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บทสรุปผูบริหาร

รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
วัตถุประสงค

เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานภายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย เปนไปดวยความ
ถูกตอง รัดกุม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปนการปองกันขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดเบื้องตนที่อาจ
เกิด ขึ้น ไดทัน เวลา อีกทั้งใหผลการดําเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว ชวยให
การบริหารงานมีมาตรฐาน โปรงใส ถูกตอง มีความนาเชื่อถือ เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล
สามารถรองรับการตรวจสอบจากหนวยงานภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบเขต

รายงานผลการตรวจสอบของผู ตรวจสอบภายในประจํ าหน วยงาน ไตรมาส 3 (เมษายน มิถุนายน 2563) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 36 หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานสวนกลาง
จํานวน 20 หนวยงาน (จํานวน 26 ขอ), หนวยงานสวนภูมิภาคและกองคลัง จํานวน 16 หนวยงาน (จํานวน 37 ขอ)
ผลการรายงาน

1. ผลการตรวจสอบภาพรวมของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 3 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวามีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
- ดานการบริหารงาน (Management Auditing)
พบวา จัดทําแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไมเปนไปตามกรมฯ กําหนด
เนื่องจากมีการปรับแผนฯ ตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
- ดานการเงินและบัญชี (Financial Auditing)
พบวา มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 20% มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปนเสนอผูมี
อํานาจเรียบรอยแลว (20 หนวยงาน), สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดไมมีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถาม
เปนลายลักษณอักษร (1 หนวยงาน), สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดมีบันทึกเรงรัดติดตามทวง
ถามเรียบรอยแลว, และสงรายงานการเงินลาชา (2 หนวยงาน) หนวยงานไดดําเนินการแกไขใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ เรียบรอยแลว
- ดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing)
พบวา จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังไมเปนไปตามหลัก 5 ส. (2 หนวยงาน) ยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุกับยอด
คงเหลือในคลังพัสดุไมตรงกันเนื่องจากการตัดยอดบัญชีไมเปนปจจุบัน (1 หนวยงาน) ไดดําเนินการแกไข
เรียบรอยแลว
- ดานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Auditing) พบวาไดปฏิบัติตามระเบียบฯ
2. มีประเด็นขอตรวจพบ ทั้งหมด 33 ขอ แกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว 33 ขอ คิดเปน
รอยละ 100 ของขอตรวจพบทั้งหมด ซึ่งหนวยงานมีการกํากับติดตามและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ใหเปนไปตามระเบียบโดยมีการรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะฯ (แบบ ตส.ปจ.-2563-2)
3. ความทันเวลาการรายงานผลฯ พบวา หนวยงานจัดสงรายงานผลการตรวจสอบ (แบบ ตส.ปจ.2563-1) รายงานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะฯ (แบบ ตส.ปจ.-2563-2) และแบบรายงานการติดตามผล
การแกไขตามขอเสนอแนะฯ (แบบ ตส.ปจ.-2562-3) ครบถว น ทัน ตามกํา หนดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม
2563 ทุ กหน ว ยงาน

-24. เปรีย บเทียบภาพรวมผลการปฏิ บัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผูต รวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 2 กับไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 พบวา หนวยงานกรม
อนามัยมีผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบลดลง ดังนี้
ภาพรวม
ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ

ไตรมาส 2
35 ขอ

ไตรมาส 3
33 ขอ

ลดลง
2 ขอ

ขอวิเคราะห ขอเสนอแนะ และปญหาอุปสรรค
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน มีการรายงานผานระบบ
Google From ที่หนาเว็บไซตกลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ทําใหเกิดความคลองตัวและสะดวกในการ
รายงานผลการตรวจสอบ และใชชองทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานทาง Group Line ผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน สงผลใหรายงานผลการตรวจสอบทันเวลา เนื่องจากผูบริหารหนวยงานใชประโยชนจาก
ชองทางดังกลาวในการควบคุ ม กํ ากับ ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบั ติงานให เป นไปตามระเบีย บฯ รวมทั้ ง
ประเด็นขอตรวจพบไดรับการแกไขตามที่สั่งการไดโดยเร็ว การดําเนินงานที่มีขอตรวจพบสูงสุด คือ ดา นการ
บริหารงาน (Management Auditing) ในประเด็นการจัดทําแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไมเปนไปตามกรมฯ กําหนด เนื่องจากมีการปรับแผนฯ ตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และดานการเงินและบัญชี (Financial Auditing) ในประเด็นการสงใชเงินยืม
ลาชาและสงใชเงินสดเกิน 20% ดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) มีความเสี่ยงใน
เรื่องการเก็บรักษาพัสดุในคลังไมเปนไปตามหลัก 5 ส. และการบัน ทึกบัญชีใหถูกตองเปน ปจ จุบัน ตรงกับ
ยอดคงเหลือในคลังพัสดุ สําหรับดานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบ (Compliance Auditing) พบวา
ไดปฏิบัติตามระเบียบฯ
ดังนั้ น ผู บ ริห ารหน ว ยงานควรเฝาระวังเร งรัด การใชจายเงิน ใหเปน ไปตามมติกรมฯ และ
ติดตามลูกหนี้เงินยืมใหรัดกุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงกํากับติดตามเปนระยะ เพื่อใหผลการดําเนินงานของหนวยงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
กลุมตรวจสอบภายในจึงไดดําเนินงานการบริการใหคําปรึกษาผานทางชองทางสื่อออนไลน เชน เว็บไซตกลุม
ตรวจสอบภายใน Facebook กลุมตรวจสอบภายใน Group line และทางโทรศัพท เปนตน เพื่อใหคําปรึกษา
กับผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของใหเขากับสถานการณปจจุบันและสถานการณ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

-3ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปขอตรวจพบที่ไดรับการแกไขตามรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
จํานวนขอทักทวงทั้งหมดตามแบบผลการตรวจสอบฯ (ตส.ปจ.-2563-1)
33 ขอ
จํานวนขอทักทวงทั้งหมดที่ไดรับการแกไขตามขอเสนอแนะ
33 ขอ
คิดเปน
100.00%
ภาพรวมรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในแตละดานที่ปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ
รายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในแตละดานที่ปฏิบัติงาน ไมเปนไปตามระเบียบฯ
หนวยงาน
Financial
Compliance Operational Management
กลาง
7.00%
0.00%
0.00%
15.00%
ภูมิภาค
3.13%
0.00%
1.44%
6.25%
ภาพรวม (เฉลี่ย)
5.06%
0.00%
0.72%
0.00%

