สรุปผลการตรวจสอบประเด็นทีต่ รวจพบในการปฏิบตั ิงานและดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
และผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาเปรียบเทียบกัน พรอมแนบหลักฐานที่ไดการดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การตรวจสอบทางดานการเงิน
(Financial Auditing)
- การใชบัตรเครดิตราชการ ป 64
- เงินทดรองราชการ
- เงินยืม

ไตรมาส 1 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

ไตรมาส 2 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

- เงินยืม
- เอกสารประกอบการเบิก
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมี
จายเงินสวนใหญเปนไปตาม
การสงใชเงินยืมเปนเงินสด
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
เกิน 20% เนื่องจาก
กําหนด
- มีการประมาณการยืมเงิน
คลาดเคลื่อน และ
• เอกสารแนบ ป 64
- ผูเขารวมประชุมไมมาตาม
- แบบรายงาน ตสปจ.1 และ 2
ที่คาดการณไว
ไตรมาส 2
- มีจํานวน 5 ราย
https://bit.ly/3tyJsSv
- เปนเงินจํานวน 14,090 บาท
• เอกสารแนบ ป 64
- แบบรายงาน ตสปจ.1และ 2
ไตรมาส 1

https://bit.ly/3syqU3k

2. การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
(Compliance Auditing)

เจาหนาที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมและผูเกี่ยวของ
ศึกษาและถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อยางเปนระบบ

เจาหนาที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมและผูเกี่ยวของ
ศึกษาและถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อยางเปนระบบ

- การควบคุมภายใน
- การควบคุมภายใน
3. การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน นำหลกั ฐานการดำเนินการเผยแพร นำหลกั ฐานการดำเนินการเผยแพร
บน เวบ็ ไซดหนวยงานครบถวน / บน เวบ็ ไซดหนวยงานครบถวน /
(Operational auditing)

- การควบคุมภายใน
- การควบคุมพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- ยานพาหนะ

การจัดทำ Flow Chart ของ
กระบวนงานสรางคุณคาของ
หนวยงานครบถวนทุกกระบวนงาน
ทั้งกระบวนงานตามภารกิจหลักและ
กรบวนการสนับสนุนของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
- การควบคุมภายใน
- การควบคุมพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- ยานพาหนะ
ไมมีประเด็นตรวจพบ
เนื่องจากมีการดําเนินการ
ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา

การจัดทำ Flow Chart ของ
กระบวนงานสรางคุณคาของ
หนวยงานครบถวนทุกกระบวนงาน
ทั้งกระบวนงานตามภารกิจหลักและ
กรบวนการสนับสนุนของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
- การควบคุมภายใน
- การควบคุมพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- ยานพาหนะ
ไมมีประเด็นตรวจพบ
เนื่องจากมีการดําเนินการ
ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา

ดําเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ)
เพื่อการกํากับติดตามและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเบิกจายเงิน
ของทางราชการ ทั้งนี้ ผูอํานวยการ
สั่งการใหกลุม อํานวยการจัดทํา
มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ
เรื่องการเบิกจายเงินและการสงใช เงิน
ยืมราชการ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทาง
ราชการที่กําหนด โดยแจงเวียนทุก
กลุมงาน เรื่องเพิ่มเติมแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. การสงใบสําคัญเบิกจายเงินและ
เงินยืมราชการ
2. เพิ่มแบบฟอรมกํากับและ
ติดตามกระบวนการเบิกจายของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
(ดําเนินการแกไขแลว)
- หลักฐานการแกไขขอเสนอแนะดาน
การเงิน https://tinyurl.com/46u95n6j
-

-

เรื่องที่ตรวจสอบ
4. การตรวจสอบการบริหารงาน
(Management Auditing)
- การบริหารงบประมาณ
1. การจัดทําแผน
2. ผลการใชจา ยเงิน

ไตรมาส 1 ป 64
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

ไตรมาส 2 ป 64
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

ดําเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ)

