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รายงานการวิเคราะหผลการดําเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก
ของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน และระบบการควบคุมภายใน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
--------------------------------------------------------------------------------------------แนวทางการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกับ การตรวจสอบภายในประจํ าหน วยงานและระบบการควบคุม
ภายใน รอบ 5 เดื อ นแรก ของสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม โดยผู อํ า นวยการสํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มให
ความสําคัญกับวิธีปฏิบัติงานของหนวยงาน และยังมีการกํากับการปฏิบัติงานโดยผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานมีสวนรวมกับผูปฎิบัติในระดับตาง ๆ เพื่อหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดําเนินงานภายในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามระเบียบ หลักเกณฑ
ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน ใหสอดคลองกับทิศทางของกรมอนามัย ซึ่งผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม นั้น ทําหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองคกรเปนไปอยางดี ดังนี้
1. รายงานผลผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
การรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานนั้น เรื่องที่
ตรวจสอบ ไดแก
1. การตรวจสอบทางดานการเงิน (Financial Auditing) โดยพบวา การรายงานไตรมาส 1ปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ประกอบดวย
- การใชบัตรเครดิตราชการ ป 64
- เงินทดรองราชการ
- เงินยืม

เอกสารประกอบการเบิกจายเงินสวนใหญเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนด แตมี
ขอตรวจพบ เรื่อง เงินยืม โดยสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 20% เนื่องจาก
- มีการประมาณการยืมเงินคลาดเคลื่อน และ
- ผูเขารวมประชุมไมมาตามที่คาดการณไว
- มีจํานวน 5 ราย
- เปนเงินจํานวน 14,090 บาท
ซึ่งมีการดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว - แบบรายงาน ตสปจ.1และ 2 และที่แกไขแลว
https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/Quarter1.pdf
https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/FinancialSuggestion.pdf
2. การตรวจสอบด านการปฏิ บั ติ งานตามกฎระเบี ยบ (Compliance Auditing) เจาหนาที่ ของสํ านั ก
อนามั ยสิ่ งแวดล อมและผู เกี่ ยวข อง มี การศึกษาระเบี ยบและถื อปฏิบั ติ ตามระเบี ยบและแนวทางปฏิบั ติ อย าง
เปนระบบ
3. การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational auditing) ประกอบดวย
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- การควบคุมภายใน
- การควบคุมพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- ยานพาหนะ
ไมมีประเด็นตรวจพบเนื่องจากมีการดําเนินการครบถวน ถูกตอง ทันเวลา

