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การวิเคราะหผลผลิตผลลัพธระดับ Le (Level) ) และการดําเนินการในรอบ 5 เดือนแรก -ปจจุบัน
ของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน และระบบการควบคุมภายใน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
--------------------------------------------------------------------------------------------เปาหมาย
เพื่ อ ประเมิ น ว า สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ มี คุ ณ ภาพเป น ไปตามระเบี ย บ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2564 โดย ผูอํานวยการสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอมใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการกํากับดูแลองคการที่ดี ทั้งในดานการตรวจสอบดาน
การเงิน (Financial Auditing) ดานการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing)
ดานการตรวจสอบการบริหารงาน (Management Auditing) เพื่อใหการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ของสํานัก
อนามั ยสิ่งแวดล อมมี การบริ หารจั ดการที่ ดี และสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได อยางถูกต องภายใต
งบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศั ยเกณฑมาตรฐานที่ กําหนดไวเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในใหมีศักยภาพ มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการจัดทําแผนปรับปรุงระบบควบคุมภายใน สํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการดานบุคคล ขอมูล เอกสารหลักฐานและทรัพยสินตางๆ ซึ่งเปนกระบวนการ
หนึ่งที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเกิดความโปรงใสสําหรับการสอบทานและ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมอยางมีระบบ และพัฒนา
องคกรใหมีความแข็งแกรงอยางยั่งยืน ตอไป
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ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม นั้น คือ ผูบริหาร หมายถึง
ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งคาดหวังตอการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ วิธีปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามัยกําหนดไดครบถวน ถูกตอง และทันเวลา ทั้งนี้ ผูอํานวยการสํานักอนามัย
สิ่งแวดลอมใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการกํากับดูแลองคการที่ดี ทั้งในดานการตรวจสอบดานการเงิน
(Financial Auditing) ดานการตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing)
ด านการตรวจสอบการบริ หารงาน (Management Auditing) เพื่ อให การดํ าเนิ นงานตรวจสอบภายใน
ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการที่ดี และสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรไดอยางถูกตอง
ภายใตงบประมาณ กําลังคน หรือเวลาที่มีจํากัด โดยอาศัยเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวเพื่อการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในให มี ศั กยภาพ มี การประเมิ นความเสี่ ย งเพื่ อการจั ดทํ าแผนปรั บ ปรุ งระบบควบคุ มภายใน
สํ า นั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล อ มมี ก ารบริ ห ารจั ด การด า นบุ ค คล ข อ มู ล เอกสารหลั ก ฐานและทรั พ ย สิ น ต า งๆ
ซึ่งเปนกระบวนการหนึ่งที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเกิดความโปรงใสสําหรับ
การสอบทานและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงานในภาพรวม ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมอยางมี
ระบบ และพัฒนาองคกรใหมีความแข็งแกรงอยางยั่งยืน ตอไป

34
35
36
37
38
39
40

การวิเคราะหการดําเนินงานในปจจุบัน
แนวทางการดํ า เนิน งานเกี่ ย วกับ การตรวจสอบภายในประจําหนว ยงานและระบบการควบคุ ม
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
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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. การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เจาหนาที่ของสํานัก
อนามั ยสิ่ งแวดล อมและผู เกี่ ยวข อง มี การศึ กษาระเบี ยบและถื อปฏิ บั ติ ตามระเบี ยบและแนวทางปฏิ บั ติ อย าง
เปนระบบ
3. การตรวจสอบดานการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน (Operational auditing) ประกอบดวย
- การควบคุมภายใน
- การควบคุมพัสดุ
- แผนการจัดซื้อจัดจาง
- ยานพาหนะ
ไมมีประเด็นตรวจพบเนื่องจากมีการดําเนินการครบถวน ถูกตอง ทันเวลา