1. การจัดทําแผน
1. การจัดทําแผน
ไตรมาส 1 ป 64
เพื่อการกํากับติดตามและ
2. ผลการใชจายเงิน
2. ผลการใชจายเงิน
เมื่อเปรียบเทียบแผน
เมื่อเปรียบเทียบแผนกับผล เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจายงบฯ
กับผลการใชจายเงิน กับมติ
การใชจายเงิน กับมติกรมอนามัย รายสัปดาห ทั้งนี้ ผูอํานวยการสั่ง
การใหกลุมบริหารยุทธศาสตร
กรมอนามัยนั้น สํานักอนามัย นั้น สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม มีผลการใชจายเงิน มีผลการใชจายเงินไมเปนไปตาม ดําเนินการ ดังนี้
ไมเปนไปตามมติกรมอนามัย
มติกรมอนามัย สําหรับ ไตรมาส 1. กํากับ ติดตาม การเบิกจายงบฯ
ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ ที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. เปนรายสัปดาห โดยใหมีการสื่อสาร
พ.ศ.2564 เนื่องจาก
2564 สืบเนื่องจากสํานักอนามัย ผลการเบิกจายในกลุมไลนของ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
1. การขับเคลื่อนงานตอง
สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดสรร
ประสานกรอบเวลา ใหเปนไป งบประมาณประจําปงบประมาณ การกระตุนการเบิกจายของแตละ
กลุมงาน
พ.ศ.2564 รอบแรก คิดเปน
ตามความเหมาะสมของ
2. กําหนดใหการติดตามการเบิก
เครือขายระดับพื้นที่บางภารกิจจึง รอยละ 40 (ไตรมาส 1-2)
ซึ่งหากใชงบประมาณไดครบ จายงบฯ เปนวาระสืบเนื่องในการ
ตองเลื่อนออกไปตามกําหนดเวลา
ก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย ประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ของเครือขาย
2. สํานัก ฯ ตองปฏิบัติภารกิจ ตามที่กรมอนามัยกําหนด คือ ประจําเดือน เพื่อเรงรัดการเบิกจาย
สิ้นเดือนมีนาคม ตองเบิกจายได ตามเปาหมาย
ตามนโยบายกรมอนามัยที่
3. เนื่องจากสถานการณโรคโควิด-19
นอกเหนือจากแผนปฏิบตั ิการ รอยละ 55 และประกอบกับ
เกิดการแพรระบาดในเดือน
ตามปกติทําใหกรอบเวลาในการ สํานักฯ ไดรับการจัดสรร
ธันวาคม 2563 สํานักอนามัย
ปฏิบัติไมเปนไปตามแผนเดิม งบประมาณสําหรับการผลิต
สิ่งแวดลอม จึงใหทุกกลุมงานปรับ
3. ในชวงเดือน ธ.ค.63 เกิดการ สื่อประชาสัมพันธงานอนามัย
กระบวนการทํางาน ปรับแผนการ
สิ่งแวดลอมจากกรมอนามัย
ระบาดโรคโควิด-19 ในหลาย
เพิ่มเติม ในเดือนมีนาคม 2564 ดําเนินงานโดยใหสอดคลองกับ
พื้นที่ทั่วประเทศพบผูตดิ เชื้อ
ยืนยันจํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงตอง ดังนั้น จึงทําใหฐานงบประมาณ สถานการณปจจุบัน
ปรับกระบวนการทํางาน และ ของสํานักฯ เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ กระบวนการจัดจางผลิต (ดําเนินการแกไขแลว)
ระดมสรรพกําลังของหนวยงาน
- หลักฐานการแกไขขอเสนอแนะ
เรงดําเนินการตามนโยบาย
สื่อนั้นตองใชกรอบระยะเวลา
1) มีการสื่อสารผลการเบิกจายในกลุมไลน
ปองกันการแพรระบาดฯ ของกรม ในการผลิตตามขอตกลงกับผู
ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ
วาจาง 30 วัน จึงเปนสาเหตุให กระตุนการเบิกจายของแตละกลุมงานดาน
อนามัยเปนลําดับแรก จึง
จําเปนตองปรับแผนการทํางาน การเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส การบริหารงบประมาณ
ปกติเลื่อนออกไป จึงทําใหการ 2 ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม https://bit.ly/3eeV0nf
เบิกจายไมเปนไปตามมติของ
ไมเปนไปตามมติที่กรมอนามัย 2) กําหนดใหการติดตามการเบิกจายงบฯ
เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมสํานัก
กําหนดไว
กรมอนามัย
อนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือนเพื่อเรงรัด
เอกสารแนบ ป 64
• เอกสารแนบ ป 64
การเบิกจายตามเปาหมาย
- แบบรายงาน ตสปจ.1 และ 2 - แบบรายงาน ตสปจ.1 และ 2 **วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตาม
ไตรมาส 2
ผลการดําเนินงานรายเดือน**
ไตรมาส 1
ธ.ค.63 https://bit.ly/32rNEaH
https://bit.ly/2P49IFf
https://bit.ly/3dxxgeS
ม.ค.64 https://bit.ly/3gq8Bem
ก.พ.64 https://bit.ly/2QyTyE9

เรื่องที่ตรวจสอบ

ไตรมาส 1 ป 64
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

ไตรมาส 2 ป 64
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

ดําเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ)
ไตรมาส 2 ป 64
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมได
ดําเนินการกํากับติดตามการเบิกจาย
งบประมาณใหไดตามเปาหมายที่กรม
กําหนดอยางตอเนื่อง แตกรณีการ
ไดรับงบประมาณที่ไมสอดคลองกับ
คาเปาหมายกรมอนามัยถือเปน
ขอจํากัดทีอ่ ยูนอกเหนือการควบคุม
ของหนวยงาน ดังนั้น กรมอนามัย
ควรกําหนดคาเปาหมายใหสอดคลอง
กับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรให
แตละหนวย ทั้งนี้ เพื่อการกํากับ
ติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เบิกจายงบฯ ผูอํานวยการกําหนด/
สั่งการ ดังนี้
1) กลไกการกํากับติดตามการ
เบิกจายงบประมาณโดยกําหนดเปน
วาระสืบเนื่องในการประชุมสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือน และ
ใหมีการสื่อสารผลการเบิกจายในไลน
สํานักฯ เพือ่ เปนการกระตุนการ
เบิกจายของกลุมงาน ใหดําเนินการ
อยางตอเนื่อง
2) กรณีความเสี่ยงที่อยูเหนือการ
ควบคุมของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับการกําหนดคาเปาหมายการ
เบิกจายงบประมาณของกรมอนามัย
ที่สูงกวางบประมาณที่จัดสรรให
แตละหนวยงาน อาจใชกระบวนการ
ในเชิงนโยบายระดับผูบริหารรวม
พิจารณาในภาพรวมอีกครั้ง

(ดําเนินการแกไขแลว)
- หลักฐานการแกไขขอเสนอแนะ
1) มีการสื่อสารผลการเบิกจายในกลุมไลน
ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ
กระตุนการเบิกจายของแตละกลุมงานดาน
การบริหารงบประมาณ
https://shorturl.asia/AJtvR
2) กําหนดใหการติดตามการเบิกจายงบฯ
เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือน เพื่อเรงรัด
การเบิกจายตามเปาหมาย
**วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตาม
ผลการดําเนินงานรายเดือน**
มี.ค.64 https://bit.ly/3gnjLAi

