สรุปผลการตรวจสอบประเด็นที่ตรวจพบในการปฏิบัติงานและดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะ ของผูตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
และผูตรวจสอบภายในประจำหนวยงาน ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามแบบรายงาน ตส.ปจ. ไตรมาส 2 กับ ไตรมาส 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาเปรียบเทียบกัน พรอมแนบหลักฐานที่ไดการดำเนินการแกไขเรียบรอยแลว
เรื่องที่ตรวจสอบ
1. การตรวจสอบทางดานการเงิน
(Financial Auditing)
- การใชบัตรเครดิตราชการ ป 64
- เงินทดรองราชการ
- เงินยืม

ไตรมาส 2 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

ไตรมาส 3 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

- เอกสารประกอบการเบิก
จายเงินสวนใหญเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
กำหนด

- เอกสารประกอบการเบิก
จายเงินสวนใหญเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
กำหนด

• เอกสารแนบ ป 64
• เอกสารแนบ ป 64
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
- แบบรายงาน ตสปจ.1 และ 2 - แบบรายงาน ตสปจ.1
https://bit.ly/3tyJsSv

https://tinyurl.com/we29pw6c

ดำเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ)
สำหรับ การรายงานตามแบบ
ตส.ปจ.1 ไตรมาส 2 และไตรมาส 3
การดำเนินการทางดานการเงินของ
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมสามารถ
ดำเนินการเบิกจายเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โดย ผอ. สำนัก ว.
ไดกำกับติดตาม ตามมาตรการและ
กลไกลแนวทางการปฏิบัติเรื่องการ
เบิกจายเงินและการสงใช เงินยืม
ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับของทางราชการ
ที่กำหนด ตั้งแต ไตรมาส 1 จนถึง
ปจจุบัน ดานการเงิน
https://tinyurl.com/46u95n6j

2. การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ
(Compliance Auditing)

เจาหนาที่สำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมและผูเกี่ยวของ
ศึกษาและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อยางเปนระบบ

เจาหนาที่สำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมและผูเกี่ยวของ
ศึกษาและถือปฏิบัติตาม
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
อยางเปนระบบ

ไมมีประเด็นตรวจพบ
เนื่องจากมีการดำเนินการ ครบถวน
ถูกตอง ทันเวลา

- การควบคุมภายใน
- การควบคุมภายใน
ไมมีประเด็นตรวจพบ
3. การตรวจสอบดานการ
ปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน นำหลักฐานการดำเนินการเผยแพร นำหลักฐานการดำเนินการเผยแพร เนื่องจากมีการดำเนินการ ครบถวน
บน เว็บไซดหนวยงานครบถวน / บน เว็บไซดหนวยงานครบถวน / ถูกตอง ทันเวลา
(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

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

ไตรมาส 2 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ
1. การจัดทำแผน
2. ผลการใชจายเงิน
เมื่อเปรียบเทียบแผนกับผล
การใชจายเงิน กับมติกรมอนามัย
นั้น สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
มีผลการใชจายเงินไมเปนไปตาม
มติกรมอนามัย สำหรับ ไตรมาส
ที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 สืบเนื่องจากสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564 รอบแรก คิดเปน
รอยละ 40 (ไตรมาส 1-2)
ซึ่งหากใชงบประมาณไดครบ
ก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ตามที่กรมอนามัยกำหนด คือ
สิ้นเดือนมีนาคม ตองเบิกจายได
รอยละ 55 และประกอบกับ
สำนักฯ ไดรับการจัดสรร
งบประมาณสำหรับการผลิต
สื่อประชาสัมพันธงานอนามัย
สิ่งแวดลอมจากกรมอนามัย
เพิ่มเติม ในเดือนมีนาคม 2564
ดังนั้น จึงทำใหฐานงบประมาณ
ของสำนักฯ เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ กระบวนการจัดจางผลิต
สื่อนั้นตองใชกรอบระยะเวลา
ในการผลิตตามขอตกลงกับผู
วาจาง 30 วัน จึงเปนสาเหตุให
การเบิกจายงบประมาณ ไตรมาส
2 ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
ไมเปนไปตามมติที่กรมอนามัย
กำหนดไว
• เอกสารแนบ ป 64
ไตรมาส 2
- แบบรายงาน ตส.ปจ.1 และ 2
https://bit.ly/2P49IFf

ไตรมาส 3 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

ดำเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ)