4. การตรวจสอบการบริ หารงาน (Management Auditing) 4. การตรวจสอบการบริหารงาน
(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
-2-
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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
ทั้งนี้ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีการรายงาน ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานรายไตรมาส ในระบบ Google ฟอรมแลว ยังทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรครบถวน ทันเวลาทุกไตร
มาส โดยเสนอผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมลงนาม และนําขึ้นเว็บไซตสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ตอไป
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2. รายงานผลการดําเนินงานการประเมินการควบคุมภายในของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
โดยสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดมีแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ วิธีปฏิบัติ
ตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามั ยกํ าหนด โดยจัด ทํ าระบบการควบคุ มภายในเปน ไปตามระเบีย บฯ
หลักเกณฑฯ วิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามัยกําหนดไว ดังนี้
1. คําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ/คณะทํางาน/คณะกรรมการการควบคุมภายในเปนปจจุบัน
2. คณะกรรมการฯ ไดมีการประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักเกณฑและมีการ
ทบทวนกระบวนงานของแตละงานที่รับผิดชอบใหเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน
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 กลุมตรวจสอบภายใน กรมอนามั ย ไดจัดประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพ ผูตรวจสอบภายในประจําหน วยงานฯ วัตถุประสงค เพื่อเพิ่มพู นความรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ใหทุกหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ซึ่งมีผูแทนผูตรวจสอบภายในประจํา
หนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และไดนําความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากการประชุมฯ ดังกลาว ทั้งนี้ ผูแทนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน สามารถกลับมาสื่อสารและเผยแพร
ขอมูลเอกสารความรูที่เกี่ยวของใหกับผูเกี่ยวของในหนวยงานทราบและใชประโยชนตอไป ไมวาจะเปนชองทางการ
สื่อสาร โดยการประชุมชี้แจง อีเมลของบุคลากร และเว็บไซต ของสํานักฯ ซึ่งความรูที่จําเปนนั้นประกอบดวย
คูมือการรายงานผลการตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน กรมอนามัย ผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(Google Forms) คูมือสําหรับผูตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสารบรรยายโครงการผู
ตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
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การกําหนดมาตรการสําคัญที่ทําใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมจึงมีการกําหนดมาตรการสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน และระบบการควบคุมภายในภายในหนวยงาน ใหบรรลุเปาหมาย
โดยสอดคลองกับมาตรการสําคัญ PIRAB ที่ทําใหตัวชี้วัดบรรลุผล ไดแก
R : Regulation การติดตาม ควบคุม กํากับ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหมีกระบวนการกํากับดูแล
ที่ดี (Good Governance) และความโปรงใส ในการปฏิบัติงาน (Transparency) เพื่อปองกันการประพฤติมิชอบ
หรือการทุจริต และมีการรายงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) และสามารถ
ตรวจสอบได (Auditability) สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and
Effectiveness of Performance) ขององคกร ที่ทําใหสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดขอมูลหรือรายงานตามหนาที่
ที่รับผิดชอบ และเปนการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานในฐานะของหนวยงานยอย เพื่อเปนการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาระบบตาง ๆ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร เปนไปตาม
ระเบียบฯ หลักเกณฑฯ วิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามัยกําหนดไว ดังนี้
1. จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบ/คณะทํางาน/คณะกรรมการการควบคุมภายในเปนปจจุบัน
2. จัดทํ ารายงานการประเมิ นระบบควบคุ มภายใน ครบถ วน ตามที่กรมอนามัยกําหนดและจั ดทํ า
