
การวิเคราะห์ ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน 
กองคลัง  

 

จากรายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2562 และรายงานผลการ
ควบคุมภายในประปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การปฏิบัติงานของกองคลังส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ หลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด มีระบบการควบคุมภายในตามหลักการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ การบันทึกข้อมูล การจัดท า รายงานมีความ
น่าเชื่อถือ แต่ยังมีประเด็นข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานคลาดเคลื่อนจากกฎหมาย ระเบียบฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
1. สถานการณ์ของหน่วยงาน 2. สิ่งที่ควรจะเป็น (กฎหมาย ระเบียบฯ) 3. วิเคราะห์ Gap 

การตรวจสอบทางการเงิน 
1. รายงานเงนิสดคงเหลือในระบบ 
GFMIS ไม่ตรงกับรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวนัที่จัดท านอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
2. ลูกหนี้เงินยืมราชการสง่ใช้ใบส าคัญ
ล่าชา้กว่าก าหนด 
 
 
 
 
 
3. รายงานงบทดลองระดับหนว่ย
เบิกจ่ายส่ง สตง.ไม่ทนัตามก าหนด 
 

 
1. รายงานเงนิสดคงเหลือในระบบ 
GFMIS ต้องตรงกับรายงานเงินสด
คงเหลือประจ าวันทีจ่ัดท านอกระบบ ตาม
หนังสือกระทรวงการคลังด่วนทีสุ่ด ที่ กค 
0409.3/ว88 
 
 
 
 
2. ลูกหนี้เงินยืมราชการเดินทางไป
ราชการต้องส่งใช้ใบส าคัญภายใน 15 วัน
นับจากวันเดินทางกลบั 
ลูกหนี้เงินยืมราชการจัดอบรม สัมมนา
ต้องส่งใช้ใบส าคัญภายใน 30 วนันับจาก
วันรับเงิน ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินจาก
คลังฯ พ.ศ.2561 
3. รายงานงบทดลองระดับหนว่ยเบิกจ่าย
ต้องส่ง สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0423.3/ว264 

 
1. ไม่เรียกรายงานเงินสดคงเหลอื
ประจ าวนัในระบบ GFMIS มา
ตรวจสอบกับรายงานเงนิสดคงเหลือ
ประจ าวนัที่จัดท านอกระบบ สิง่ที่ต้อง
ด าเนินการ เจ้าหน้าที่ตรวจบัญชี
ประจ าวนัตรวจรายงานเงินสดคงเหลือ
ประจ าวนัทั้ง 2 ระบบ ทุกวัน และ
น าเสนออธิบดีเซน็รับรองความถูกต้อง
ทุกเดือน 
2. เนื่องจากเงินยืมราชการมีจ านวน
มากและลูกหนี้ทีส่่งใช้เงนิยืมลา่ช้าเปน็
ของหน่วยงานส่วนกลางที่ยืมเงนิจาก
กองคลัง สิ่งที่ต้องด าเนินการ กองคลัง
ต้องวางมาตรการเร่งรัดหนี้ให้เคร่งครัด
เพิ่มมากขึ้น และน าระบบสารสนเทศมา
ใช้ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
3. การส่งรายงานงบทดลองไมท่ัน
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปมีผล
กับการประเมินผลการการปฏบิตัิงาน
ด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง เนือ่งจาก
การปรับปรุงบัญชลี่าช้า และระยะเวลา
ในการลงนามผูบ้ริหารมีน้อย สิ่งที่ต้อง
ด าเนินการ เจ้าหน้าทีป่ฏิบัตงิานด้าน
บัญชีต้องปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบนัและน าเสนอรายงานต่ออธิบดี
ลงนามรับรองภายในวนัที่ 7 ของเดือน
ถัดไป 

การตรวจสอบด้านการปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/
จัดอบรม มีการด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามระเบียบที่ก าหนด และมีเอกสาร
ประกอบการเบิกครบถ้วน ถูกต้อง 
 
 

 
 
1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ/จัดอบรม มีการด าเนินการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 
 
 

 
 
1.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุก
เดือน 



2. ใบส าคัญจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงนิ
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
ด าเนินการเปน็ไปตามที่พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
 

2. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ 
และเงินนอกงบประมาณ ต้องด าเนินการ
เป็นไปตามทีพ่ระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

 2.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก าหนด สิ่งทีต่้องด าเนินการ 
ให้ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหนว่ยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุก
เดือน 

การตรวจสอบการปฏิบัตงิานหรือการ
ด าเนินงาน 
1. การสอบทานการประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน หน่วยงานมกีารจัดท า
รายงานผลการประเมินการควบคุม
ภายใน เสนอผู้อ านวยการกองคลังทัน
ตามก าหนด รวมทั้งมีการจัดท ามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOP) และมีการทบทวน
เป็นปัจจบุัน 
2. การบริหารพัสดุและทรัพยส์นิ มี
ระบบควบคุม การเก็บ การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ได้แก่วัสดุทั่วไป และครุภัณฑ์ 
การปฏิบัติเปน็ไปตามพระราชบญัญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
3. การใช้จ่ายเงินตามมติ ครม. 
หน่วยงานมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงนิ
เงินสอดคล้องกับมติ ครม. และมีการ
ก ากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณในที่
ประชุม 

