส
หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร
ประธาน
๒. นางอุทัยวรรณ บุตรแพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๓. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๔. นางสาววิภา รุจิจนากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๔. นางสาวณัฐวดี แมนเมธี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๕. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
6. นางพรสุดา...

-๕๖. นางพรสุดา ศิริ
๗. นางสาวมลฤดี ตรีวัย
๘. นางสาวปาณิสา ศรีดโรมนต
๙. นายเชิดศักดิ์ โกศัลวัฒน
๑๐.นางสาวจันทจิรา ตรีสิทธิมากุล
๑๑. นายตวงสิทธิ์ วิมุกตายน
๑๒. นายธนโชติ รัชพงษไทย
๑๓. นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท
๑๔. นางสาววรรณนิภา สิงหสําราญ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. วิเคราะห ความต องการใชประโยชนขอมูลและสารสนเทศของหน วยงานและภาคีเครือข าย และ
วางแผนพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศของหนวยงานใหสอดคลองการใชประโยชน
๒. พัฒนา ปรับปรุงระบบขอมูลและสารสนเทศ ตั้งแตรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและการแสดงผล
ในระบบสารสนเทศของหนวยงาน
๓. พั ฒนาระบบเฝาระวังอนามัยสิ่งแวดล อม ที่มีความสอดคล องกับระบบการเฝ าระวังดานสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอมและกรมอนามัย
๔. จัดทํารายงานขอมูลสถานการณและการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
เชิงนโยบายและยุทธศาสตร
๕. บริหารจัดการการใชงานและความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน
โดยการจัดทําฐานขอมูลวัสดุ ครุภัณฑคอมพิวเตอรและตรวจสอบสภาพการใชงานอยางสม่ําเสมอ
๖. รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน และขอเสนอเพื่อการพัฒนาตอคณะกรรมการบริหาร
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่เกี่ยวของกับระบบขอมูลและสารสนเทศของหนวยงาน
๒.๕ คณะอนุกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสงเสริมความสุขและความผูกพันองคกร
องคประกอบ
๑. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
หัวหนากลุมพัฒนาความรวมมือและ
ประธาน
ศักยภาพภาคีเครือขายฯ (CHRO)
๒. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๓. นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๔. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๕. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการ
๖. นางสุนีย รัตนาวลีกุล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
อนุกรรมการ
๗. นางสาวรุจิรา ไชยดวง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๘. นายทัยธัช หิรัญเรือง
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๙. นางสาวณัฐวดี แมนเมธี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
อนุกรรมการ
11. นางวิมลศิริ...

-๖๑๑. นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ
12. นายเอกราช บัวทอง
๑๓. นางสาวยุพาภรณ สิรปิ ระการกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. วิเคราะหอัตรากําลัง และจัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ทั้งการวางแผน (HRP)
การบริหาร (HRM) ใหเปนไปตามนโยบายและแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย
(HR Strategy) รวมถึงศึกษา วิเคราะห ทบทวนสถานการณความผูกพัน ความสุขของบุคลากรและ
การสรางคานิยมองคกร รวมถึงปจจัยที่เกี่ยวของ และจัดทําแผนการสรางความผูกพันและสราง
คานิยมองคกรแบบมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๒. วิเคราะหและจัดทําเสนทางอาชีพ (Career Path) จัดทําเครื่องมือและออกแบบระบบการ เฝาระวัง
ความผูกพันในองคกร สําหรับบุคลากรสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๓. ประสานความรวมมือ สื่อสารสรางความเขาใจ ชี้แจงเหตุผลสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการดําเนินงานสรางความผูกพันและการสรางคานิยมองคกร
ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๔. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการสรางความผูกพันและการสรางคานิยมองคกร รวมถึงการ
สรางโอกาส บรรยากาศ เวที ในการสงเสริมการสรางคุณคาของบุคลากร และการมีสวนรวมของ
บุคลากรในหนวยงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงบวก เพื่อสรางเสริมความผูกพันตอองคกร
รวมกัน
๕. ติดตามการดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการบริหารสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมและผูบริหารระดับกรมอนามัย และหนวยภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
๖. รายงานความกาวหนาและขอเสนอการพัฒนาตอคณะกรรมการบริหารสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การสราง
คานิยมองคกร และสงเสริมความสุขและความผูกพันองคกร
๘. รายงานความกาวหนาและขอเสนอการพัฒนาตอคณะกรรมการบริหารสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย ที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๖ คณะอนุกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
องคประกอบ
๑. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
หัวหนากลุมพัฒนาความรวมมือและ
ศักยภาพภาคีเครือขายฯ (CHRO)
๒. นางสุนีย รัตนาวลีกุล
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๓. นางวิมลศิริ วิเศษสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๔. นางสุธิดา อุทะพันธุ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๕. นางสาววิภา รุจิจนากุล
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๖. นางสาวชไมพร เปนสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
๗. นางเกศินี จันทรศร
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชาํ นาญงาน

ประธาน
อนุกรรมาการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
8. นางสาว...