4. การตรวจสอบการบริ หารงาน (Management Auditing) 4. การตรวจสอบการบริ ห ารงาน
(Management Auditing) - การบริหารงบประมาณ
1. การจัดทําแผน
2. ผลการใชจายเงิน
เมื่อเปรียบเทียบแผนกับผลการใชจายเงิน กับมติกรมอนามัยนั้น สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ผลการใชจายเงิน ไม
เปนไปตามมติกรมอนามัยไตรมาสที่ 1 เนื่องจาก
1. การขับเคลื่อนงานตองประสานกรอบเวลา ใหเปนไปตามความเหมาะสมของ เครือขาย
ระดับพื้นที่บางภารกิจจึงตองเลื่อนออกไปตามกําหนดเวลาของเครือขาย
2. สํานัก ฯ ตองปฏิบัติภารกิจตามนโยบายกรมอนามัยที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการ
ตามปกติทําใหกรอบเวลาในการปฏิบัติไมเปนไปตามแผนเดิม
3. ในชวงเดือน ธ.ค.63 เกิดการระบาดโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศพบผูติดเชื้อ
ยืนยันจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงตองปรับกระบวนการทํางาน และระดมสรรพกําลังของหนวยงาน เรงดําเนินการ
ตามนโยบายปองกันการแพรระบาดฯ ของกรมอนามัยเปนลําดับแรก จึงจําเปนตองปรับแผนการทํางานปกติ
เลื่อนออกไป จึงทําใหการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งมีการดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalControl/64/ManagementSuggestions.pdf
เพื่อประเมิ นวาสํ านั กอนามัยสิ่งแวดลอม มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพเปน ไปตามระเบี ย บ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพื่อใหมีการรายงาน
ครบถวน ทันเวลาทุกไตรมาส โดยสําหรับการรายงานตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ประจํ าหน วยงานรายไตรมาส ในระบบ Google ฟอร มแล ว ยั งทํ าหนั งสื อเป นลายลั กษณ อั กษรเพื่ อ เสนอ
ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมลงนาม และนําขึ้นเว็บไซตสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ตอไป
2. รายงานผลการดําเนินงานการประเมินการควบคุมภายในของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
โดยสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดมีแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ วิธีปฏิบัติ
ตามที่ กระทรวงการคลั ง และกรมอนามั ย กําหนด โดยจั ด ทํ าระบบการควบคุ มภายในเป นไปตามระเบียบฯ
หลักเกณฑฯ วิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามัยกําหนดไว ดังนี้
1. คําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ/คณะทํางาน/คณะกรรมการการควบคุมภายในเปนปจจุบัน
2. คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและมีการ
ทบทวนกระบวนงานของแตละงานที่รับผิดชอบใหเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
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3. จัดทํารายงานการประเมินระบบควบคุมภายใน ครบถวน ตามที่กรมอนามัยกําหนดและจัดทํา Flow
Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และจัดทําตารางการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อการควบคุมภายในตาม
ภารกิจของหนวยงานมีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ และเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของหนวยงาน ซึ่งรอบ 5 เดือนแรก
ตองดําเนินการปรับปรุงกระบวนงาน (SOP) จํานวน 3 กระบวนงาน ไดแก
1) ปรับปรุงกระบวนงานจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2) ปรับปรุงกระบวนงานการติดตามผลการดําเนินงานการเบิกจายงบประมาณ และ
3) ปรับปรุงกระบวนงานการเสนอกฎหมายฯ
4. จัดทํารายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
- (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) และ ( แบบ ปค.5 สวนงานยอย) --->รายงานรอบ 12 เดือน ของทุกป
- (แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย) ---> รายงานรอบ 6 เดือน ของทุกป
สําหรับในรอบ 5 เดือนแรก (ยังอยูระหวางการติดตามกิจกรรมที่กําหนดไวใน แบบ ปค.5 ของปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และเมื่อถึงเวลาการรายงาน แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย (มี.ค.64) ตองเสนอผูอํานวยการสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ทราบและลงนามในแบบรายงานแบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย ใหครบถวน ทันเวลา และเผยแพร
ขอมูลในเว็บไซตของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ตามลําดับ
ในป งบประมาณ พ.ศ.2564 กลุ มตรวจสอบภายใน กรมอนามั ย ได จั ดประชุมโครงการพั ฒนา
ศักยภาพ ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานฯ วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ซึ่งมีผูแทนผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และไดนําความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากการประชุมฯ ดังกลาว ทั้งนี้ ผูแทนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน สามารถกลับมาสื่อสารและเผยแพร
ขอมูลเอกสารความรูที่เกี่ยวของใหกับผูเกี่ยวของในหนวยงานทราบและใชประโยชนตอไป ไมวาจะเปนชองทางการ
สื่อสาร โดยการประชุมชี้แจง อีเมลของบุคลากร และเว็บไซต ของสํานักฯ ซึ่งความรูที่จําเปนนั้นประกอบดวย
คูมือการรายงานผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน กรมอนามัย ผานระบบอิเล็กทรอนิ กส
(Google Forms) คูมือสําหรับผูตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารบรรยายโครงการผู
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํ านั กอนามัยสิ่งแวดลอมใหความสําคัญตอการดําเนิ นงานด านการกํ ากั บดู แล
องคการที่ดี ทั้งในดานการตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) ดานการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือ
การดําเนินงาน (Operational Auditing) ดานการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) เพื่อใหการ
ดําเนินงานตรวจสอบภายใน ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการที่ดี และสามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรไดอยางถูกตองภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว
เพื่อการพัฒนากระบวนการตรวจสอบภายในใหมีศักยภาพ มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดทําแผนปรับปรุง
ระบบควบคุ มภายใน สํ านั กอนามั ยสิ่ งแวดล อมมี การบริหารจั ดการดานบุ คคล ขอมู ล เอกสารหลั กฐานและ
ทรัพยสินตางๆ ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเกิด
ความโปรงใสสําหรับการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมอยางมีระบบ และพัฒนาองคกรใหมีความแข็งแกรงอยางยั่งยืน ตอไป
-3-

111
112
113
114

นอกจากนี้ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดมีการวิเคราะหรายการขอมูลที่ใช (ตามองคประกอบที่เจาภาพ
กําหนด) ไดกําหนดมาตรการตาม PIRAB และกําหนดประเด็นความรูที่ใช ครบถวน ครอบคลุม ตอการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดแลว ทําใหผลการดําเนินงานรอบ 5 เดือนแรก บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยไมมีการปรับแผนหรือ
กิจกรรมใดๆ Output ผลผลิต : คิดเปนรอยละ 100 ของการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด
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แผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานและมาตรการที่กําหนด รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค.-ก.ค.64)
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
.........................................................
KPI 2.1.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
เปนไปตามแผนที่กําหนดไว ตั้งแต รอบ5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง ไมมีการปรับแผนหรือกิจกรรมใดๆ
Output ผลผลิต : คิดเปนรอยละ 100 ของการดําเนินงานตามแผนและมาตรการที่กําหนด
รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)
1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุม
ภายใน /การตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต.ค..63

ผลตาม
เปาหมาย

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย



1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุม
ภายใน /การตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี.ค.64

(1 ครั้ง)

2. ทบทวนการจัดทําแผนการดําเนินงานของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอมปงบประมาณ พ.ศ.2564 การ
บริหารจัดการควบคุมภายใน / ผูต รวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน มี.ค.64

