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แบบ ตส.ปจ. - 2562 - 1

รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงานสวนกลางไมรวมกองคลัง
ชื่อหนวยงาน..........สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม..................
ไตรมาสที่....4..........เดือน.....กันยายน...........พ.ศ........2562.........

การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing)
เงินทดรองราชการ
1. มีคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และผูไดรับแตงตั้ง
ทำหนาที่ตรวจสอบทุกสิ้นวัน ที่เกิดรายการพรอมลงลายมือชื่อ (ถาตอบ “ไมมีเงินทดรองราชการ” ไมตอง
ตอบขอ 2-3)
 มีคำสั่ง/ตรวจสอบ
 มีคำสั่ง/ไมไดตรวจสอบ เนื่องจาก............................................
 ไมมีคำสั่งฯ เนื่องจาก......................  ไมมีเงินทดรองราชการ
2. บันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการเปนปจจุบัน
 เปนปจจุบนั
 ไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก..........................................................
3. จัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการและเสนอหัวหนาหนวยงานลงชื่อรับรองเปนประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 15
ของเดือนถัดไป
 จัดทำ/ลงลายมือชื่อรับรอง/ทันเวลา
 จัดทำ/ลงลายมือชื่อฯ/ไมทันเวลา เนื่องจาก........
 จัดทำ/ไมลงลายมือชื่อฯ/ทันเวลา เนื่องจาก....  จัดทำ/ไมลงลายมือชื่อฯ/ไมทันเวลา เนื่องจาก....
 ไมไดจัดทำ เนื่องจาก......................…………….
เงินยืม
4. อนุมัติเงินยืมโดยหัวหนาหนวยงาน
 อนุมัติโดยหัวหนาหนวยงาน/รักษาราชการแทนฯ
 อนุมัติโดยผูไมมีอำนาจ เนื่องจาก...........................................................................................................
5. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด (ตามระเบียบเบิกจายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2551 ขอ 60)
(ถาตอบ“ไมเกิน” ไมตองตอบขอ 6)
 ไมเกินระยะเวลาฯ
 เกินระยะเวลาฯ เนื่องจาก..................................................................................................................
6. เรงรัดติดตามทวงถามกรณีสงใชเงินยืมเกินกำหนดเปนลายลักษณอักษรอยางชาภายใน 30 วันนับแตวันครบ
กำหนด (ตามระเบียบเบิกจายเงินจากคลังฯ พ.ศ.2551 ขอ 63)
6.1  (เงินทดรองราชการ) จำนวนทั้งหมด .........ราย
 เรงรัดติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร จำนวน.........ราย
 ไมมีการเรงรัดติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร จำนวน.........ราย เนื่องจาก................
6.2  (เงินยืมราชการ) จำนวนทั้งหมด .........ราย
 เรงรัดติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร จำนวน.........ราย
 ไมมีการเรงรัดติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร จำนวน.........ราย เนื่องจาก.....................
6.3  (เงินทดรองราชการกรม) จำนวนทั้งหมด .........ราย
 เรงรัดติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร จำนวน.........ราย
 ไมมีการเรงรัดติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร จำนวน.........ราย เนื่องจาก.....................

-27. สงใชเงินยืมเปนเงินสดจำนวนสูงเกิน 30% (ถาตอบ“ไมเกิน” ไมตองตอบขอ 8-9)
 สงใชเงินยืมเปนเงินสด ไมเเกิน 30%
 สงใชเงินยืมเปนเงินสด เกิน 30% เนื่องจาก............................................................................................
8. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 30% จำนวนกี่ราย และจำนวนเงินที่เกินฯ รวมเปนเงินเทาไหร
8.1  มี (เงินทดรองราชการ)
จำนวน.........ราย จำนวนเงินรวม....................บาท (ระบุเฉพาะยอดที่คืนเปนเงินสด)
8.2  มี (เงินยืมราชการ)
จำนวน.........ราย จำนวนเงินรวม....................บาท (ระบุเฉพาะยอดที่คืนเปนเงินสด)
8.3  มี (เงินทดรองราชการกรม)
จำนวน.........ราย จำนวนเงินรวม....................บาท (ระบุเฉพาะยอดที่คืนเปนเงินสด)
9. มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเปนกรณีสงใชเงินยืมเปนเงินสดสูงเกิน 30% เสนอผูอำนวยการเพื่อทราบและ
พิจารณา
 มี
 ไมมี เนื่องจาก.........................................................................

การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
10. ใชแบบตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจายปะหนาใบสำคัญทุกประเภท ตามหนังสือกรมอนามัย
ที่ สธ0925.02/ว355 ลว 23 มิ.ย.58 (สุมตรวจไมนอยกวา 10 ฉบับ)
 ใช/ครบถวน
 ใช/ไมครบถวน เนื่องจาก.........................................................
 ไมใช เนื่องจาก......................
11. ใบสำคัญที่จายเงินแลวทุกประเภทมีการประทับตราบนหลักฐานการจายเงิน(สุมตรวจไมนอยกวา 10 ฉบับ)
11.1 ประทับตรา “จายเงินแลว” พรอมวันที่ที่จายเงินและลงลายมือชื่อผูจายเงิน
ครบถวน
ไมครบถวน เนื่องจาก................................................................
ไมประทับตรา เนื่องจาก...............
11.2 ประทับตรา “ลงบัญชีแลว” พรอมลงวันที่/ลายมือชื่อผูลงบัญชี
ครบถวน
ไมครบถวน เนื่องจาก..............................................................
ไมประทับตรา เนื่องจาก...............
12. ใบสำคัญที่จายเงินแลวมีเอกสารประกอบการเบิกจายครบถวน (ตามแบบตรวจสอบหลักฐานฯ ขอ 10)
(สุมตรวจไมนอยกวา 10 ฉบับ)
ครบถวน
ไมครบถวน เนื่องจาก.......................................................

การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน (Operational Auditing)

การควบคุมพัสดุ (ขอ 18,19 ตอบเฉพาะไตรมาส 1)
13. มีคำสั่งมอบหมายเปนลายลักษณอักษร ระหวางผูทำหนาที่บันทึกการรับ-จายวัสดุ (ลงบัญชีวัสดุ) และผูทำ
หนาที่คุมคลังพัสดุ โดยเปนคนละคนกัน
 มี/เปนคนละคนกัน
 มี/เปนคนเดียวกัน เนื่องจาก..................................................
 ไมมีคำสั่งฯ เนื่องจาก..........................

-314. ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือในคลังพัสดุตรงกัน (สุมตรวจวัสดุอยางนอย 5 รายการ,
สื่อสิ่งพิมพ (ถามี) อยางนอย 5 รายการ และนมเอดส (ถามี))
 ตรง
 ไมตรง เนื่องจาก......................................................................
15. การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลัง
 จัดเก็บโดยยึดหลัก 5 ส เชน สะอาด เปนระเบียบ ปลอดภัย จัดเปนหมวดหมูมีปายบอกชื่อพัสดุชัดเจน
 จัดเก็บไมเปนไปตามหลัก 5 ส เนื่องจาก...................................................................................................
16. จัดทำทะเบียน/บัญชีคุมตาง ๆ ครบถวน และบันทึกเปนปจจุบนั
16.1 ทะเบียนคุมทรัพยสิน
 ทำ/บันทึกเปนปจจุบัน
 ทำ/บันทึกไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก........................................
 ไมทำ เนื่องจาก........................
16.2 บัญชีวัสดุ
 ทำ/บันทึกเปนปจจุบัน
 ทำ/บันทึกไมเปนปจจุบัน เนื่องจาก.......................................
 ไมทำ เนื่องจาก.........................
17. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ทันตามระเบียบฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกป
 แตงตั้ง/ทันเวลา
 แตงตั้ง/ไมทันเวลา เนื่องจาก...................................................
 ไมไดแตงตั้ง เนื่องจาก..........................
18. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป และรายงานคาเฉลี่ย
น้ำมันเชื้อเพลิง ตอผูแตงตั้ง ภายใน 30 วันทำการ นับแตวันเปดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม
(ตอบเฉพาะไตรมาส 1)
 จัดทำ/เสนอรายงานทันเวลา
 จัดทำ/เสนอไมทันเวลา เนื่องจาก............................................
 ไมจัดทำ เนื่องจาก..........................
19. สงสำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป และรายงานคาเฉลี่ยน้ำมัน ตามขอ 18 ไปยัง สตง.หรือ
สตง.ภูมิภาค (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)
 สง
 ไมสง เนื่องจาก........................................................................
20. สงรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำป และรายงานคาเฉลี่ยน้ำมัน พรอมสำเนาหนังสือที่สง สตง.หรือ
สตง.ภูมิภาค ตออธิบดีกรมอนามัย ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุกรมอนามัย เพื่อทราบ
 สง
 ไมสง เนื่องจาก.......................................................................
แผนการจัดซื้อจัดจาง (ขอ 21, 22 ตอบเฉพาะไตรมาส 1)
21. จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจำป เสนอผูมีอำนาจเห็นชอบแผนฯ และลงเว็บไซตแผน-ผล
การจัดซื้อจัดจางกรมอนามัย (ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0903.04/ว4320 ลว.17 มิย.59 และตาม พรบ.
ขอมูลขาวสาร มาตรา 9) (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)
 มีแผนฯ/เสนอผูมีอำนาจเห็นชอบแผนฯ/เผยแพรลงเว็บไซตฯ
 มีแผนฯ/ไมไดเสนอผูมีอำนาจเห็นชอบแผนฯ/ไมไดเผยแพรลงเว็บไซตฯ เนื่องจาก...................................
 ไมมีแผนฯ เนื่องจาก..................................................................................................................................

