-4ประเด็นขอตรวจพบจากรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1
ตามแบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2563-1)
ประเด็นขอตรวจพบตามแบบฟอรม แบบ ตส.ปจ.-2563-1 นี้ เปน ขอตรวจพบทั้งหมดที่
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ไดตรวจพบวามีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามระเบียบฯ ตามคูมือ/แบบรายงาน
โดยผูต รวจสอบภายในประจํา หน ว ยงาน ได ดํา เนิ น งานรายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามข อ เสนอแนะ ตามแบบ
ตส.ปจ.-2563-2 ผานระบบ Google From มีรายละเอียด ดังนี้
เรื่องที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การเงินและบัญชี
(Financial
Auditing)

ประเด็นขอตรวจพบ
1. การตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวัน
ในระบบ GFMIS และเสนอรายงานให
หัวหนาหนวยงานลงชื่อรับรองความถูกตอง
ในรายงานสรุปรายการขอเบิกทุกสิ้นวัน
ไมเปนปจจุบัน
2. การตรวจสอบการรับ-จายเงิน การนําเงิน
สงคลัง และเสนอรายงานสรุปรายละเอียด
การรับเงิน (Receivable Information
Download) ใหหัวหนาหนวยงานหรือ
ผูควบคุมที่ไดรับมอบหมายลงชื่อตรวจสอบ
รับรองความถูกตองทุกสิ้นวันไมเปนปจจุบัน
3. มีการตรวจสอบการรับ-จายเงิน การนําเงิน
สงคลัง และเสนอรายงานสรุปรายละเอียด
การรับเงิน (Receivable Information
Download) แตไมไดใหหัวหนาหนวยงาน
หรือผูควบคุมที่ไดรับมอบหมายลงชื่อ
ตรวจสอบรับรองความถูกตองทุกสิ้นวัน
เนื่องจากความเขาใจในระเบียบที่เกี่ยวของ
คลาดเคลื่อน
4. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
ระเบียบกําหนด มีบันทึกเรงรัดติดตามทวง
ถามเรียบรอยแลว

ชื่อหนวยงาน
1.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

ผลแกไข


1.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี



1.ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชาย
ขอบและแรงงานขามชาติ ลําปาง



สวนกลางไมรวมกองคลัง
1.สํานักสงเสริมสุขภาพ
2.สํานักอนามัยผูสูงอายุ
3.สํานักทันตสาธารณสุข
4.กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
5.ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
สวนภูมิภาครวมกองคลัง
6.กองคลัง
7.ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
8.ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
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ประเด็นขอตรวจพบ

ชื่อหนวยงาน
9.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
10.ศูนยอนามัยที่ 10
อุบลราชธานี
11.ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
5. มีการสงใชเงินยืมราชการเกินระยะเวลา 1.สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
ที่ระเบียบกําหนด ไมมีบันทึกเรงรัดติดตาม 2.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ทวงถามเปนลายลักษณอักษร
6.เจาหนาที่สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่
1.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ระเบียบกําหนด ซ้ําๆ รายเดิม จํานวน 1
ราย
7. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูง
สวนกลางไมรวมกองคลัง
เกิน 30% มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
1. สํานักงานเลขานุการกรม
จําเปน เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
2.กองการเจาหนาที่
3.ศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศ
4.สํานักสงเสริมสุขภาพ
5.สํานักทันตสาธารณสุข
6.สํานักโภชนาการ
7.สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
8.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
9.สํานักอนามัยผูสูงอายุ
10.กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
11.สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
12.สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
สวนภูมิภาครวมกองคลัง
13.กองคลัง
14.ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
15.ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
16.ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
17.ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
18.ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี
19.ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
20.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
21.ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
22.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ผลแกไข
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การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตาม
กฎหมายและระเบียบ
(Compliance
Auditing)
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานหรือการ
ดําเนินงาน
(Operational
Auditing)