1. การจัดทำแผน
การบริหารงบประมาณ
ผลการใชจายเงิน สำหรับไตรมาส 2
2. ผลการใชจายเงิน
สำหรับ ไตรมาสที่ 3 ประจำป ป 64 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมได
งบประมาณ พ.ศ.2564 สำนัก ดำเนินการกำกับติดตามการเบิกจาย
อนามัยสิ่งแวดลอม มีผลการใช งบประมาณใหไดตามเปาหมายที่กรม
จายเงินเปนไปตามมติกรมอนามัย กำหนดอยางตอเนื่อง แตกรณีการไดรับ
งบประมาณที่ไมสอดคลองกับคาเปาหมาย
(84 %)
กรมอนามัยถือเปน ขอจำกัด ที่อยู
• เอกสารแนบ ป 64
นอกเหนือการควบคุมของหนวยงาน
ไตรมาส 3
ดังนั้น กรมอนามัย ควรกำหนดคา
- แบบรายงาน ตส.ปจ.1
เปาหมายใหสอดคลองกับงบประมาณ
https://tinyurl.com/we29pw6c
ที่ไดรับการจัดสรรใหแตละหนวย
ทั้งนี้ เพื่อการกำกับติดตามและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเบิกจายงบฯ
ผูอำนวยการกำหนด/สั่งการ ดังนี้
1) กลไกการกำกับติดตามการ
เบิกจายงบประมาณโดยกำหนดเปน
วาระสืบเนื่องในการประชุมสำนัก
อนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือน และ
ใหมีการสื่อสารผลการเบิกจายในไลน
สำนักฯ เพื่อเปนการกระตุน การ
เบิกจายของกลุมงาน ใหดำเนินการ
อยางตอเนื่อง
2) กรณีความเสี่ยงที่อยูเหนือการ
ควบคุมของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับการกำหนดคาเปาหมายการ
เบิกจายงบประมาณของกรมอนามัย
ที่สูงกวางบประมาณที่จดั สรรให
แตละหนวยงาน อาจใชกระบวนการ
ในเชิงนโยบายระดับผูบริหารรวม
พิจารณาในภาพรวมอีกครัง้

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

เรื่องที่ตรวจสอบ

ไตรมาส 1 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

ไตรมาส 2 ป 64
ประเด็นที่ตรวจพบ

ดำเนินการแกไข
(ผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ)
การบริหารงบประมาณ
ผลการใชจายเงินสำหรับ ไตรมาส 3 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม มีผลการใชจายเงินเปนไปตามมติ
กรมอนามัย (84 %) (ไมมีประเด็น)
เนื่องจากผูอำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
มีการกำกับติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเบิกจายงบฯ รายสัปดาห และรายเดือน
ตั้งแตไตรมาส 1 - จนปจจุบัน ทั้งนี้ โดย
มอบหมายใหกลุมบริหารยุทธศาสตร
ดำเนินการ ดังนี้
1. กำกับ ติดตาม การเบิกจายงบฯ เปนราย
สัปดาห และใหมีการสื่อสารผลการเบิกจาย
ในกลุมไลน ของ สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม
เพื่อเปน การกระตุนการเบิกจายของแตละ
กลุมงาน
ต.ค.63 https://tinyurl.com/2j9hzjkz
พ.ย.63 https://tinyurl.com/vcd8x9j2
ธ.ค.63 https://tinyurl.com/7ebvjkbv
ม.ค.64 https://tinyurl.com/ec24vdmd
ก.พ.64 https://tinyurl.com/dhyab4ad
มี.ค.64 https://tinyurl.com/3czbfxu6
เม.ย.64 https://tinyurl.com/4tw75jvf
พ.ค.64 https://tinyurl.com/58tbpnnp
มิ.ย.64 https://tinyurl.com/ea2j5b64
ก.ค.64 https://tinyurl.com/4em78z6v

2. กำหนดใหการติดตามการเบิก
จายงบฯ เปนวาระสืบเนื่องในการประชุม
สำนักอนามัยสิ่งแวดลอมประจำเดือน เพื่อ
เรงรัดการเบิกจายตามเปาหมาย
**วาระสืบเนื่องฯ รายงานการประชุม/ติดตาม
ผลการดำเนินงานรายเดือน**
ธ.ค.63 https://bit.ly/32rNEaH
ม.ค.64 https://bit.ly/3gq8Bem
ก.พ.64 https://bit.ly/2QyTyE9
มี.ค.64 https://tinyurl.com/rtvmwre2
เม.ย.64 https://tinyurl.com/9n3myd6p
พ.ค.64 https://tinyurl.com/3rt2nvrm
มิ.ย.64 https://tinyurl.com/yafvrtbm
ก.ค.64 https://tinyurl.com/4em78z6v

