
                                                                                    
สรุปประเด็นข้อตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายในส่วนราชการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเด็นสาํคญัทีต่รวจพบ ข้อปฏิบัตทิี่ถูกต้อง ระเบียบ/หนงัสือสั่งการที่อ้างถึง 

1. ดา้นการเงนิ การบญัชีและการปฏบิตัติาม
ข้อกําหนด 
    1.1 ส่วนราชการส่วนภมูิภาค 
          1) การเกบ็รกัษาเงนิ 
             ไม่มีข้อตรวจพบ 
 
          2) เงินฝากธนาคาร 
              ไม่มีข้อตรวจพบ 
 
 
           
 
          3) เงินยืมทดรองราชการ 
             (1) สัญญายืมเงินบางสัญญาไม่เรียบร้อย เช่น 
ไม่ระบุวันครบกําหนด  วันที่ยืม ฯลฯ 
             (2) ผู้ยืมส่งใช้คืนเงินยืมล่าช้า เกินกําหนดใน
สัญญา และมีการบันทึกการส่งใช้คืนเงินยืมไว้ด้านหลัง         
สัญญายืมเงินไม่ครบทุกฉบับ 
             (3) การดําเนินการเกี่ยวกับเ งินทดรอง
ราชการปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง  
การคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และ
ระบบการบันทึกบัญชี   และควบคุมเงินทดรองราชการ
ตามหนังสือที่  กค  0423.3 /ว .439 ลงวันที่  2 
ธันวาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ โดยเคร่งครัด ให้มีการส่งใช้เงินยืม 
ทดรองราชการเป็นไปตามกําหนด  รวมทั้งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเงินทดรองราชการ และจัดให้
มีการควบคุมตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวใน
ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ  และเงินคงเหลือให้
ถูกต้องตรงกัน แล้วลงลายมือชื่อกํากับให้เรียบร้อย 

 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 
2. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/ว 63  
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบ
ข้อมูลเงินฝากธนาคาร และแนวทางการจัดทํางบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ 
 

1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดราชการ 
พ.ศ.2547 

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 439  
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552 เรื่อง ระบบการบันทึกบัญชี
และการควบคุมเงินทดรองราชการ 
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          4) เงนิยืมราชการ    
                  (1) สัญญายืมเงินบางสัญญาไม่เรียบร้อย เช่น 
ไม่ระบุวันครบกําหนด  วันที่ยืม ฯลฯ 
             (2) ผู้ยืมส่งใช้คืนเงินยืมล่าช้าเกินกําหนด  และมี
การบันทึกการส่งใช้คืนเงินยืมไว้ด้านหลังสัญญายืมเงินไม่ครบ
ทุกฉบับ 
             (3) การส่งใช้เงินยืมราชการไม่ได้ออกใบรับ
ใบสําคัญไว้ และใบรับใบสําคัญ และใบเสร็จรับเงินที่มี
การส่งใช้เงินยืมไม่ครบถ้วน   
             (4) ลูกหนี้รายเดิมยืมเงินใหม่โดยที่ยังไม่ได้ส่ง
ใช้เงินยืมในสัญญาเก่า 
    
 
 
         5) การรับและนําเงนิส่งรายไดแ้ผน่ดิน/เงนิ
ฝากคลัง 
             ไมม่ีข้อตรวจพบ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติเป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  การ            
เก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 
หมวด 5 ให้ครบถ้วนโดยเคร่งครัด และควรมี
มาตรการควบคุมติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้ส่งใช้คืน
เงินยืมภายในกําหนด   โดยการสอบทาน และ
กําหนดระบบการควบคุมภายในให้ครอบคลุม
ระบบเงินยืมของหน่วยงาน 

 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 8 
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          6) การจ่ายเงิน (ใบสําคญัคู่จ่าย) 

             (1) รายงานขอซื้อขอจ้าง บันทึกรายละเอียด
ไม่ครบถ้วน 7 ข้อ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ  
             (2) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
และไม่เรียบร้อยบางรายการ  
             (3) รายงานขอซื้อขอจ้างมีการอ้างระเบียบ
ไม่ถูกต้อง 
             (4) การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัด
จ้างมีการแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ถูกต้อง 