ประเด็นขอตรวจพบ

ชื่อหนวยงาน

ผลแกไข

- ไมมีประเด็นขอตรวจพบ -

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน
ไมเปนปจจุบัน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
คณะกรรมการและอยูระหวางจัดทําคําสั่งฯ
ซึ่งไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
2. คําสั่งมอบหมายผูทําหนาที่บันทึกการ
รับ-จายวัสดุ (ลงบัญชีวัสดุ) ไมเปนปจจุบัน
เนื่องจากเจาหนาที่บางทานเกษียณ/ยาย/
ลาออก/ปรับเปลี่ยนหนาที่
3. ยอดคงเหลือบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือใน
คลังพัสดุไมตรงกัน เนื่องจากไมมีใบเบิก
พัสดุ/สื่อ ไดแก กระดาษถายเอกสาร 80
แกรม A4 และสื่อคูมือ “เตรียมความ
พรอมกอนมีบุตร”
4. การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังไมเปน
ระเบียบตามหลัก 5 ส.
5. หนวยงานไมสงสําเนารายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป 2562 และ
รายงานคาเฉลี่ยน้ํามัน ไปยัง สตง.หรือ
สตง.ภูมิภาค เนื่องจากรอสงพรอมรายงาน
การจําหนายพัสดุประจําป
6. ไมไดนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
ประจําป 2563 ที่เสนอผูมีอํานาจ
เห็นชอบแผนฯ เผยแพรในเว็บไซตกรม
อนามัย
7. บันทึกแบบควบคุมการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง (ตส.004) ไมเปนปจจุบัน

1.ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค



1. สํานักอนามัยการเจริญพันธุ



1.สํานักอนามัยการเจริญพันธุ



สวนกลางไมรวมกองคลัง
1.สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
สวนภูมิภาครวมกองคลัง
2.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
สวนกลางไมรวมกองคลัง
1.สํานักทันตสาธารณสุข
สวนภูมิภาครวมกองคลัง
2.ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
สวนกลางไมรวมกองคลัง
1.สํานักงานเลขานุการกรม
2.สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
สวนภูมิภาครวมกองคลัง
3.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
1.สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
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ประเด็นขอตรวจพบ
ชื่อหนวยงาน
8. จัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง
1.สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
(แบบ 3) และบันทึกการใชรถ (แบบ 4)
ไมเปนปจจุบัน
การตรวจสอบดาน 1. แผนการใชจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. 1.สํานักงานเลขานุการกรม
การบริหารงาน
2563 ไมเปนไปตามมติ ครม. (แผนการใช
(Management
จายเงินปงบประมาณ 2562 ไปพลางกอน
Auditing)
: ไตรมาส 1=60%, ไตรมาส 2=100%)
รวมขอทักทวงตามแบบผลการตรวจสอบฯ (ตส.ปจ.-2563-1)
52 ขอ
จํานวนขอทักทวงที่แกไขเรียบรอยแลว
42 ขอ
หมายเหตุ :
 หมายถึง ขอตรวจพบของผูตรวจสอบภายใน ที่ไดรับการแกไขแลวในไตรมาสนี้
 หมายถึง ขอตรวจพบของผูตรวจสอบภายใน ที่ยังไมไดรับการแกไขแลวในไตรมาสนี้
จํานวนขอทักทวงทั้งหมด
52 ขอ
จํานวนขอทักทวงที่แกไขเรียบรอยแลว
42 ขอ
จากสูตร :จํานวนขอทักทวงที่แกไขเรียบรอยแลว x 100 = รอยละจํานวนขอทักทวงที่ไดรับการแกไข
จํานวนขอทักทวงทั้งหมด
42 x 100
=
80.76
52