ผลการตรวจสอบภาพรวมของผู ต รวจสอบภายในประจํ า หน ว ยงาน ไตรมาส 3 ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2563 พบวา หนวยงานจัดสงรายงานฯ ทันเวลาทุกหนวยงาน (ภายในวันที่ 15 ก.ค. 63) และ
มีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดาน Management Auditing
คิดเปน 10.63% ดาน Financial Auditing คิดเปน 5.06% ดาน Operational Auditing คิดเปน 0.72%
และดาน Compliance Auditing คิดเปน 0.00%
ประเด็นที่ตรวจพบ คือ จัดทําแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไมเปนไปตาม
กรมฯ กําหนด เนื่องจากมีการปรับแผนฯ ตามสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid-19) สงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 20% แตมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปนเสนอผูมีอํานาจ
เรีย บรอยแลว (20 หนว ยงาน), สงใชเ งิน ยืมเกิน ระยะเวลาที่ร ะเบีย บกํา หนดไมมีบัน ทึกเรงรัด ติด ตามเปน
ลายลักษณอักษร (1 หนวยงาน), สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนดมีบันทึกเรงรัดติดตามเรียบรอยแลว
และสงรายงานการเงินลาชา (2 หนวยงาน) ซึ่งหนวยงานไดดําเนินการแกไขใหเปนไปตามระเบียบฯ เรียบรอยแลว
ครบทุกประเด็น สําหรับดาน Compliance มีผลการปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบฯ ทุกหนวยงาน

-4ประเด็นขอตรวจพบจากรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 3 ปงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเด็นขอตรวจพบตามแบบฟอรม แบบ ตส.ปจ.-2563-1 นี้ เปน ขอตรวจพบทั้งหมดที่
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานตรวจพบวามีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ ตามคูมือ/แบบรายงาน โดย
ผู ต รวจสอบภายในประจํา หน ว ยงาน ไดดํา เนิน งานรายงานผลการปฏิบัติต ามขอ เสนอแนะ ตามแบบ
ตส.ปจ.-2563-2 ผานระบบ Google From โดยเรียงตามผลการปฏิบัติงานแตละดานมีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องที่
รายการ
ตรวจสอบ
การตรวจสอบ 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 20% มี
การเงินและ บันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผูอํานวยการ
เรียบรอยแลว
บัญชี
(Financial
Auditing)

2. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบ
กําหนด เงินทดรองราชการ จํานวน 1 ราย
เนื่องจากรอเอกสารเพื่อเปนหลักฐานในการ
สงเบิก ไมมกี ารเรงรัดติดตามทวงถามเปน
ลายลักษณอักษรเนื่องจากจัดทํารายการยืม
เงินไวในระบบคอมพิวเตอรและเรงรัด
ติดตามดวยวาจา

หนวยงาน

ผล
แกไข
สวนกลางไมรวมกองคลัง
แกไข
แลว
1. สํานักงานเลขานุการกรม
ทุก
2. กองการเจาหนาที่
หนวย
3. กองแผนงาน
4. ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ งาน
5. สํานักสงเสริมสุขภาพ
6. สํานักโภชนาการ
7. สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
8. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
9. สํานักอนามัยผูสูงอายุ
10. กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
11.สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
12.ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
สวนภูมิถาคและกองคลัง
กองคลัง (ภาพรวมสวนกลาง
ไมมีรายยืมของกองคลัง)
13.ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
14.ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
15.ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
16.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
17.ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
18.ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
19.ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
20.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
1. กองประเมินผลกระทบตอ
แกไข
สุขภาพ
แลว

-5เรื่องที่
ตรวจสอบ

รายการ

หนวยงาน

ผล
แกไข
1. กองคลัง (ภาพรวมสวนกลาง ไม แกไข
มีรายยืมของกองคลัง)
แลว

3. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบ
กําหนด (เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ)
(รวมของสวนกลาง ไมมีรายยืมของกองคลัง)
จํานวน 7 ราย เนื่องจากตามเหตุผลของแต
ละหนวยงาน มีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถาม
เปนลายลักษณอักษร
4. สงรายงานประจําเดือนใหสตง.และกรม 1. ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
อนามัยลาชา เนื่องจากมีการตรวจสอบความ
ถูกตองกอนสงจึงจัดสงไมทันเวลา
5. จัดทํารายงานฐานะเงินทดรองราชการและ 1. กองประเมินผลกระทบตอ
เสนอหัวหนาหนวยงานไมทันเวลา
สุขภาพ
2. ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
การตรวจสอบ 1. จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังไมเปนไปตามหลัก 1. ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
การปฏิบัติงาน 5 ส.
2. ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
หรือการ
2. ยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือใน 1. ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ดําเนินงาน
คลังพัสดุไมตรงกัน เนื่องจากการตัดยอดบัญชี
(Operational ไมเปนปจจุบัน
Auditing)
การตรวจสอบ 1. จัดทําแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ
สวนกลางไมรวมกองคลัง
การบริหารงาน พ.ศ.2563 ไมเปนไปตามมติ ครม. เนื่องจากมี 1. สํานักงานเลขานุการกรม
(Management การปรับแผนฯ ตามสถานการณ Covid-19 2. สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
3. ศูนยบริหารกฎหมาย
Auditing)
สาธารณสุข
สวนภูมิภาครวมกองคลัง
4. ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ เชียงใหม
รวมขอทักทวงตามแบบผลการตรวจสอบฯ (ตส.ปจ.-2563-1)
33 ขอ
จํานวนขอทักทวงที่แกไขแลว ตามขอเสนอแนะฯ (ตส.ปจ.-2563-2)
33 ขอ

แกไข
แลว
แกไข
แลว
แกไข
แลว
แกไข
แลว
แกไข
แลว

หมายเหตุจากสูตร :จํานวนขอทักทวงที่แกไขเรียบรอยแลว x 100 = รอยละจํานวนขอทักทวงที่ไดรับการแกไข
จํานวนขอทักทวงทั้งหมด
จํานวนขอทักทวงทั้งหมด
33 ขอ
จํานวนขอทักทวงที่แกไขเรียบรอยแลว
33 ขอ
33 x 100
=
100
33

