สรุปผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบตั ิงานและดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
และผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามแบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 4 ปงบประมาณ พ.ศ.2563 กับ แบบรายงาน ตส.ปจ ไตรมาส 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาเปรียบเทียบกัน พรอมแนบหลักฐานที่ไดการดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
เรื่องที่ตรวจสอบ

ไตรมาส 4 ป 63
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

ไตรมาส 1 ป 64
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

1. การตรวจสอบทางดานการเงิน
(Financial Auditing)
- การใชบัตรเครดิตราชการ ป 64
- เงินทดรองราชการ
- เงินยืม

- เงินยืม
- เอกสารประกอบการเบิก
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมี
จายเงินสวนใหญเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่ การสงใชเงินยืมเปนเงินสด
เกิน 20% เนื่องจาก
กําหนด
- มีการประมาณการยืมเงิน
คลาดเคลื่อน และ
• เอกสารแนบ ป 63
- ผูเขารวมประชุมไมมาตาม
- แบบรายงาน ตสปจ.1
ที่คาดการณไว
https://bit.ly/3c3oZiq
- มีจํานวน 5 ราย
- เปนเงินจํานวน 14,090 บาท

2. การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
(Compliance Auditing)

เจาหนาที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมและผูเกี่ยวของ
ศึกษาและถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อยางเปนระบบ

ดําเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ)

เพื่อการกํากับติดตามและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเบิกจายเงิน
ของทางราชการ ทั้งนี้ ผูอํานวยการ
สั่งการใหกลุม อํานวยการจัดทํา
มาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติ
เรื่องการเบิกจายเงินและการสงใช เงิน
ยืมราชการ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทาง
ราชการที่กําหนด โดยแจงเวียนทุก กลุม
งาน เรื่องเพิ่มเติมแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. การสงใบสําคัญเบิกจายเงินและ
• เอกสารแนบ ป 64
- แบบรายงาน ตสปจ.1และ 2 เงินยืมราชการ
2. เพิ่มแบบฟอรมกํากับและ
https://bit.ly/3sF2fLN
ติดตามกระบวนการเบิกจายของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
(ดําเนินการแกไขแลว)
- หลักฐานการแกไขขอเสนอแนะดาน
การเงิน https://bit.ly/3sGQ2WV

เจาหนาที่สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมและผูเกี่ยวของ
ศึกษาและถือปฏิบตั ิตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อยางเปนระบบ

-

เรื่องที่ตรวจสอบ

ไตรมาส 4 ป 63
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

ไตรมาส 1 ป 64
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

- การควบคุมภายใน
- การควบคุมภายใน
3. การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน นำหลกั ฐานการดำเนินการเผยแพรบน - การควบคุมพัสดุ
เว็บไซดห นวยงานครบถวน /การ - แผนการจัดซื้อจัดจาง
(Operational auditing)
- การควบคุมภายใน
- การควบคุมพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- ยานพาหนะ

-

จัดทำ Flow Chart ของกระบวนงาน - ยานพาหนะ
สรางคุณคาของหนวยงานครบถวน
ทุกกระบวนงานทั้งกระบวนงานตาม ไมมีประเด็นตรวจพบเนื่องจาก
มีการดําเนินการครบถวน
ภารกิจหลักและกรบวนการ
ถูกตอง ทันเวลา
สนับสนุนของสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม
- การควบคุมพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- ยานพาหนะ
ไมมีประเด็นตรวจพบ
เนื่องจากมีการดําเนินการครบถวน
ถูกตอง ทันเวลา
ยกเวน แผนการจัดซื้อจัดจาง

- แผนการจัดซื้อจัดจาง
3. การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน มีขอตรวจพบ เรื่อง การจัดซื้อ
จัดจางภายใตพระราชบัญญัติการ
(Operational auditing)
- การควบคุมภายใน
- การควบคุมพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- ยานพาหนะ

ดําเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ)

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
ไดดําเนินการปรับปรุงแกไข
ใหถูกตอง และสงรายงานไป
ยังกลุมตรวจสอบภายใน ภายใน
35 วัน นับแตวันที่อธิบดีลงนาม
เรียบรอยแลว