ผลแกไข
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ความทันเวลาของการรายงานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
ความทันเวลาการรายงานผลฯ พบวา หนวยงานจัดสงรายงานตามแบบผลการตรวจสอบของ
ผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2563-1) แบบรายงานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะฯ (แบบ
ตส.ปจ.-2563-2) ผานระบบ Google Form ทันตามกําหนดภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ทุกหนวยงาน
รายละเอียด ดังนี้
ชื่อหนวยงาน
1.กลุมตรวจสอบภายใน
2.สํานักงานเลขานุการกรม
3.ศูนยสื่อสารสาธารณะ
4.กองคลัง
5.กองการเจาหนาที่
6.กองแผนงาน
7.ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
8.กลุมพัฒนาระบบบริหาร
9.สํานักสงเสริมสุขภาพ
10.สํานักทันตสาธารณสุข
11.สํานักโภชนาการ
12.สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
13.กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
14.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแหงชาติ
15.สํานักอนามัยผูสูงอายุ
16.สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
17.กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
18.สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
19.ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
20.ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
21.สํานักคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
22.ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
23.ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
24.ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
25.ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
26.ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี
27.ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี

แบบ ตส.ปจ. 1
วันที่สง
15 ม.ค.63
15 ม.ค.63
15 ม.ค.63
15 ม.ค.63
14 ม.ค.63
14 ม.ค.63
10 ม.ค.63
14 ม.ค.63
13 ม.ค.63
15 ม.ค.63
15 ม.ค.63
15 ม.ค.63
15 ม.ค.63
15 ม.ค.63
13 ม.ค.63
15 ม.ค.63
14 ม.ค.63
14 ม.ค.63
15 ม.ค.63
13 ม.ค.63
15 ม.ค.63
13 ม.ค.63
13 ม.ค.63
13 ม.ค.63
15 ม.ค.63
13 ม.ค.63
14 ม.ค.63

แบบตส.ปจ. 2 ทันเวลา 
ไมทันเวลา 
วันที่สง
ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

15 ม.ค.63

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

15 ม.ค.63

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

15 ม.ค.63

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

14 ม.ค.63

15 ม.ค.63

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

15 ม.ค.63

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

10 ม.ค.63

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ

ไมเขาเกณฑตองสงฯ
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28.ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
29.ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
30.ศูนยอนามัยที่ 9 นครราชสีมา
31.ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
32.ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
33.ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
34.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
35.ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ
36.ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ
รวม (จํานวนหนวยงานที่จัดสงรายงานฯ)

แบบ ตส.ปจ. 1 แบบตส.ปจ. 2 ทันเวลา 
ไมทนั เวลา 
วันที่สง
วันที่สง
14 ม.ค.63
15 ม.ค.63

14 ม.ค.63
14 ม.ค.63

14 ม.ค.63 ไมเขาเกณฑตองสงฯ

13 ม.ค.63
15 ม.ค.63

13 ม.ค.63 ไมเขาเกณฑตองสงฯ

15 ม.ค.63 ไมเขาเกณฑตองสงฯ

13 ม.ค.63
13 ม.ค.63

14 ม.ค.63
15 ม.ค.63

10 ม.ค.63
8 ม.ค.63

36
12

หมายเหตุ :
1. N/A หมายถึ ง หน ว ยงานที่ เ ขา เกณฑที่ตอ งสง รายงานการปฏิ บั ติ ต ามขอเสนอแนะผูตรวจสอบ
ภายในประจํ า หน ว ยงาน (แบบตส.ปจ.-2563-2) และแบบรายงานการติ ดตามผลการแก ไขตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2563-3)
2. แบบ ตส.ปจ.1 หมายถึง แบบรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบ
ตส.ปจ.-2563-1)
3. แบบ ตส.ปจ.2 หมายถึง แบบรายงานการปฏิบั ติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจํ า
หนวยงาน (แบบตส.ปจ.-2563-2)
4. แบบ ตส.ปจ.3 หมายถึ ง แบบรายงานการติดตามผลการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ
ภายในประจําหนวยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2563-3)
5.  หมายถึง การจัดสงรายงานในระบบ Google From ทันเวลา (ภายในวันที่ 15 ม.ค.63)
6.  หมายถึง การจัดสงรายงานในระบบ Google From ไมทันเวลา (หลังวันที่ 15 ม.ค.63)