-6ความทันเวลาของการรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ความทันเวลาการรายงานผลฯ พบวา หนวยงานจัดสงรายงานผลการตรวจสอบ (แบบ ตส.ปจ.2563-1) รายงานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะฯ (แบบ ตส.ปจ.-2563-2) และแบบรายงานการติดตามผลการ
แกไขตามขอเสนอแนะฯ (แบบ ตส.ปจ.-2562-3) ครบถวน ทันตามกําหนดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ทุกหนวยงาน รายละเอียดดังนี้
ลํา
ดับ

หนวยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

กลุมตรวจสอบภายใน
สํานักเลขานุการกรม
ศูนยสื่อสารสาธารณะ
กองคลัง
กองการเจาหนาที่
กองแผนงาน
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
สํานักสงเสริมสุขภาพ
สํานักทันตสาธารณสุข
สํานักโภชนาการ
สํานักอนามัยเจริญพันธุ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
สํานักผูทรงคุณวุฒิ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน

การดําเนินงาน
วันที่สงรายงาน ผล วันที่สงรายงาน ผล วันที่สงรายงาน ผล
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
14 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
2 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
2 ก.ค. 63
29 มิ.ย. 63
15 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
8 ก.ค. 63
13 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
13 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63






























วันที่ ผอ.
ลงนาม

ผล

ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  14 ก.ค. 63 
15 ก.ค. 63  ไมเขาเกณฑสง  14 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  13 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  15 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  14 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  15 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  15 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  9 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  9 ก.ค. 63 
14 ก.ค. 63  ไมเขาเกณฑสง  14 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  ไมเขาเกณฑสง  15 ก.ค. 63 

15 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 
15 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
15 ก.ค. 63 
10 ก.ค. 63 
14 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
10 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 

ไมเขาเกณฑสง  14 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  9 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  15 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  8 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  29 มิ.ย. 63 
ไมเขาเกณฑสง  15 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  9 ก.ค. 63 

14 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
10 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 

14 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
11 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63












-7ลํา
ดับ
29
30
31
32
33
34
35

หนวยงาน

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชาย
ขอบ และแรงงานขามชาติ
36 ศูนยทันตสาธารณสุขระหวาง
ประเทศ เชียงใหม

การดําเนินงาน
วันที่สงรายงาน ผล วันที่สงรายงาน ผล วันที่สงรายงาน ผล
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3

วันที่ ผอ.
ลงนาม

ผล

13 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
13 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
15 ก.ค. 63
13 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63









13 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 
14 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 
ไมเขาเกณฑสง 
13 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง 

ไมเขาเกณฑสง  13 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  10 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  9 ก.ค. 63 

ไมเขาเกณฑสง 

3 ก.ค. 63



9 ก.ค. 63



9 ก.ค. 63  ไมเขาเกณฑสง 

8 ก.ค. 63



ไมเขาเกณฑสง  14 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  15 ก.ค. 63 
ไมเขาเกณฑสง  13 ก.ค. 63 

หมายเหตุ :
1. แบบ ตส.ปจ.1 หมายถึง แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ
ตส.ปจ.-2563-1)
2. แบบ ตส.ปจ.2 หมายถึง แบบรายงานการปฏิบั ติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจํ า
หนวยงาน (แบบตส.ปจ.-2563-2)
3. แบบ ตส.ปจ.3 หมายถึ ง แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2563-3)
4.  หมายถึง การจัดสงรายงานในระบบ Google From ทันเวลา (ภายในวันที่ 15 ก.ค. 63)
5.  หมายถึง การจัดสงรายงานในระบบ Google From ไมทันเวลา (หลังวันที่ 15 ก.ค. 63)

-8เปรียบเทียบภาพรวมผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1 กับไตรมาส 3
เปรียบเทียบภาพรวมผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ประจําหนวยงาน ไตรมาส 1 กับไตรมาส 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 พบวา หนวยงานกรมอนามัยมีผล
การปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบลดลง ดังนี้
ภาพรวม
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
จํานวนที่ลดลง
ผลการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ
35 ขอ
33 ขอ
2 ขอ
มีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อหนวยงาน
1.กลุมตรวจสอบภายใน
2.สํานักงานเลขานุการ
กรม

ไตรมาส 2

ประเด็นขอตรวจพบ
-ไมมีประเด็น-ไมมีประเด็น-

3.ศูนยสื่อสารสาธารณะ
-ไมมีประเด็น4.กองคลัง
1. (เงินยืมราชการสวนกลาง ไมมี
รายยืมของกองคลัง) สงใชเงินยืม
เกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
จํานวน 35 ราย สาเหตุตาม
เหตุผลของแตละหนวยงานมี
บันทึกเรงรัดติดตามฯเรียบรอยแลว
2. (เงินยืมราชการสวนกลาง ไมมี
รายยืมของกองคลัง) สงใชเงินยืม
เปนเงินสดเกิน 30% จํานวน 60
ราย มีบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอ
ผูอํานวยการทราบเรียบรอยแลว

ผล
แกไข
-

แกไข
แลว

แกไข
แลว

ไตรมาส 3

ประเด็นขอตรวจพบ
-ไมมีประเด็น1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
20% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
6,750.- บาท เนื่องจากไม
เปนไปตามเปาหมาย มีบันทึก
ชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผูมีอํานาจ
เรียบรอยแลว
2. จัดทําแผนการใชจายเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไมเปนไปตามมติ ครม.
เนื่องจากหนวยงานมีคาใชจาย
ประจํา แกไขโดยดําเนินการ
ควบคุมกํากับการจัดทําแผนฯ
และเรงดําเนินการใชจายเงิน
ใหเปนไปตามมติ ครม.
-ไมมีประเด็น1. (เงินยืมราชการสวนกลาง ไมมี
รายยืมของกองคลัง) สงใชเงินยืม
เกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด
จํานวน 7 ราย เนื่องจากตาม
เหตุผลของแตละหนวยงาน มี
บันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเปน
ลายลักษณอักษร
2. (เงินยืมราชการสวนกลาง ไมมี
รายยืมของกองคลัง) สงใชเงินยืม
เปนเงินสดเกิน 20% จํานวน 12
ราย เนื่องจากตามเหตุผลของ
หนวยงาน มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ
เสนอผูมีอํานาจเรียบรอยแลว