-422. มีแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาประจำป เสนอคณะกรรมการตามขอ 5 แหงระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของสวนราชการและหนวยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 และหัวหนาหนวยงานใหความเห็นชอบ และพิจารณาอนุมัติแผนฯ
(ตอบเฉพาะไตรมาส 1)
 มีแผนฯ/เสนอคณะกรรมการฯและเสนอผูมีอำนาจอนุมัติแผนฯ ตามลำดับ
 มีแผนฯ/ไมไดเสนอคณะกรรมการฯและผูมีอำนาจอนุมัติแผนฯ เนื่องจาก...............................................
 ไมมีแผนฯ เนื่องจาก.................................................................................................................................
 ไมมีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาที่ใชทางการแพทย

การตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing)
การบริหารงบประมาณ (ขอ 23 ตอบเฉพาะไตรมาส 1)
23. จัดทำแผนการใชจายเงินประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยแตละไตรมาสเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
และเสนอหัวหนาหนวยงานอนุมัติ (ตอบเฉพาะไตรมาส 1)
จัดทำ/เปนไปตามมติ ครม.ทุกไตรมาส/เสนอหัวหนาหนวยงานอนุมัติ
จัดทำ/ไมเปนไปตามมติ ครม. ไตรมาสที่........../เสนอหัวหนาหนวยงานอนุมัติ เนื่องจาก........................
จัดทำ/ไมไดเสนอหัวหนาหนวยงานอนุมัติ เนื่องจาก................................................................................
ไมไดจัดทำ เนื่องจาก................................................................................................................................
24. ผลการใชจายเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตละไตรมาสเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เปนไปตามมติ ครม.
ไมเปนไปตามมติครม. ไตรมาสที่ ...... เนื่องจาก.............................
25. จัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณทุกประเภท (ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ 0903.02/2279
ลว.31 ต.ค.56) (ถาตอบวา “ไมม”ี ไมตองตอบขอ 26)
ไมมีเงินนอกงบประมาณ
มีเงินนอกงบประมาณ (ใหตอบตามตารางนี้)
มีทะเบียนคุม
มีทะเบียนคุม
และบันทึกเปนปจจุบนั แตบันทึกไมเปนปจจุบนั

เงินชวยเหลือตางประเทศ
เงิน สสส.
เงิน สปสช.
เงินบำรุง
อื่น ๆ ระบุ…………………

ไมมีทะเบียนคุม
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***หมายเหตุ
หากผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแบบ ตส.ปจ.-2562-1 เรียบรอยแลว พบวาการปฏิบัต ิ งาน
ถูกตองเปนไปตามระเบียบฯ ไมมีประเด็นขอตรวจพบ ไมตองจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ
ของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2562-2) และแบบรายงานการติดตามผลการแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2562-3)
แตหากพบวามีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ ใหนำประเด็นดังกลาว มาจัดทำรายงานผลการ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน(แบบ ตส.ปจ.-2562-2) โดยใหสงรายงาน
ผลการปฏิบัติตามขอเสนแนะฯ (ผานระบบ Google Form) ภายในวันที่ 15 หลังสิ้นแตละไตรมาส (สงมา
พรอมกับรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน แบบตส.ปจ.-2562-1)
หากยังไมไดรับการแกไขทันเวลาภายในไตรมาสที่ตรวจพบ ใหจัดทำแบบรายงานการติดตามผลการ
แกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2562-3) โดยใหสงผลการ
ติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ (ผานระบบ Google Form) ภายในวันที่
15 หลังสิ้นไตรมาสถัดไป