 
 
1. การปฏิบัติงานหรือการด าเนนิงาน 
หน่วยงานต้องมีกิจกรรมการควบคุมตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏบิัตกิาร
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ.2561 
 
2. การบริหารพัสดุและทรัพยส์นิ การ
ปฏิบัติต้องเปน็ไปตามพระราชบญัญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
 
 
3. การใช้จ่ายเงินต้องเปน็ไปตามแผนการ
ใช้จ่ายเงิน และสอดคล้องกับมต ิครม. 
ก าหนด 

 
 
1.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุก
เดือน 
 
2.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุก
เดือน 
3.กองคลังได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ
ที่ก าหนด สิ่งที่ต้องด าเนนิการ ให้
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน 
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานและรายงาน
ผลต่อผู้อ านวยการกองคลังทราบทุก
เดอืน 
 

 
4. การด าเนินการ 

4.1 นโยบายการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน 
1. ผู้อ านวยการกองคลังสื่อสาร เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบถึงระบบการควบคุม การก ากับดูแล การบริหารงาน

ที่กองคลังจัดวางไว้ 
2. ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสร้างทัศนคติที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับให้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มาตรการ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆอย่างเคร่งครัด 
3. ให้คณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
4. ให้ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานตรวจสอบการปฏิบัติงานเบื้องต้นและรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการ

กองคลังทราบทุกเดือน 
5. ให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย และรายงานผลให้  กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ

ภายใน 30 วัน  
 



มาตรการ และแผนขับเคลื่อนการควบคุม การก ากับดูแล การบรหิารงาน กองคลัง 
 

มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรมด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ
บริหารการเงิน
การคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง  การ
เก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลังพ.ศ.2562 
- พระราชบัญญตัิวินัย
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 
- หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการ
ควบคุมภายในส าหรบั
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 
- มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 
- พระราชบัญญตัิ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญตัิ 
วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 

1.1 เผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดบัทราบถึง
ระบบการควบคุม การก ากับดูแล การ
บริหารงานของกองคลัง 

   √         
 

กลุ่มบัญช ี

1.2 จดัท าคู่มือ (SOP) หรือ Flow chat 
หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติงานทุก
ระบบงาน 

√            
 

ทุกกลุ่มงาน 

1.3 จดัท าและส่งรายงานการเงินต่อ
หน่วยงานผู้ก ากับดูแลตามกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างเคร่งครดั 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
กลุ่มบัญช ี

1.4 มีฐานข้อมูลงานคลัง (กฎหมาย 
ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
การเงินการคลัง)ที่เป็นปัจจุบัน √            

 
ทุกกลุ่มงาน 

1.5 ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหนว่ยงาน
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานเบื้องต้นและ
รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการ
กองคลังทราบทุกเดือน 

   √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
ผู้ตรวจสอบ

ภายในประจ า
หน่วยงาน 

1.6 ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหนว่ยงาน
ตรวจสอบการปฏิบตัิงานเบื้องต้นและส่ง
รายงานผลการตรวจสอบทุกไตรมาส ให้กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

  √   √   √   √ 

 
ผู้ตรวจสอบ

ภายในประจ า
หน่วยงาน 

1.7 คณะกรรมการควบคมุภายในของ
หน่วยงาน ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและ
รายงานผลการประเมินการควบคมุภายใน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

           √ 

 
คณะกรรมการ
ควบคุมภายใน
ของหน่วยงาน 

1.8 ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในกรมอนามัยและภายนอก
กรมอนามัย และรายงานผลให้กลุม่
ตรวจสอบภายในและภายนอกกรมอนามัย
ทราบ ภายใน 30 วัน 

 

           

ขึ้นอยู่กบัการเข้า
ตรวจของผู้
ตรวจสอบภายใน
กรมอนามัยและ
ภายนอกกรม
อนามัย 

ทุกกลุ่มงาน 



 

มาตรการ ประเด็นความรู ้ กิจกรรมด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) 

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ปรับปรุง
กระบวนการ
บริหารงาน
คลังให้มีความ
โปร่งใส 
 

- การร้องทุกข์ / 
ร้องเรียน 
- ระบบควบคุมภายใน
ภาคราชการ 
- การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

2.1 จดัท าช่องทางการให้บริการรบัเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เว็บไซต์กองคลัง ,กล่อง
รับข้อความ ฯลฯ) 

√            
 

ทุกกลุ่มงาน 

2.2 ประชุมเชิงปฏิบตัิการ แนวทางการจัด
วางระบบควบคุมภายใน และการ
ประเมินผลระบบการควบคมุภายใน 

  √          
 

กลุ่มการเงิน 

2.3 ปรับปรุงกระบวนงานในภารกิจหลักให้
เป็นปัจจุบัน (ปรับปรุง SOP) 
 

      
 

     
 

ทุกกลุ่มงาน 

 