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
- คงที่ แกไข เพิ่ม แลว

แกไข
แลว

- คงที่ แกไข คงที่ 2
แลว

แกไข
แลว

-9ชื่อหนวยงาน
5.กองการเจาหนาที่

6.กองแผนงาน

7.ศูนยความรวมมือ
ระหวางประเทศ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ผล
ประเด็นขอตรวจพบ
แกไข
1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินทดรองราชการ) จํานวน แลว 20% (เงินทดรองราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
5 ราย เปนเงินสดรวม 11,222.1,200.-บาท เนื่องจาก
(เงินยืมราชการ) จํานวน 1 ราย
ประมาณการคาน้ํามันเชื้อเพลิง
เปนเงิน 18,580.- บาท เนื่องจาก
มากกวาที่จายจริง มีบันทึก
มีการเลื่อนการประชุม,คณะกรรมการที่
ชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผูมีอํานาจ
เชิญประชุมมาไมครบ, คํานวณคา
เรียบรอยแลว
เดินทางวิทยากรคลาดเคลื่อน มี
บันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินทดรองราชการ)
แลว 20% (เงินทดรองราชการ)
จํานวน 2 ราย เปนเงินสดรวม
จํานวน 2 ราย เปนเงินสดรวม
6,260.-บาท เนื่องจาก ผูบริหาร
2,680.-บาท เนื่องจาก
ไดมีการเปลี่ยนแปลงวันลงตรวจ
สถานการณแพรระบาดของ
เยี่ยมศูนยอนามัยที9่ นครราชสีมา,
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ลดจํานวนการเดินทางไปเนื่องจาก
2019 (COVID-19) มีการ
สถานการณแพรระบาดของโรคติด
แพรเชื้ออยางรวดเร็ว เพื่อให
เชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVIDสอดคลองกับมาตราการใน
19) มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอ
การปองกันการแพรระบาด
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
ของโรคดังกลาว จําเปนตอง
ลดจํานวนยการเดินทางไป
ราชการลง มีบันทึกชี้แจง
เหตุผลฯ เสนอผูม ีอํานาจ
เรียบรอยแลว
-ไมมีประเด็น- 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
20% (เงินทดรองราชการ )
จํานวน 2 ราย เปนเงินสดรวม
310.-บาท เนื่องจากไมเกิด
คาผานทางพิเศษตามที่
ประมาณการ มีบันทึกชี้แจง
เหตุผลฯ เสนอผูม ีอํานาจ
เรียบรอยแลว
-ไมมีประเด็น-ไมมีประเด็นประเด็นขอตรวจพบ

8.กลุม พัฒนาระบบ
บริหาร
9.สํานักสงเสริมสุขภาพ 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินยืมราชการ) จํานวน 6
ราย เปนเงินสดรวม
509,937.50 บาท มีบันทึก
ชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผูอํานวยการ
เรียบรอยแลว

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
แกไข คงที่ 1
แลว

แกไข คงที่
แลว

1

แกไข เพิ่ม
แลว

-

-

คงที่

-

แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน แกไข คงที่
แลว 20% (เงินยืมราชการ)
แลว
จํานวน 6 ราย เปนเงินสดรวม
826,278.-บาท เนื่องจาก
เนื่องจากสถานการณ covid-19
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผู
มีอํานาจเรียบรอยแลว

1
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10.สํานักทันต
สาธารณสุข

11.สํานักโภชนาการ

12.สํานักอนามัยการ
เจริญพันธุ

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ
1. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ)
เนื่องจากมีผูเขาประชุมจํานวน
มากและเบิกจายคาใชจายในการ
เดินทางใหแกผูเขาประชุมทั้งหมด
ใชเวลาในการติดตามเอกสาร
หลักฐานการจายจากผูเขาประชุม
2. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 30%
(เงินยืมราชการ) จํานวน 6 ราย
เปนเงินสดรวม154,375.50 บาท
เนื่องจากผูเขาประชุมมาไมครบ,
เบิกคาเดินทางต่ํากวาที่ประมาณ
การ, มีการเลื่อน/ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณการระบาด
ของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ผูเขาประชุมไม
สามารถออกจากที่ตั้งหนวยงานได
/ ผูตดิ ตามนิเทศงานไมสามารถ
เขาพื้นที่ได มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินยืมราชการ) จํานวน 1
ราย เปนเงินสดรวม 11,654.บาท เนื่องจากผลกระทบจากไวรัส
โคโรนาcovid-19 ทําใหผูเขารวม
ประชุมจากภายนอกมาประชุม
ไมได มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว

ผล
แกไข
แกไข
แลว

ไตรมาส 3
ประเด็นขอตรวจพบ
-ไมมีประเด็น-

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
- ลดลง -

แกไข
แลว

แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แลว 20% (เงินทดรองราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
1,600.-บาท, (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
13,000.-บาท เนื่องจาก
อนุกรรมการหลายทานติด
ราชการอื่น ไมสามารถ
มาเขาประชุมได มีบันทึกชี้แจง
เหตุผลฯ เสนอผูม ีอํานาจ
เรียบรอยแลว
1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินยืมราชการ) จํานวน 1 แลว 20% (เงินยืมราชการ) 1 ราย
ราย เปนเงินสดรวม 1,920 บาท
เปนเงินสดรวม 8,250.- บาท
เนื่องจากสถานการณ Covidเนื่องจากไดคํานวณเบีย้ เลีย้ งของ
19 ทําใหเที่ยวบินไมตรงตาม
บุคลากรที่เดินทางไปประชุมเต็ม
จํานวน แตการจัดประชุมผูจัดไดมี
กําหนดการประชุม จึงขอประชุม
การเลีย้ งอาหารมื้อกลางวันและ
ทางระบบวีดีทัศนทางไกล
มื้อเย็นจึงทําใหการประมาณ
(Video Conference) และมี
การเงินยืมไปราชการคลาดเคลื่อน
อนุกรรมการฯ ไมขอรับเบี้ย
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอ
ประชุม มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
เสนอผูม ีอํานาจเรียบรอยแลว