             (5) ใบสั่งจ้างไม่ปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน 

             (6) ใบส่งมอบงาน/พัสดุไม่มีการลงรับ
เอกสาร  อีกทัง้เมื่อมีการตรวจรับพัสดุแล้ว ไม่ปรากฏ   
ลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบผลการตรวจรับ
งาน/พัสดุ 
             (7) การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณี
ลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีการส่งมอบงาน และตรวจรับงานใน
ส่วนที่ปฏิบัติงานเกินจากกําหนดในสัญญาจ้างเหมา  
             (8) หลักฐานการจ่ายที่ได้จ่ายเงินเรียบร้อย
แล้วบางรายการไม่ได้ประทับตรา‘‘จ่ายเงินแล้ว’’ และ
บางรายการประทับตราแล้ว แต่ไม่บันทึกชื่อผู้จ่ายเงิน  
และไม่มีการลงวันที่จ่ายเงิน   
         
 
 

 

ขอให้สั่ งการเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบปฏิบั ติให้
ครบถ้วนโดยเคร่งครัด  โดยปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535  และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 

 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535  และแก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 34 

บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481 หมวด 6 
อากรแสตมป์ 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 71 (4) 
 

 

 
 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 37 
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ประเด็นสาํคญัทีต่รวจพบ ข้อปฏิบัตทิี่ถูกต้อง ระเบียบ/หนงัสือสั่งการที่อ้างถึง 

           (9) การจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้ ผู้มสีิทธิรับ
เงินโดยตรง มีเพียงรายงานในระบบตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนดเป็นหลักฐานการจ่าย  แต่
ใบเสร็จรับเงินแนบไว้ให้ตรวจสอบไม่ครบถว้น       
           (10) การเบิกจ่ายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ เบิกเงินเกินกว่าที่ขออนุมัติไว้  

            (11) มีการวางเบิกเงินก่อนวันที่ 15 ของ
เดือนกรณีค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา 
 
 
 
          7) ยานพาหนะ 
             (1) มีการบันทึกในใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง 
(แบบ3) สมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง (แบบ4) 
สมุดแสดงรายการซ่อมบํารุงรถแต่ละคัน (แบบ6)  แต่
บันทึกไม่เป็นปัจจุบัน 
             (2) ไม่มีการสํารวจกําหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551  

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ.2550 

หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 04003/ว 78 ลงวันที่ 27 
กันยายน 2549 เรื่องวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบุคคลธรรมดา 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยรถราชการ พ.ศ.
2523 และแก้ไขเพิ่มเติม 
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ประเด็นสาํคญัทีต่รวจพบ ข้อปฏิบัตทิี่ถูกต้อง ระเบียบ/หนงัสือสั่งการที่อ้างถึง 

         8) วัสดุและครุภัณฑ์ 
                (1) มีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุแต่บันทึกไม่
เป็นปัจจุบัน                                 
                   (2)  มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สนิเป็นไปตาม
รูปแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด แต่บันทึกรายการไม่
ครบถ้วน 

                (3)  มีครุภัณฑ์ชํารุดที่ยังไม่ได้ตัดจําหน่ายเป็นไป
ตามระเบียบ ฯ กําหนด 
 
 
    1.2 โครงการภายใต้งบประมาณกรมจังหวัด และ
งบกลุ่มจังหวัด จํานวน  5 โครงการ  

            1) เงินยืมราชการ 
                   (1) สัญญายืมเงินไม่เรียบร้อย เช่น ไม่ได้
บันทึกเลขที่สัญญา วันครบกําหนด วันที่ยืมวันที่เสนอ
ขออนุมัติ   
             (2) ผู้ยืมส่งใช้คืนเงินยืมล่าช้า     
 

 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําทะเบียน
คุมวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เรียบร้อยเป็น
ปัจจุบัน   สําหรับครุภัณฑ์ชํารุดให้ดําเนินการเป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157 
 

 

 

 

 

 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ . 2551 
หมวด 5  และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0406.3/ว 3 ลงวันที่ 23 มกราคม 
2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 152 

 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 157 
 

 

 

 