-๗๘. นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน
๙. นางวรภา บุญคลัง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

๙. นางสาวยุพาภรณ สิริประการกิจ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

อนุกรรมการ
อนุกรรมการและ
เลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. รวบรวมขอมู ล ศึ กษา วิเคราะหสถานการณ ความเสี่ยง ประเด็ นโอกาสพั ฒนาของกระบวนการ
ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน และรูปแบบการสงเสริมคุณธรรมภายในองคกร
๒. จัดทําแผนพัฒนา กําหนดมาตรการ และแนวทางปฏิบัติดานการสรางคุณธรรมและความโปรงใสการ
ดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๓. สรางกระบวนการในการขับเคลื่อน ผลักดัน สื่อสาร สรางกระแส จุดประกายในการสรางคุณธรรม
และความโปรงใสในองคกรใหแกบุคลากรในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๔. สนั บสนุ นการดําเนินงานของหน วยงานใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานคุณธรรมและความ
โปรงใสตามที่กรมอนามัยกําหนด
๕. พัฒนาระบบการเฝาระวัง วิเคราะห และประเมินสถานการณการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
๖. จัดทําหลักเกณฑ มาตรการ กลไก วางระบบการจัดการผลประโยชนทับซอน ขอรองเรียน และการ
ปองกัน ปราบปรามการทุจริตและติดตาม กํากับการดํ าเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่ อยกระดับการ
พัฒนามาตรฐานการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสูองคกรคุณภาพคูคุณธรรม
๒.๗ คณะอนุกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
องคประกอบ
๑. นางสุนีย รัตนาวลีกุล
หัวหนากลุมอํานวยการ
๒. นางณีรนุช อาภาจรัส
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๓. นางปรียานุช บูรณะภักดี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๔. นายประโชติ กราบกราน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๕. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๖. นางสาวดรรชนี มหาชานิกะ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๘. นางวรภา บุญคลัง
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
๙. นางสาวจุฑารัตน ไหวอุ
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประธาน
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ

อํานาจหนาที่
๑. จั ด วางระบบควบคุ มภายในตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ว าด วยการกํ าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
๒. ชี้แจง ใหคําปรึกษา แนะนํา กําหนดขอบเขตการควบคุมกํากับ ดูแลการจัดวางระบบควบคุมภายใน
และนํ าระบบควบคุ มภายในและบริ ห ารความเสี่ ยง ที่ กํ าหนดไว ไปปฏิ บั ติ ให เกิ ดประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
3.รายงาน...

เอกสารหมายเลข 3

แผนการดําเนินงานการบริหารจัดการควบคุมภายในสํานักอนามัยสิง่ แวดลอม ปงบประมาณ 2562
กิจกรรม

1. จัดทําและประเมินผลแบบสอบถามการควบคุมภายใน
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในและการ ติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน
3. ชีแ้ จงการดําเนินงานตามระบบควบคุมภายในหนวยงาน โดยแจงใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักอนามัย สิ่งแวดลอม
4. จัดประชุมทบทวนการประเมินระบบควบคุมภายใน
องคประกอบใหครบทั้ง 5 องคประกอบ 5 องคประกอบ

ต.ค.61 พ.ย.61 ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พ.ค.62 มิ.ย.62 ก.ค.62 ส.ค.62 ก.ย.62

ผูรับผิดชอบ

พรทิพา (กลุม บย.) /คณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง /ผูเกีย่ วของ
พรทิพา (กลุม บย.) /คณะกรรมการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง /ผูเกีย่ วของ
ํ ิ

- พรทิพา (กลุม บย.)
ดําเนินการแลว
- พรทิพา (กลุม บย.) / คณะกรรมการบริหาร
(หน.กลุมทุกกลุม ) / คณะกรรมการควบคุมภายใน

5. จัดทํารายงานการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (ปค.4)

- ทุกกลุมงาน

6. วิเคราะห/กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการ
ปรับปรุงการดําเนินงาน
7. จัดทํารายงาการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5)

- พรทิพา (กลุม บย.)
- กลุมวิชาการ
- พรทิพา (กลุม บย.)
- กลุมวิชาการ
- พรทิพา (กลุม บย.)
- ทุกกลุมงาน

8. ทบทวนการจัดทําผังขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
Flow Chart และ หรือกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อความ
โปรงใสและการสอบทานการ ปฏิบตั งิ านใหเกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
9. จัดทํารายงานการติดตามรายงานการประเมินผลควบคุม
ภายใน (แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย)
10. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมใน
11. จัดทํากระดาษทําการตรวจสอบและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน และรายละเอียดการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน

- พรทิพา (กลุม บย.)
- กลุมงานที่เกี่ยวของ
- พรทิพา (กลุม บย.)
- คณะกรรมการควบคุมภายใน
- พรทิพา (กลุม บย.)
- คณะกรรมการควบคุมภายใน
Drive: F/ ควบคุมภายใน 62