แกไข คงที่
แลว

1

แกไข เพิ่ม
แลว

1
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13.กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ

14.สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแหงชาติ

15.สํานักอนามัย
ผูสูงอายุ

16.สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ

1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินทดรองราชการ)
จํานวน 5 ราย เปนเงินสดรวม
35,609.-บาท, (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงินรวม
22,650.-บาท เนื่องจากคืนเบี้ย
ประชุม (คกก., อนก., มาไมครบ)
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
1. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
ระเบียบกําหนด (เงินทดรองราชการ
และเงินยืมราชการ) จํานวน 7 ราย
เนื่องจากเอกสารไมถูกตองไม
ครบถวนรอการแกไข ไมมีบันทึก
เรงรัดติดตามทวงคืนเงินยืมเปน
ลายลักษณอักษร หนวยงานได
กําหนด Time line การติดตาม
และแกไขเอกสารใหชัดเจนในแผน
บริหารความเสี่ยงเรียบรอยแลว
2. เจาหนาทีส่ งใชเงินยืมเกิน
ระยะเวลาทีร่ ะเบียบกําหนด ซ้ําๆ
รายเดิม จํานวน 1 ราย
-ไมมีประเด็น-

-ไมมีประเด็น-

ผล
แกไข

ไตรมาส 3
ประเด็นขอตรวจพบ

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
แกไข
แลว

2. จัดทําแผนการใชจายเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ไมเปนไปตามมติ ครม.
เนื่องจากสถานการณ COVID-19
ทําใหมีการปรับเปาหมาย
งบประมาณ และเลื่อนบาง
กิจกรรมไปจัดในไตรมาสที่ 4
แกไขโดยปรับแผนฯ และ
เรงรัดการเบิกจายเงินในไตร
มาส 4 ใหเปนไปตามมติ ครม.
แกไข สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข คงที่
แลว 20% (เงินทดรองราชการ)
แลว
จํานวน 4 ราย เปนเงินสดรวม
33,775.-บาท มีบันทึกชี้แจง
เหตุผลฯ เสนอผูม ีอํานาจ
เรียบรอยแลว

แกไข
แลว

-ไมมีประเด็น-

-

ลดลง

แกไข
แลว
- สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข เพิ่ม
20% (เงินทดรองราชการ)
แลว
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
3,720.-บาท มีบันทึกชี้แจง
เหตุผลฯ เสนอผูม ีอํานาจ
เรียบรอยแลว
-ไมมีประเด็น- คงที่

1

-

-

-

-12ชื่อหนวยงาน

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ

17.กองประเมินผล
กระทบตอสุขภาพ

1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินทดรองราชการ)
จํานวน 1 รายเปนเงินสดรวม
2,465 บาท เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงกําหนดการประชุม
ทําใหไมมีมื้ออาหารกลางวัน มี
บันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว

18.สํานักสุขาภิบาล
อาหารและน้ํา

1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินยืมราชการ) จํานวน 3
ราย เปนเงินสดรวม 107,365.บาท เนื่องจากมีการเบิกคาใชจาย
อยางประหยัดและกลุมเปาหมาย
ไมสามารถเขารวมปฏิบัติการได
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว

ไตรมาส 3

ผล
ประเด็นขอตรวจพบ
แกไข
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แลว 20% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย จํานวนเงินรวม
13,500.-บาท เนื่องจาก
กลุมเปาหมายที่เชิญประชุม
ติดตามราชการไมสามารถเขา
รวมประชุมไดมีบันทึกชี้แจง
เหตุผลฯ เสนอผูอํานวยการ
เรียบรอยแลว
2. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลา
ที่ระเบียบกําหนด เงินทดรอง
ราชการ จํานวน 1 ราย
เนื่องจากรอเอกสารเพื่อเปน
หลักฐานในการสงเบิก ไมมี
การเรงรัดติดตามทวงถามเปน
ลายลักษณอักษรเนื่องจาก
จัดทํารายการยืมเงินไวใน
ระบบคอมพิวเตอรและเรงรัด
ติดตามดวยวาจา ไดแกไขโดย
มอบใหหัวหนากลุมอํานวยการ
กํากับดูแลใหทันตามระเบียบ
กําหนด
3. จัดทํารายงานฐานะเงินทด
รองราชการและเสนอหัวหนา
หนวยงานลาชา เนื่องจาก
เจาหนาที่ลาปวย สงลาชาไป
1 วัน (สง 16 พค.63) ได
แกไขโดยมอบใหหัวหนากลุม
อํานวยการกํากับดูแลอยาง
เครงครัด
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แลว 20% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
4,125.-บาท เนื่องจาก
ผูเขารวมประชุมติดราชการ
ไมสามารถเขารวมประชุมได
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผู
มีอํานาจแลว

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
แกไข เพิ่ม 1
แลว

แกไข
แลว

แกไข
แลว

แกไข คงที่
แลว

1
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19.ศูนยบริหาร
กฎหมายสาธารณสุข

20.ศูนยหองปฏิบัติการ
กรมอนามัย
21.สํานักคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
22.ศูนยอนามัยที่ 1
เชียงใหม

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
แกไข คงที่ 1
แลว

ผล
ประเด็นขอตรวจพบ
แกไข
1. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ) แลว 20% (เงินทดรองราชการ)
จํานวน 7 ราย เนื่องจากเนื่องจาก
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
อยูระหวางการแกไขเอกสาร
1,740.-บาท เนื่องจากมีการ
2. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข เปลี่ยนแปลงกําหนดการนิเทศ
30% (เงินทดรองราชการ)
แลว งานจาก 2 วัน เปน 1 วัน จึง
จํานวน 2 ราย เปนเงินสดรวม
ไมเบิกคาเชาที่พัก มีบันทึก
3,770.-บาท (เงินยืมราชการ)
ชี้แจงเหตุผลฯ เสนอ
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
11,855.-บาท เนื่องจาก
2. จัดทําแผนการใชจายเงิน แกไข
เนื่องจากลดระยะเวลาในการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
แลว
เดินทาง และคํานวณคาที่พักสูง
2563 ไมเปนไปตามมติ ครม.
เกินความเปนจริง มีบันทึกชี้แจง
เนื่องจากไตรมาส 3 เบิกจาย
เหตุผลฯ เสนอผูอํานวยการ
65.2% ไมเปนไปตามมติ
เรียบรอยแลว
ครม. เนื่องจากการอนุมัติ
โครงการและการโอน
งบประมาณรอบ 2 ลาชา ทํา
ใหการเบิกจายงบประมาณไม
เปนไปตามแผน แกไขโดย
ผูอํานวยการมอบหมายใหทุก
กลุมงานเรงดําเนินการเบิก
จายเงินใหเปนไปตามมติ ครม.
-ไมมีประเด็น-ไมมีประเด็น- คงที่
ประเด็นขอตรวจพบ