1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 หมวด 5 
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/
ว3 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 เรื่อง วิ ธีปฏิบัติ
เพิ่มเติมในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัด 
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        2) การจ่ายเงิน (ใบสําคัญคู่จ่าย) 
              (1) หลักฐานการจ่ายเงินบางรายการไม่
ประทับตราข้อความ”จ่ายเงินแล้ว”ไม่มีการลงลายมือ
ชื่อผู้จ่ายเงิน พร้อมทั้งระบุผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง และ
ระบุวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน   
              (2) หลักฐานการจ่ายที่ได้จ่ายเงินเรียบร้อย
แล้วได้ประทับตรา‘‘จ่ายเงินแล้ว’’ แต่ไม่มีการระบุวันที่
จ่ายเงิน  
              (3) ใบเสร็จรับเงินแนบให้ตรวจสอบไม่
ครบถ้วน ทั้งกรณีการจ่ายเงินโอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้ผู้มี
สิทธิรับเงินโดยตรง และการจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ 

        

3) การจัดซื้อจัดจ้าง 
             (1) รายงานขอซื้อไม่ระบุราคามาตรฐาน 
หรือราคากลาง หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุด
ในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
             (2) รายงานขอซื้อ/จ้าง ไม่ระบุเหตุผลความ
จําเป็น รายละเอียดพัสดุ 
             (3) ใบสั่งจ้างบางฉบับ ไม่ปิดอากรแสตมป์ 
เป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ
แห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6 
อากรแสตมป์ 
             (4) หน่วยงานได้ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างกับ
หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติไม่ถูกต้อง 
เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณจังหวัด
ต้องขออนุมัติกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

 
ขอให้สั่ งการเจ้าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบปฏิบั ติให้
ครบถ้วนโดยเคร่งครัด โดยปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและนํา
เ งิ น ส่ ง ค ลั ง  พ . ศ .  2 5 5 1   แ ล ะ ห นั ง สื อ
กระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ว81 
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 
 

 

 

 

 
 

ขอให้สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
สําหรับรายงานขอซื้อขอจ้าง  หน่วยงานจะต้องนํา
เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
จัดจ้าง และหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ดําเนินการอนุมัติในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ต 

 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 37 
 

 

 

 
1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 39, ข้อ 40 
2. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค 0409.3/ 
ว81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 27 

 

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร พ.ศ.2481 
หมวด 6 อากรแสตมป์ 
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    (5) หัวหน้าส่วนราชการไม่ลงลายมือชื่อ
รับทราบในใบตรวจรับพัสดุ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535  และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 71(4) 

    (6)  สัญญาซื้อขาย ค่าปรับ ระบุเป็นร้อยละ  
ควรระบุเป็นจํานวนเงิน 

 
2.การดําเนินงาน (Performance Audit) จํานวน 2 
โครงการ 

    1) ทรัพย์สินของทางราชการไม่ได้ใช้ประโยชน์
เนื่องจากความล่าช้าของการดําเนินโครงการไม่เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด  
    2) ผลการดําเนินงานโครงการมีความเสี่ยงที่จะไม่
เป็นไปตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ทําให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ในการจัดทําและเสนอโครงการ ควรมีการ
สํารวจข้อมูลให้ชัดเจน เพียงพอและเหมาะสม  
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในทุก ๆ 
ด้านเพื่อให้การดําเนินงานสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการ  มีความคุ้ มค่ า  กับการใ ช้จ่ าย
งบประมาณของทางราชการ 
2. ในการบริหารโครงการ ควรมีการกําหนด
มาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้การ
บริหารโครงการเป็นไปตามสัญญา  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ขอ้ 71 (4) 
 

 

 

 

 

 
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 
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3. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
    โปรแกรมติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(PADME) 
    1. ข้อมลูงบประมาณที่บันทึกในระบบไม่ครบถ้วน 

 

3) ในการจัดทําและเสนอโครงการ ควรมีการ
สํารวจข้อมูลให้ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม  
และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อให้การดําเนินงานสามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากโครงการ  มีความคุ้ มค่ า  กับการใ ช้จ่ าย
งบประมาณของทางราชการ 
 

 
 
 
 
 
1. ควรมีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โปรแกรม PADME ในเรื่องโปรแกรม และ
ความสําคัญของการใช้โปรแกรมในการบริหาร
จัดการ 

2. สํานักงานจังหวัด ซึ่ งมีหน้าที่ ในการกํากับ
ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรมฯ ให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ควรมีการติดตามการปฏิบัติงาน
ของส่ วนราชการอย่าง ใกล้ ชิด  และกํ าหนด
มาตรการในการติดตามเพื่อให้ส่วนราชการได้
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คู่มือปฏิบัติงานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (PADME) 

2. แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ  ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(PADME) 
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    2. จังหวัดไม่มีการใช้ข้อมลูจากโปรแกรม PADME 
ในการติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัด 

3. จังหวัดควรให้หน่วยดําเนินการรายงานปัญหา
อุปสรรค  และรวบรวมปัญหาดังกล่าวแจ้งให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็น
ผู้ดูแลระบบทราบ  เพื่อจะได้นําไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุง เพื่อให้มีการใช้งานโปรแกรมระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
1. ควรมีการนําข้อมูลจากโปรแกรม PADME มาใช้
ในการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่ในการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัด โดยนําเสนอในที่
ประชุมของจังหวัด  
2. ควรมีการรายงานปัญหาอุปสรรค  ในการใช้
ข้อมูลจากโปรแกรม PADME ในการติดตามผลการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัด เสนอกระทรวงมหาดไทยทราบเพื่อจะ
ได้นําไปสู่ พัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มีการใช้งาน
โปรแกรมระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
   
 
 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

1. คู่มือปฏิบัติงานระบบติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (PADME) 

2. แนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(PADME) 
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4. ดา้นการปฏบิตัิงาน  
    1) การปฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัชี ระบบเบกิ
จ่ายเงิน 

        มีการจัดทําระบบการควบคุมภายใน แต่ทําใน
ภาพรวมของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
    2) การบรหิารงานด้านพสัด ุ
        (1) มีการจัดทําระบบการควบคุมภายใน แต่ทํา
ในภาพรวมของหน่วยงาน 
        (2) ไม่มีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ 
        (3) รายงานขอซื้อขอจ้าง บันทึกรายละเอียดไม่
ครบถ้วน 
 

 
 

 
ขอให้กําชับ กํากับ ดูแล ให้มีการจัดทําระบบการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น  
ผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกําชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ ฯ กําหนด 
เพื่อที่จะสามารถ ควบคุมและลดความผิดพลาด
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 

 

ขอให้กําชับ กํากับ ดูแล ให้มีการจัดทําระบบการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น  
ผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกําชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ ฯ กําหนด 
เพื่อที่จะสามารถ ควบคุมและลดความผิดพลาด
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น   และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการจัดทําระบบควบคุมภายในตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 

 

 

 

 

 

1 .  แนวทางการ จัดทํ าระบบควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 
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5. ด้านบริหารจัดการ     
    1) การบริหารงบประมาณ 
          ไม่มีข้อตรวจพบ 
 
   2) การปฏบิตังิานดา้นการเงนิและบญัชี ระบบเบกิ
จ่ายเงิน 

         (1) ไมไ่ด้จัดทําระบบการควบคุมภายใน 
         (2) เอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 
และไม่เรียบร้อย 
         (3) หลกัฐานการจ่ายที่ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
บางรายการไม่ได้ประทับตรา‘‘จ่ายเงินแล้ว’’  และบาง
รายการประทับตราแล้ว แต่ไม่บันทึกชื่อผู้จา่ยเงิน และ
ไม่มีการลงวันที่จ่ายเงิน  
 
       3) การบรหิารดา้นพสัด ุ

           (1) ไม่ได้จัดทําระบบการควบคุมภายใน 
           (2) ใบสั่งจ้างบางรายการไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ 
           (3) รายงานขอซื้อขอจ้าง บันทึกรายละเอียด
ไม่ครบถ้วน 
 

 
 

 

 

 

ขอให้กําชับ กํากับ ดูแล ให้มกีารจัดทําระบบการ
ควบคุมภายในและการติดตามประเมิน             
ผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกําชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ ฯ กําหนด 
เพื่อที่จะสามารถ ควบคุมและลดความผิดพลาด
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

 

ขอให้กําชับ กํากับ ดูแล ให้มีการจัดทําระบบการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น แ ล ะ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น  
ผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และกําชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบ ฯ กําหนด 
เพื่อที่จะสามารถ ควบคุมและลดความผิดพลาด
และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 

  

 

 

 

 

 
1 .  แนวทางการ จัดทํ าระบบควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการนําเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

 

 

1 .  แนวทางการ จัดทํ าระบบควบคุมภายในตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และแก้ไขเพิ่มเติม 

 