(1 ครั้ง)

3. จัดทํารายงานการควบคุมภายในใหครบถวน
ถูกตอง และจัดสงตามกําหนด (แบบติดตาม ปค.5
สวนงานยอย) มี.ค.64

(1 ครั้ง)

4. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่
สอดคลองกับการวิเคราะหและนําจัดทําระบบควบคุม
ภายที่ประกอบดวยหลักเกณฑ /แนวทางปฏิบัติงาน
ของกระบวนงานที่มีจุดควบคุม ก.ค.64
- รอบ 5 เดือนแรก อยางนอย 5 กระบวนงาน

(1 ครั้ง)

(1 ครั้ง)

http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.9.pdf

2. ทบทวนรายชื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ

- คณะการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการ ติดตาม (1 ครั้ง)
และประเมินผลระบบควบคุมภายใน พ.ย..63
http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.11.pdf

- ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.2564 พ.ย..63
http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.6.pdf

3. จัดทําแผนการดําเนินงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 การบริหารจัดการควบคุม
ภายใน / ผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน ธ.ค..63


(1 ครั้ง)

http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.12.pdf

4. ประชุมชี้แจงการดําเนินงานระบบควบคุมภายใน
หนวยงาน /ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ม.ค..64
http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.14.pdf
http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/2.1.1.13.pdf


(1 ครั้ง)
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รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

5. ปรับปรุงกระบวนการ SOP หรือ Flow Chart ที่สอดคลองกับการ



วิเคราะหและนําจัดทําระบบควบคุมภายที่ประกอบดวยหลักเกณฑ /
แนวทางปฏิบัติงานของกระบวนงานที่มีจุดควบคุม รอบ 5 เดือนแรก
อยางนอย 1 กระบวนงาน ก.พ.64 โดยการเพิ่มเติมจุดควบคุม เพื่อ
ปด Gap ที่มีความเสี่ยงตอการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย ไดแก
กระบวนงานการพัฒนากฎหมาย / บริหารงบประมาณ /
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง/จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/S
OPpublishedWeb.pdf
http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/S
OPreleaseForm.pdf
6. ประกาศแจงผูเกีย่ วของทราบ / ใชงาน ก.พ.64

(1 ครั้ง)



http://envold.anamai.moph.go.th/download/k
pi/2564/SOPpublishedWeb.pdf

(1 ครั้ง)

7. จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google
ฟอรม และทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรและเสนอ ผอ.สว.
ลงนาม และนําขึ้นเว็บไซตสํานัก ว.
1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1)
2. แบบรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.2)
3. แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.3)
ไตรมาส 1 ธ.ค.63 แบบรายงาน (แบบ ตสปจ..1 และ 2)
https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalCon
trol/64/Quarter1.pdf
หลักฐาน 1.ดานการเงิน
https://envold.anamai.moph.go.th/download/InternalCon
trol/64/FinancialSuggestion.pdf
หลักฐาน 2.- ดานการบริหารงปม


(1 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

5. ประกาศแจงผูเ กี่ยวของทราบ / ใชงาน ก.ค.64

(2 ครั้ง)

5. จัดทําแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ Google
ฟอรม และทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรและเสนอ ผอ.สว. ลง
นาม และนําขึ้นเว็บไซตสํานัก ว.
1. แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.1)
2. แบบรายงานผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.2)
3. แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะ ของ
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.3)
ไตรมาส 2 มี.ค.64 ไตรมาส 3 มิ.ย.64

(2 ครั้ง)

6. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบ
รายงานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ก.ค.64
ไตรมาส 1 เทียบกับไตรมาส 2 และไตรมาส 3

(1 ครั้ง)

https://envold.anamai.moph.go.th/download/Int
ernalControl/64/ManagementSuggestions.pdf
-5-

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

**วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน
ธ.ค.63 https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/Meetting32564.pdf

ม.ค.64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meetting42564.pdf

ก.พ.
64 https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/2564/Meetting52564.pdf

8. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบ
รายงานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 1
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับไตรมาส 4
ปงบประมาณ 2563 ก.พ.64


(1 ครั้ง)

7. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน) (มี.ค.63–ก.ค.64)

http://env.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/Compar
eReports63-64.pdf

9. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ตามแผน (รายเดือน) (ธ.ค.63 – ก.พ.64) * ทั้งนี้ ใน
ระหวางเดือน ธ.ค.63 เปนการชี้แจงเกณฑ KPI
Template ของกลุมตรวจสอบภายใน และ กพร.
- สรุปประชุมถายทอดKPI 24 ธ.ค.63


(3 ครั้ง)

https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564/Meetti
ng3-2564.pdf

- พิธีลงนามคํารับรองฯ 29 ธ.ค.63
http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/
2564/OfficialCertification64.pdf
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน ม.ค.64
https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/256
4/Meetting4-2564.pdf

- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน ก.พ.64
https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting/25
64/Meetting5-2564.pdf
125
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(5 ครั้ง)