-

-ไมมีประเด็น-

-

-ไมมีประเด็น-

-

คงที่

-

1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินยืมราชการ-เงิน
งบประมาณ) จํานวน 2 ราย เปน
เงินสดรวม 8,598.-บาท เนื่อง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจง
งดการประชุม/อบรมกะทันหัน
ภายหลังจากที่ยืมเงินราชการไป
เรียบรอยแลว อันเนื่องมาจากการ
ระบาดของ COVID-19 มีบันทึก
ชี้แจงเหตุผลเสนอผูอํานวยการ
ทราบเรียบรอยแลว

แกไข
แลว

-ไมมีประเด็น-

-

ลดลง

-

-14ชื่อหนวยงาน
23.ศูนยอนามัยที่ 2
พิษณุโลก

24.ศูนยอนามัยที่ 3
นครสวรรค

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ

ผล
แกไข
แกไข
แลว

ไตรมาส 3
ประเด็นขอตรวจพบ

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
- ลดลง -

1. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
-ไมมีประเด็นระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการเงินงบประมาณ) จํานวน 3 ราย,
(เงินยืมราชการ-เงินบํารุง)
จํานววน 4 ราย เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการเบิกจายไมครบถวน
และไมถูกตอง ตองนํากลับไป
แกไข มีการเรงรัดติดตามทวงถาม
เปนลายลักษณอักษรเรียบรอยแลว
2. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข
30% (เงินยืมราชการ-เงิน
แลว
งบประมาณ) จํานวน 4 ราย เปน
เงินสดรวม 44,130.-บาท
เนื่องจากยกเลิกการจัดอบรม/
ยกเลิกการไปราชการ /ผูเขารับ
การอบรมมาไมครบตามเปาหมาย
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอ
ผูอํานวยการทราบเรียบรอยแลว
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน แกไข เพิ่ม
1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แลว 20% (เงินยืมราชการ-เงิน
30% (เงินทดรองราชการ)
แลว ขึ้น
บํารุง) จํานวน 2 ราย เปนเงิน
จํานวน 2 ราย เปนเงินสดรวม
สดรวม 73,606.50 บาท
7,030.-บาท เนื่องจากมี
เปนการคืนเงินยืมจัดซือ้ วัสดุ
หนวยงานไมสงเจาหนาที่เขา
ประกอบอาหารฯ เนื่องจาก
ประชุมครั้งนี้หลายหนวยผูจดั จึง
เปนชวงแรกที่มีสถานการณโค
รับผิดชอบคาที่พักของเจาหนาที่
วิด-19 ทําใหยอดผูร ับบริการ
ศูนยอนามัยที่ขอเพิ่ม 2 ราย ทํา
ใหมีเงินคาที่พักเหลือสงคืน
นอยกวาที่คาดการณ และมี
3,400 บาท (ยอดเงินยืมรวม
การปรับเมนูอาหารทดแทนฯ
6,280 บาท) มีบันทึกชี้แจง
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผู
เหตุผลเสนอผูอํานวยการทราบ
มีอํานาจเรียบรอยแลว
เรียบรอยแลว
2. จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังไม แกไข
เปนไปตามหลัก 5 ส เนื่อง
แลว
จาก.การจัดเก็บรักษาพัสดุใน
คลัง ไมปลอดภัย พบวามี
อุปกรณแชน้ําดื่มในตูเย็นเก็บ
วัคซีน และพบมีการเก็บขยะ
ขางตูเย็นเก็บวัคซีนมีมดขึ้น
รวมทั้งปายชี้บงไมตรง รหัส
7070280 Slide7105
จํานวน 10 ชิ้น มีการเปลีย่ น
รหัสเนื่องจากเปลี่ยนบริษัท ยัง
ไมไดดําเนินการแกไขใหเปน

1

-15ชื่อหนวยงาน

25.ศูนยอนามัยที่ 4
สระบุรี

26.ศูนยอนามัยที่ 5
ราชบุรี

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ

1. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการเงินงบประมาณ) จํานวน 1 ราย
เนื่องจากการเตรียมเอกสารและมี
การแกไข มีการเรงรัดติดตามทวง
ถามเปนลายลักษณอักษร
เรียบรอยแลว
2. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินทดรองราชการ)
จํานวน 2ราย (เงินทดรอง
ราชการ) เปนเงินสดรวม
77,500.-บาท เนื่องจาก 1.
ประมาณการคาที่พักสูงเกินไป
ผูเขารวมประชุมแจงวาพักแลวมา
ไมครบจํานวนที่แจง 2.เขารวม
กิจกรรมไมได 2 ทาน มีคาที่พัก
ลดลงทําใหการประมาณการ
คาใชจายในสวนเบี้ยเลี้ยงและที่พกั
สุงกวาความเปนจริงมีบันทึกชี้แจง
เหตุผลเสนอผูอํานวยการทราบ
เรียบรอยแลว
1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินยืมราชการ-เงิน
งบประมาณ) จํานวน 5 ราย
ราชการ-เงินงบประมาณ เปนเงิน
สดรวม 149,410.-บาท
เนื่องจากการนิเทศลงพื้นที่จริง
เพียง 1 วัน/เปาหมายยกเลิกการ
พักคางในวันเขาประชุม/
สถานการณโรคไวรัสโคโรนา
2019 ระบาด/กลุมเปาหมายติด
ภารกิจทางราชการเรงดวน มี
บันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอ
ผูอํานวยการทราบเรียบรอยแลว