Flow Chart การปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และจัดทําตารางการวิเคราะหความเสี่ยงเพื่อการควบคุม
ภายในตามภารกิจของหนวยงาน มีกิจกรรมการควบคุมที่เพียงพอ และเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของหนวยงาน
3. จัดทํารายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 สวนงานยอย) รายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5 สวนงานยอย) และรายงานผลการติดตามรายงานประเมินผลการ
ควบคุมภายใน แบบติดตาม ปค.5 สวนงานยอย) ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จเสนอหัวหนาหนวยงานทราบและลงนามใน
แบบรายงานครบถวน ทันเวลา และเผยแพรขอมูลในเว็บไซตของหนวยงาน
A: Advocacy การสื่อสารวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อประชาสัมพันธความรูความเขาใจที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม โดยการประชุมชี้แจงฯ มีการสื่อสารและเผยแพรความรูที่เกี่ยวของบน
เว็บไซตของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม และทางอนามัยอีเมล
B : Building capacity การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสรางทักษะความเชี่ยวชาญ และสนับสุนน
องคความรู ตลอดจนศักยภาพของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานและความรูความเขาใจ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมมีผูแทนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
เขารวมประชุม เชิงปฏิบัติการฯ และไดนําความรูกลับมาสื่อสารเพื่อสราง ความเขาใจตอการปฏิบัติงาน โดยการ
ชี้ แจงในการประชุ มคณะกรรมการฯ ของสํ านั กอนามั ย สิ่ งแวดล อม เพื่ อให ผู ตรวจสอบภายในสามารถให
ข อเสนอแนะเพื่ อปรั บปรุ งวิ ธี การปฏิ บั ติงานตาง ๆ ของสํานักอนามั ยสิ่งแวดลอมทั้งในดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และบุคลากรของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมเองยังสมารถปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑฯ
วิธีปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง และกรมอนามัยกําหนดไดครบถวน ถูกตอง และทันเวลา
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ประเด็นความรูและเหตุผลประกอบในการกําหนดมาตรการและประเด็นความรู
1) คูมือผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ป 2564 วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ไดสื่อสาร และเผยแพรขอมูล
และเอกสารความรูจากการประชุมใหผูเกี่ยวของในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมทราบและใชประโยชนตอไปไมวาจะ
เปนชองทางอีเมล ของบุคลากร และเว็บไซตของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
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2) นโยบาย OG การกํากับองคการที่ดีของกรมอนามัย วั ตถุ ประสงค เพื่ อให บุ คลากรชองสํ านั ก
อนามัยสิ่งแวดลอมรับทราบนโยบายของกรมอนามัย (Good Governance) และสงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององคกร
3) รายงานการวิ เคราะห ข อมู ลการตรวจสอบภายในและการควบคุ มภายใน ของสํ านั กอนามั ย
สิ่งแวดลอม วัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรในสํานักอนามัยสิ่งแวดลอมทราบสถานการณการดําเนินงาน และการ
กําหนดมาตรการสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ทําใหตัวชี้วัดบรรลุผลสําเร็จ
4) แผนการบริ ห ารจั ด การควบคุ ม ภายในและผู ต รวจสอบภายในประจํ า หน ว ยงาน ป 2564
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและเปนเครื่องมือในการควบคุม ติดตามและประเมินผล โดยมี
การกกําหนดผลงานที่คาดหมายไวอยางชัดเจน
5) มาตรฐานการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ เพื่อใหผูปฏิบัติงานนําไปใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานการจัดทําระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะของหนวยงาน
นอกจากนี้ สํานักอนามัยสิ่งแวดลอมไดมีการวิเคราะหรายการขอมูลที่ใช (ตามองคประกอบที่เจาภาพ
กําหนด) ไดกําหนดมาตรการตาม PIRAB และกําหนดประเด็นความรูที่ใช ดังกลาวชางตนครบถวน และครอบคลุม
ต อการขั บเคลื่ อนตั วชี้ วั ดโดยพิ จารณาจากผลการดํ าเนิ นงานรอบ 5 เดื อนแรก ที่ บรรลุ ตามเป าหมายตามที่
เจ าภาพตัวชี้ วั ดกํ าหนดไว ทั้ งนี้ สํ านั กอนามัยสิ่งแวดลอมไมมีการปรั บแผนการดําเนิน งานหรื อกิ จกรรมใดๆ
ยังตามแผนและมาตรการที่กําหนดไวตั้งแตรอบ 5 เดือนแรก
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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)