-10ภาพรวมผลการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 1
ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (แบบตส.ปจ.-2563-2)
แกไขแลว
ชื่อหนวยงาน
ประเด็นขอตรวจพบ
ยังไมแกไข
สวนกลางไมรวมกองคลัง
1.กลุมตรวจสอบภายใน
-ไมมีประเด็น2.สํานักงานเลขานุการ 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ)

กรม
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 8,000.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว

2. ไมไดนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป 2563 ขึ้นเว็บไซต แผนผลการจัดซื้อจัดจางกรมอนามัย

3. แผนการใชจายเงินปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไมเปนไปตามมติ ครม.
(แผนการใชจายเงินปงบประมาณ 2562 ไปพลางกอน : ไตรมาส 1=60%,
ไตรมาส 2=100%) เนื่องจากหนวยงานมีคาใชจายประจําเปนรายเดือน
ซึ่งหนวยงานกําหนดแผนฯ ไตรมาส 1,2 ตามลําดับดังนี้ 57.39%,
97.14 %
3.ศูนยสื่อสารสาธารณะ
-ไมมีประเด็น4.กองการเจาหนาที่ 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30%(เงินทดรองราชการ)

จํานวน 2 ราย เปนเงิน 8,000.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
5.กองแผนงาน
-ไมมีประเด็น6.ศูนยความรวมมือ 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ)

ระหวางประเทศ
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 1,330.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
7.กลุมพัฒนาระบบ
-ไมมีประเด็นบริหาร
8.สํานักสงเสริมสุขภาพ 1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด มีบันทึกเรงรัดติดตาม 
ทวงถามเรียบรอยแลว

2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 5 ราย เปนเงิน 239,928.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
9.สํานักทันตสาธารณสุข 1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด (เงินทดรองราชการ)

จํานวน 3 ราย มีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว

2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ) จํานวน
3 ราย เปนเงิน 88,801.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
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3. ไมไดสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 2562 และ
รายงานคาเฉลี่ยน้ํามันไปยัง สตง. เนื่องจากอยูระหวางการจัดทําขอมูล
ครุภัณฑชํารุดที่ตองจําหนาย เพื่อรอสงพรอมรายงานการจําหนายพัสดุ
ประจําป
10.สํานักโภชนาการ 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% จํานวน 3 ราย
ประกอบดวย เงินทดรองราชการ 1 ราย เปนเงิน 1,900.- บาท และ
เงินยืมราชการ 2 ราย เปนเงิน 46,935.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผล
ความจําเปน เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
11.สํานักอนามัยการ 1. มีการสงใชเงินยืมราชการเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด (เงินทดรอง
เจริญพันธุ
ราชการ) จํานวน 1 ราย เนื่องจากเอกสารวิทยากรไมครบถวนจึงเกิด
ความลาชาในการรวบรวม ไมมีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเปนลาย
ลักษณอักษรและติดวันหยุดปใหม จึงเกิน 1 วัน
2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% จํานวน 2 ราย
ประกอบดวย เงินทดรองราชการ 1 ราย เปนเงิน 735.-บาท และเงินยืม
ราชการ 1 ราย เปนเงิน 5,700.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
3. คําสั่งผูทําหนาที่บันทึกการรับ-จายวัสดุไมเปนปจจุบัน เนื่องจากเจาหนาที่
บางทานเกษียณ/ยาย/ลาออก/ปรับเปลี่ยนหนาที่
4. ยอดคงเหลือบัญชีวัสดุกับยอดคงเหลือในคลังพัสดุไมตรงกัน เนื่องจาก
ไมมีใบเบิกพัสดุ/สื่อ ไดแก กระดาษถายเอกสาร 80 แกรม A4 และสื่อ
คูมือ “เตรียมความพรอมกอนมีบุตร”
5. การเก็บรักษาพัสดุในคลังไมเปนไปตามหลัก 5 ส. เนื่องจากขาดปาย
บอกชื่อหมวดหมูพัสดุบางรายการ และ SOP ขั้นตอนการเบิก-จายพัสดุ
ไมเปนปจจุบัน
6. ไมไดนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป 2563 ที่เสนอผูมีอํานาจ
เห็นชอบแผนฯ เผยแพรในเว็บไซตกรมอนามัย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
บุคลากรผูรับผิดชอบงานและไมมีการสื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของภายในกลุมงาน ทําใหผูปฏิบัติงานไมทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ไดนําแผนฯ ขึ้นเว็บไซตกรมฯ เรียบรอยแลวในเดือน ก.พ.63
7. จัดทําใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง(แบบ3) และบันทึกการใชรถ(แบบ4)
ไมเปนปจจุบัน ไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
8. บันทึกแบบควบคุมการใชน้ํามันเชื้อเพลิงฯ (ตส.004) ไมเปนปจจุบัน
ไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
12.กองกิจกรรมทาง 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินทดรองราชการ)
กายเพื่อสุขภาพ
จํานวน 2 ราย เปนเงิน 9,060.-บาทมีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว

แกไขแลว
ยังไมแกไข
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13.สถาบันพัฒนา
-ไมมีประเด็นอนามัยเด็กแหงชาติ
14.สํานักอนามัยผูสูงอายุ 1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด มีบันทึกเรงรัดติดตาม
ทวงถามเรียบรอยแลว
2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ) จํานวน
3 ราย เปนเงิน 366,000.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
15.สํานักอนามัย
-ไมมีประเด็นสิ่งแวดลอม
16.กองประเมินผล 1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด จํานวน 1 ราย มี
กระทบตอสุขภาพ
บันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว
2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% จํานวน 5 ราย
ประกอบดวย เงินทดรองราชการ 1 ราย เปนเงิน 2,037.-บาท และเงิน
ยืมราชการ 4 ราย เปนเงิน 25,266.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
17.สํานักสุขาภิบาล 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ) จํานวน
อาหารและน้ํา
1 ราย เปนเงิน 59,519.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
18.ศูนยบริหาร
1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด จํานวน 4 ราย มี
กฎหมายสาธารณสุข
บันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว
19.ศูนยหองปฏิบัติการ
-ไมมีประเด็นกรมอนามัย
20.สํานักคณะกรรมการ 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% จํานวน 2 ราย
ผูทรงคุณวุฒิ
ประกอบดวย เงินทดรองราชการ 1 ราย เปนเงิน 2,280.-บาท และเงิน
ยืมราชการ 1 ราย เปนเงิน 12,800.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
สวนภูมิภาครวมกองคลัง
1.กองคลัง
1. (เงินยืมราชการสวนกลาง) มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบ
กําหนด จํานวน 24 ราย มีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว
2. (เงินยืมราชการสวนกลาง) มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน
30% จํานวน 41 ราย มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
2.ศูนยอนามัยที่ 1 1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ)
เชียงใหม
จํานวน 1 ราย มีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว
2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 5,459.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน

แกไขแลว
ยังไมแกไข

-
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เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว

3.ศูนยอนามัยที่ 2
พิษณุโลก

1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ) จํานวน
4 ราย เปนเงิน 196,584 บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
4.ศูนยอนามัยที่ 3 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ) จํานวน
นครสวรรค
1 ราย เปนเงิน 11,700.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ
หนวยงานไมเปนปจจุบนั เนื่องจากปรับเปลี่ยนคณะกรรมการและอยู
ระหวางจัดทําคําสั่งฯ ไดดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว
3. ไมมีแบบฟอรมรายละเอียดการซอมบํารุง (แบบ 6) ซึ่งมีการบันทึก
ในแบบฟอรมอื่น ไดมอบใหงานยานพาหนะแกไขเรียบรอยแลว
5.ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
-ไมมีประเด็น6.ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ) จํานวน
1 ราย เปนเงิน 3,292.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
7.ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี 1. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 7 ราย เปนเงิน 209,693.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
8.ศูนยอนามัยที่ 7 1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ)
ขอนแกน
จํานวน 4 ราย มีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว
2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 8,510.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
3. หนวยงานไมไดสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 2562
และรายงานคาเฉลี่ยน้ํามัน ไปยัง สตง.หรือ สตง.ภูมิภาค เนื่องจาก
ผูรับผิดชอบแจงวามีภาระงานมากจึงจัดสงไมทันไตรมาสแรก ปจจุบันได
ดําเนินการจัดสงฯ เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 4 ก.พ.63
9.ศูนยอนามัยที่ 8 1. การตรวจสอบการรับ-จายเงินประจําวันในระบบ GFMIS และเสนอ
รายงานใหหัวหนาหนวยงานลงชื่อรับรองความถูกตองในรายงานสรุป
อุดรธานี
รายการขอเบิกทุกสิ้นวันไมเปนปจจุบนั ผอ.สั่งการใหผูรับผิดชอบเรง
ดําเนินการใหเปนปจจุบัน
2.การตรวจสอบการรับ-จายเงิน การนําเงินสงคลัง และเสนอรายงานสรุป
รายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download) ให
หัวหนาหนวยงานหรือผูควบคุมที่ไดรับมอบหมายลงชื่อตรวจสอบรับรอง
ความถูกตองทุกสิ้นวันไมเปนปจจุบัน ผอ.สั่งการใหผูรับผิดชอบเรง
ดําเนินการใหเปนปจจุบัน

แกไขแลว
ยังไมแกไข
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ประเด็นขอตรวจพบ
3. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย มีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว
4. เจาหนาที่สงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด ซ้ําๆ รายเดิม
จํานวน 1 ราย
5. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ) จํานวน
2 ราย เปนเงิน 36,760.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน เสนอ
ผูอํานวยการเรียบรอยแลว
6. ไมไดนําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางประจําป 2563 ที่เสนอผูมีอํานาจ
เห็นชอบแผนฯ เผยแพรในเว็บไซตกรมอนามัย เนื่องจากเขาใจ
คลาดเคลื่อนวาวงเงินไมถึง 500,000.-บาทไมตองเผยแพรในเว็บไซตกรมฯ
7. การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังไมเปนไปตามหลัก 5ส. เนื่องจากศูนยฯ
ยังเชาอาคารสํานักงาน จึงมีพื้นที่ไมเพียงพอในการจัดวางพัสดุ
-ไมมีประเด็น-

10.ศูนยอนามัยที่ 9
นครราชสีมา
11.ศูนยอนามัยที่10 1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ) มี
อุบลราชธานี
บันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว
12.ศูนยอนามัยที่11 1. มีการสงใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด (เงินยืมราชการ)
นครศรีธรรมราช
จํานวน 1 ราย มีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเรียบรอยแลว
2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 5 ราย เปนเงิน 117,040.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความ
จําเปน เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
13.ศูนยอนามัยที่12
-ไมมีประเด็นยะลา
14.สถาบันพัฒนาสุข 1. มีการสงใชเงินยืมราชการเกินระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด (เงินยืม
ภาวะเขตเมือง
ราชการ) จํานวน 1 ราย ไมมีบันทึกเรงรัดติดตามทวงถามเปนลาย
ลักษณอักษร
2. มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดจํานวนสูงเกิน 30% (เงินยืมราชการ)
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 2,060.-บาท มีบันทึกชี้แจงเหตุผลความจําเปน
เสนอผูอํานวยการเรียบรอยแลว
15.ศูนยอนามัยกลุม 1. มีการตรวจสอบการรับ-จายเงิน การนําเงินสงคลัง และเสนอรายงาน
ชาติพันธุ ชายขอบ และ สรุปรายละเอียดการรับเงิน (Receivable Information Download)
แรงงานขามชาติ
แตไมไดใหหัวหนาหนวยงานหรือผูควบคุมที่ไดรับมอบหมายลงชื่อ
ตรวจสอบรับรองความถูกตองทุกสิ้นวันเนื่องจากความเขาใจในระเบียบ
ที่เกี่ยวของคลาดเคลื่อน
16.ศูนยทันตสาธารณสุข
-ไมมีประเด็นระหวางประเทศ

แกไขแลว
ยังไมแกไข














-