ผล
แกไข

ไตรมาส 3
ประเด็นขอตรวจพบ

ปจจุบัน แกไขโดยใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบจัดเก็บวัสดุให
เปนไปตามหลักเกณฑ 5 ส.
เพื่องายตอการใชงานและ
ตรวจสอบ
แกไข
-ไมมีประเด็นแลว

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข

-

ลดลง

-

แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน แกไข คงที่
แลว 20% (เงินทดรองราชการ)
แลว
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
16,230.-บาท เนื่องจากรอง
อธิบดีกรมอนามัยแจงลดวัน
การนิเทศศูนยอนามัยที่ 5
จาก 2 วัน เปน 1 วัน ในเวลา
กระชั้นชิดไมสามารถแกไขการ
ประมาณการเงินยืมได เพราะ
ตองยืมเงินลวงหนามีบันทึก
ชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผูมีอํานาจ
เรียบรอยแลว

1

แกไข
แลว

-16ชื่อหนวยงาน
27.ศูนยอนามัยที่ 6
ชลบุรี

28.ศูนยอนามัยที่ 7
ขอนแกน

29.ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ

ผล
แกไข
แกไข
แลว

ไตรมาส 3
ประเด็นขอตรวจพบ

1. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
-ไมมีประเด็นระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการเงินงบประมาณ) จํานวน 1 ราย มี
การเรงรัดติดตามทวงถามเปนลาย
ลักษณอักษรเรียบรอยแลว
2. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข
30% (เงินยืมราชการ-เงิน
แลว
งบประมาณ) จํานวน 3 ราย เปน
เงินสดรวม 17,320.-บาท, (เงิน
ยืมราชการ-เงินบํารุง) จํานวน 10
ราย เปนเงินสดรวม 486,690.บาท เนื่องจากมีการงดแผน มี
บันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอ
ผูอํานวยการทราบเรียบรอยแลว
-ไมมีประเด็น- 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
20% (เงินยืมราชการ-เงิน
งบประมาณ) เปนเงินสดรวม
13,055.-บาท เนื่องจากยกเลิก
กิจกรรมลงพื้นที่ Covid-19/
ยกเลิกกิจกรรม/ยกเลิกผูไป
ราชการ มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ
เสนอผูมีอํานาจเรียบรอยแลว
1. คณะกรรมการเก็บรักษาเงินทํา แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน 20%
หนาที่ตรวจนับเงินคงเหลือ
แลว (เงินยืมราชการ-เงินงบประมาณ)
ประจําวันเปนประจําลงลายมือชื่อ
จํานวน 3 ราย เปนเงินสดรวม
ไมครบถวนทุกคน เนื่องจากติด
17,276.-บาท เนื่องจากยกเลิกการ
ตราชการ ผอ.หนวยงาน ไดแกไข
อบรมจากสถานการณโควิดและการ
โดยกําชับใหคณะกรรมการลงชื่อ
ประมาณการคาเดินทางเกิน มี
ใหครบถวนเรียบรอยแลว
บันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผูมี
2. สงรายงานประจําเดือนให
แกไข อํานาจเรียบรอยแลว
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
แลว 2. สงรายงานประจําเดือนใหสตง.
และกรมอนามัยลาชา เนื่องจาก
และกรมอนามัยลาชา เนือ่ งจากมี
สรุปผลชาและรอลายเซ็นตลงนาม
การตรวจสอบความถูกตองกอนสง
ผอ.หนวยงานไดกําชับใหครั้งตอไป
จึงจัดสงไมทันเวลา แกไขโดย
เรงดําเนินการสงรายงานฯ ใหทัน
ผูอํานวยการมอบใหผูรับผิดชอบ
ตามกําหนดเรียบรอยแลว
ติดตามและเรงดําเนินการใหทันตาม
3. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
แกไข ระเบียบฯ
ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ- แลว 3. จัดทํารายงานฐานะเงินทดรอง
เงินงบประมาณ) จํานวน 17 ราย
ราชการและเสนอหัวหนาหนวยงาน
เนื่องจากรอเอกสารประกอบการ
ลาชา เนื่องจากมีการตรวจสอบความ
เบิกจาย มีการเรงรัดติดตามทวง
ถูกตองกอนสงใหผูมีอํานาจฯ ลง
ถามเปนลายลักษณอักษร
ชื่อรับรอง แกไขโดยผูอํานวยการ

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
- ลดลง -

แกไข เพิ่ม
แลว

-

แกไข ลดลง 2
แลว

แกไข
แลว

แกไข
แลว

-17ชื่อหนวยงาน

30.ศูนยอนามัยที่ 9
นครราชสีมา

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ
เรียบรอยแลว
4. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
30% (เงินยืมราชการ-เงิน
งบประมาณ) จํานวน 6 ราย เปน
เงินสดรวม 109,174.-บาท
เนื่องจากมีการระบาดของโควิด
19 ทําใหไมสามารถไปราชการ
และจัดการประชุมจึงมีการยกเลิก
มีบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอ
ผูอํานวยการทราบเรียบรอยแลว
5. ไมไดนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อ
จัดจางประจําป 2563 ที่เสนอผูม ี
อํานาจเห็นชอบแผนฯ เผยแพรใน
เว็บไซตกรมอนามัย เนื่องจาก
เขาใจคลาดเคลื่อนวาวงเงินไมถึง
500,000.-บาท ไมตองเผยแพร
ในเว็บไซตกรมฯ
-ไมมีประเด็น-

ผล
แกไข

ไตรมาส 3
ประเด็นขอตรวจพบ

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข

มอบหมายใหผรู ับผิดชอบติดตาม
แกไข และเรงดําเนินการใหทันตาม
แลว ระเบียบฯ
แกไข
4. จัดเก็บรักษาพัสดุในคลังไม
เปนไปตามหลัก 5 ส. เนื่องจากมีการ แลว
ปรับปรุงหองจึงยังไมเปนไปตาม
หลัก 5 ส. แกไขโดยใหผรู ับผิดชอบ
เรงดําเนินการจัดเก็บใหเปนไปตาม
หลัก 5 ส.
แกไข
แลว