- แผนการจัดซื้อจัดจาง
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
จัดทําและสงรายงานผลการ
ดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ
ของผูต รวจสอบภายใน กรมอนามัย
โดยแนบหลักฐานเชิงประจักษ
ไดแก ขอสั่งการของผูอํานวยการ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ที่มี
ผอ.สว. ควบคุมและกําชับ โดยสั่ง
การใหดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะและใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ภายใน
35 วัน นับแตวันที่อธิบดีลงนาม
และใหแนบ(SOP) ขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจางจางโดยวิธี/
เฉพาะเจาะจง
(ดําเนินการแกไขแลว)
- หลักฐานการแกไขตามขอเสนอแนะ
https://shorturl.asia/OCJH1

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

ไตรมาส 4 ป 63
ประเดน็ ที่ตรวจพบ
1. การจัดทําแผน
2. ผลการใชจา ยเงิน
เมื่อเปรียบเทียบแผน
กับผลการใชจายเงิน กับมติ
ครม. นั้น สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม มีการวางแผนไว
สอดคลองกับ มติ ครม.ทั้ง 4
ไตรมาส และ ผลการใชจายเงิน
เบิกจายได ตามมติ ครม.แตต่ํา
กวาเกณฑที่กรมอนามัยกําหนด

ไตรมาส 1 ป 64
ประเดน็ ที่ตรวจพบ

ดําเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ)

1. การจัดทําแผน
เพื่อการกํากับติดตามและ
2. ผลการใชจายเงิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจายงบฯ
เมื่อเปรียบเทียบแผน
รายสัปดาห ทั้งนี้ ผูอํานวยการสั่ง
กับผลการใชจายเงิน กับมติ
การใหกลุมบริหารยุทธศาสตร
กรมอนามัยนั้น สํานักอนามัย ดําเนินการ ดังนี้
สิ่งแวดลอม ผลการใชจายเงิน ไม 1. กํากับ ติดตาม การเบิกจายงบฯ
เปนไปตามมติกรมอนามัย
เปนรายสัปดาห โดยใหมีการสื่อสาร
ไตรมาสที่ 1 เนื่องจาก
ผลการเบิกจายในกลุมไลนของ
1. การขับเคลื่อนงานตอง
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อเปน
ประสานกรอบเวลา ใหเปนไป การกระตุนการเบิกจายของแตละ
ตามความเหมาะสมของ
กลุมงาน
เครือขายระดับพื้นที่บางภารกิจจึง 2. กําหนดใหการติดตามการเบิก
ตองเลื่อนออกไปตามกําหนดเวลา จายงบฯ เปนวาระสืบเนื่องในการ
ของเครือขาย
ประชุมสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
2. สํานัก ฯ ตองปฏิบัติภารกิจ ประจําเดือน เพื่อเรงรัดการเบิกจาย
ตามนโยบายกรมอนามัยที่
ตามเปาหมาย
นอกเหนือจากแผนปฏิบตั ิการ 3. เนื่องจากสถานการณโรคโควิด-19
ตามปกติทําใหกรอบเวลาในการ เกิดการแพรระบาดในเดือน
ปฏิบัติไมเปนไปตามแผนเดิม ธันวาคม 2563 สํานักอนามัย
สิ่งแวดลอม จึงใหทุกกลุมงานปรับ
3. ในชวงเดือน ธ.ค.63 เกิดการ (ดําเนินการแกไขแลว)
ระบาดโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ - หลักฐานการแกไขขอเสนอแนะ
1) มีการสื่อสารผลการเบิกจายในกลุมไลน
ทั่วประเทศพบผูต ิดเชื้อยืนยัน
ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการ
จํานวนเพิ่มมากขึ้น จึงตองปรับ
กระตุนการเบิกจายของแตละกลุมงานดาน
กระบวนการทํางาน และระดม
การบริหารงบประมาณ
สรรพกําลังของหนวยงาน เรง
https://bit.ly/2NnPUvk
ดําเนินการตามนโยบายปองกัน 2) กําหนดใหการติดตามการเบิกจายงบฯ
การแพรระบาดฯ ของกรมอนามัย เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมสํานัก
เปนลําดับแรก จึงจําเปนตองปรับ อนามัยสิ่งแวดลอมประจําเดือน เพื่อเรงรัด
การเบิกจายตามเปาหมาย
แผนการทํางานปกติเลื่อนออกไป **วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตาม
จึงทําใหการเบิกจาย
ผลการดําเนินงานรายเดือน**
ธ.ค.63 https://shorturl.asia/Eif2k
ไมเปนไปตามเปาหมาย
• เอกสารแนบ ป 64
- แบบรายงาน ตสปจ.1และ 2
https://bit.ly/3sF2fLN

ม.ค.64 https://shorturl.asia/Ap1Oy
ก.พ.64 https://bit.ly/2ZFysFj