ผลตาม
เปาหมาย

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน /การ
ตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานของสํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต.ค..63
http://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi/2564
/2.1.1.9.pdf


(1 ครั้ง)

1. วิเคราะหทบทวนการดําเนินงานระบบการควบคุมภายใน /
การตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม ปงบประมาณ พ.ศ.2563 มี.ค.64

(1 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

ผลตาม
เปาหมาย

https://env.anamai.moph.go.th/th/kpi64/download?id=712
03&mid=32878&mkey=m_document&lang=th&did=22227

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

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

(1 ครั้ง)

ไมมีการปรับแผนหรือกิจกรรมใดๆ


(1 ครั้ง)

3. จัดทํารายงานการควบคุมภายในใหครบถวน
ถูกตอง และจัดสงตามกําหนด (แบบติดตาม ปค.5
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(1 ครั้ง)

ภายใน / ผูต รวจสอบภายในประจําหนวยงาน

สวนงานยอย) มี.ค.64

ธ.ค..63

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


(1 ครั้ง)

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

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

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


(1 ครั้ง)


(1 ครั้ง)

https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64/download?id=7001
9&mid=32875&mkey=m_document&lang=th&did=22258

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

(1 ครั้ง)

5. ประกาศแจงผูเ กี่ยวของทราบ / ใชงาน ก.ค.64

(1 ครั้ง)

6. 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
https://env.anamai.moph.go.th/th/ic64/download?id=
70027&mid=32875&mkey=m_document&lang=th&did
=22262
ไตรมาส 3 มิ.ย.64

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

ผลตาม
เปาหมาย

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 ตส.ปจ.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)
7. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบ
รายงานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ก.ค.64

ผลตาม
เปาหมาย
(1 ครั้ง)

- จัดทําสรุป และเปรียบเทียบผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจ

พบในการปฏิบัติงาน ระหวางแบบรายงาน ตส.ปจ
ไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
https://bit.ly/2RPIrY8 (พรอมหลักฐานที่ดําเนินการแกไขแลว)

- จัดทําสรุป และเปรียบเทียบผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจ
พบในการปฏิบัติงาน ระหวางแบบรายงาน ตส.ปจ
ไตรมาส 2 กับ ไตรมาส 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

**วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตามผลการดําเนินงานรายเดือน

ธ.ค.63

https://envold.anamai.moph.go.th/download/kpi
/2564/Meetting3-2564.pdf

ม.ค.64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/meeting
/2564/Meetting4-2564.pdf

ก.พ.64

https://envold.anamai.moph.go.th/download/m
eeting/2564/Meetting5-2564.pdf
8. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจากแบบ
รายงานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไตรมาส 1
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 เทียบกับไตรมาส 4
ปงบประมาณ 2563 ก.พ.64

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


(1 ครั้ง)

8. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดตามแผน (รายเดือน) (มี.ค.63–ก.ค.64)
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน มี.ค.64

https://bit.ly/32AnkLm

- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน เม.ย.64
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน พ.ค.64
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน มิ.ย.64
- รายงานความกาวหนาการดําเนินงาน เดือน ก.ค.64
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(5 ครั้ง)

รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. - ก.พ.64)

ผลตาม
เปาหมาย

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



รอบ 5 เดือนหลัง (มี.ค. - ก.ค.64)

(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
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ผลตาม
เปาหมาย

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

สรุปผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบตั ิ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 นำหลักฐานการดำเนินการเผยแพร นำหลักฐานการดำเนินการเผยแพร
บน เว็บไซดหนวยงานครบถวน / บน เว็บไซดหนวยงานครบถวน /
(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 กลุม
งาน เรื่องเพิ่มเติมแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. การสงใบสำคัญเบิกจายเงินและ
เงินยืมราชการ
2. เพิ่มแบบฟอรมกำกับและ
ติดตามกระบวนการเบิกจายของสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอม
(ดำเนินการแกไขแลว)
- หลักฐานการแกไขขอเสนอแนะดาน
การเงิน https://bit.ly/3sGQ2WV
-

-

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

ไตรมาส 1 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

ไตรมาส 2 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

ดำเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะ)

ไตรมาส 1 ป 64
1. การจัดทำแผน
1. การจัดทำแผน
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)
ตองเลื่อนออกไปตามกำหนดเวลา
ซึ่งหากใชงบประมาณไดครบ จายงบฯ เปนวาระสืบเนื่องในการ
ของเครือขาย
ก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย ประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
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 กระตุนการเบิกจายของแตละกลุมงาน
อนามัยเปนลำดับแรก จึง
จำเปนตองปรับแผนการทำงาน การเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส ดานการบริหารงบประมาณ
ปกติเลื่อนออกไป จึงทำใหการ 2 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม https://bit.ly/3eeV0nf
เบิกจายไมเปนไปตามมติของ
ไมเปนไปตามมติที่กรมอนามัย 2) กำหนดใหการติดตามการเบิกจายงบฯ
เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมสำนัก
กรมอนามัย
กำหนดไว
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
ประเด็นที่ตรวจพบ

ไตรมาส 2 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

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
กระตุนการเบิกจายของแตละกลุมงาน
ดานการบริหารงบประมาณ
https://shorturl.asia/AJtvR
2) กำหนดใหการติดตามการเบิกจายงบฯ
เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือน เพื่อเรงรัด
การเบิกจายตามเปาหมาย
**วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตาม
ผลการดำเนินงานรายเดือน**
มี.ค.64 https://bit.ly/3gnjLAi