-

1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
20% (เงินยืมราชการ-เงิน
งบประมาณ) จํานวน 1 ราย
เปนเงินสดรวม 1,590.-บาท
เนื่องจากหนวยงานที่รับการ
ประเมินคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดลอมอปท. ใน
เขต จ.ชัยภูมิ ขอยกเลิกการ
ประเมิน จาก 9 หนวยงาน ขอ
ยกเลิก 3 หนวยงาน ภายหลัง
ไดรับเงินยืมแลวทําใหคาใชจาย
ลดลง มีบันทึกชี้แจงเหตุผลฯ
เสนอผูมีอํานาจเรียบรอยแลว
31.ศูนยอนามัยที่ 10 1. รถยนตราชการทุกคันมี
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
อุบลราชธานี
แบบฟอรมและบันทึกแบบควบคุม แลว 20% (เงินยืมราชการ-เงินบํารุง)
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงฯ (ตส.004)
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
แตไมเปนปจจุบัน ขณะนี้อยู
2,570.-บาท เนื่องจากประมาณ
ระหวางดําเนินการแกไขบันทึก
การยืมเทาเดิมจากรอบที่ผานมา
แบบควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเปน
แตในชวงนี้ราคาน้ํามันถูกลง
ปจจุบัน
และมีการใชน้ํามันลดลงเพราะมี
การปรับปรุงระบบของรถรถ
เอกซเรยเคลื่อนที่จากเดิมตอง
สตารทติดเครื่องยนตตลอดเวลา
ที่ใหบริการ เปลี่ยนเปนระบบที่
ไมไดสตารทเครื่องยนตทําใหมี

แกไข เพิ่ม
แลว

-

แกไข เพิ่ม
แลว

-

-18ชื่อหนวยงาน

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ

ผล
แกไข

ไตรมาส 3
ประเด็นขอตรวจพบ

การใชน้ํามันลดลง มีบันทึกชี้แจง
เหตุผลฯ เสนอผูมีอํานาจ
เรียบรอยแลว
2. ยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุกับ
ยอดคงเหลือในคลังพัสดุไม
ตรงกัน เนื่องจากตัดยอดบัญชีไม
เปนปจจุบัน แกไขโดยให
ผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ถูกตองและใหเรงบันทึกใหเปน
ปจจุบัน
32.ศูนยอนามัยที่ 11 1. สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
แกไข 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
นครศรีธรรมราช
ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ- แลว 20% (เงินทดรองราชการ)
เงินงบประมาณ) จํานวน 1 ราย,
จํานวน 1 ราย เปนเงินสดรวม
(เงินยืมราชการ-เงินบํารุง) จํานวน
5,730.-บาท มีบันทึกชี้แจง
1 ราย เนื่องจากผูรวมเดินทางไป
เหตุผลฯ เสนอผูม ีอํานาจ
ราชการมีภาระกิจตอเนื่องไมได
เรียบรอยแลว
เซ็นตชื่อรับเงิน มีการเรงรัด
ติดตามทวงถามเปนลายลักษณ
อักษรเรียบรอยแลว
2. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข
30% (เงินทดรองราชการ)
แลว
จํานวน 2 ราย เปนเงินสดรวม
12,150.-บาท, (เงินยืมราชการเงินงบประมาณ) จํานวน 9 ราย
เปนเงินสดรวม 213,944.-บาท
เนื่องจากผูจัดการประชุมฯบอก
ยกเลิกจากสถานการณ Covid19 ระบาด มีบันทึกชี้แจงเหตุผล
เสนอผูอํานวยการทราบเรียบรอย
แลว
33.ศูนยอนามัยที่ 12 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
แกไข
-ไมมีประเด็นยะลา
30% (เงินยืมราชการ-เงิน
แลว
งบประมาณ) จํานวน 2 ราย เปน
เงินสดรวม 200,400 บาท
เนื่องจากสถานการณแพรระบาด
ไวรัสโควิดทําใหไมสามารถจัด
ประชุมได มีบันทึกชี้แจงเหตุผล
เสนอผูอํานวยการทราบเรียบรอย
แลว

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข

แกไข
แลว

แกไข ลดลง 1
แลว

-

ลดลง

-

-19ชื่อหนวยงาน
34.สถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง

ไตรมาส 2
ประเด็นขอตรวจพบ
-ไมมีประเด็น-

35.ศูนยอนามัยกลุมชาติ
-ไมมีประเด็นพันธุ ชายขอบ และ
แรงงานขามชาติ
36.ศูนยทันต
1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
สาธารณสุขระหวาง
30% (เงินยืมราชการ-เงิน
ประเทศ เชียงใหม
งบประมาณ) จํานวน 2 ราย เปน
เงินสดรวม 200,400.-บาท
เนื่องจากสถานการณแพรระบาด
ของไวรัสโควิด19 ไมสามรถจัด
ประชุมได มีบันทึกชี้แจงเหตุผล
เสนอผูอํานวยการทราบเรียบรอย
แลว

ไตรมาส 3

ผล
ประเด็นขอตรวจพบ
แกไข
- 1. สงใชเงินยืมเปนเงินสดเกิน
20% (เงินยืมราชการ-เงิน
งบประมาณ ) จํานวน 1 ราย
เปนเงินสดรวม 146,980.บาท เนื่องจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ทําให
เจาหนาที่ผเู ดินทางจาก
กรุงเทพมหานครไป
ตางจังหวัดแยกตัวสังเกต
อาการ และหลีกเลี่ยงการ
ใกลชิดผูอื่นจนครบ 14 วัน
ทําใหไมสามารถออกเก็บ
ขอมูล ณ จังหวัดลําพูนได มี
บันทึกชี้แจงเหตุผลฯ เสนอผูมี
อํานาจเรียบรอยแลว
-ไมมีประเด็น-

เพิ่ม พบ
ผล (ลด) ซ้ํา
(ขอ)
แกไข
แกไข เพิ่ม แลว

-

คงที่

-

แกไข 1. จัดทําแผนการใชจายเงิน แกไข คงที่
แลว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
แลว
2563 ไมเปนไปตามมติ ครม.
ไตรมาสที่ 1, 2 เนื่องจาก
สถานการณโควิด ทําใหจัด
ประชุมไมได แกไขโดยเรงรัด
ใหผูรับผิดชอบโครงการปรับ
แผนการดําเนินงานเพื่อเรงรัด
การใชจายเงินใหเปนไปตาม
มติ ครม.

-

