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ความเป�นมา
ของโครงการ วตัถปุระสงค์

ตัวชี�วดัความสาํเรจ็
 ผลเชงิปรมิาณ
 ผลเชงิคณุภาพ
 งบประมาณ

 เป�าหมายการดําเนนิงาน

ผลประโยชนที์�ประชาชนได้รบั
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ขอ้ตรวจพบ
การดาํเนนิงานโครงการบางสว่นไมม่ปีระสทิธภิาพและไมบ่รรลผุลสมัฤทธิ�

TRAINING & 
SITE VISIT

BUDGET REPORT COMMITTEE & 
PROJECT MANAGEMENT

 

PROCUREMENT
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ขอ้ตรวจพบ

การดําเนินโครงการบางสว่นไมม่ปีระสทิธภิาพและไมบ่รรลผุลสมัฤทธิ�  ดังนี�

ผลสาํรวจ การวเิคราะหต่์างๆ ของการจัดกิจกรรมต่างๆ  หลังจากดาํเนิน
การแล้วเสรจ็ไม่ได้ถูกหน่วยงานที�เกี�ยวข้องนาํไปใชป้ระโยชน์หรอืต่อยอด
กิจกรรมที�ดาํเนินการ กลุ่มเป�าหมาย ไม่สอดคล้องกัน

1.TRAINING & SITE VISIT

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ   ไม่มีประสิทธภิาพและไม่คุ้มค่า

2. BUDGET

ไม่ได้มีการเผยแพรร่ายงานของโครงการใหแ้ก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้องเพื�อใช้
เป�นข้อมูลหรอืศึกษาเพื�อต่อยอดโครงการในอนาคต

3. REPORT
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ขอ้ตรวจพบ

การดําเนินโครงการบางสว่นไมม่ปีระสทิธภิาพและไมบ่รรลผุลสมัฤทธิ�  ดังนี�

คณะกรรมการและผู้รบัผิดชอบโครงการไม่ได้ดาํเนินการติดตามประเมิน
ผลการดาํเนินการของผู้ประกอบการที�ได้รบัการสนับสนุนหลังเสรจ็สิ�น
โครงการ ทําใหไ้ม่ทราบวา่การดําเนินงานบรรลุผลสาํเรจ็ระดับใด

                   X  ไม่มีการติดตามประเมินผลหลังจากผ่านการดูงานไประยะหนึ�ง
                   X  แผนยุทธศาสตร ์/ แผนการตลาด /  

                   X  เผยแพรฐ่านข้อมูล

4.COMMITTEE & 
PROJECT MANAGEMENT

การจัดซื�อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณที�ทําใหก้ารดาํเนินงาน
โครงการและการเบิกจ่ายเงินไม่มีประสิทธภิาพ เชน่ การไม่จัดทําราคา
กลาง การทําข้อตกลงการจ้างงานและขอบเขตงานไม่ชดัเจนไม่มี      
 รายละเอียดที�เพียงพอที�จะแสดงใหเ้หน็ถึงความเหมาะสมของ
กิจกรรมที�ดาํเนินการกับงบประมาณการจ้าง 

5. PROCUREMENT
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ขอ้เสนอแนะ
เพื� อ ให้การดาํ เนินงานโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ
สาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีข้อเสนอแนะ  ดังนี�
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COMMENT 01
ใหด้าํเนินการนาํข้อมูลสาํคัญที�ได้จากโครงการเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลการสืบค้นที�สะดวกแก่ผู้ที�สนใจและสามารถ
นาํข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ 

COMMENT 02

การฝ�กอบรม/ศึกษาดูงาน
การใชจ้่ายเงินงบประมาณ
การจัดทําราคากลาง
การจัดทําข้อตกลงการจ้างและขอบเขตงาน (TOR)

การเบิกจ่ายเงิน

ใหม้ีการเผยแพรร่ายงานการตรวจสอบโครงการ ให้
หน่วยงานต่างๆ เพื�อใชเ้ป�นแนวทางในการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย เชน่ 

ขอ้เสนอแนะ
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COMMENT 04
สั�งกํากับใหผู้้รบัผิดชอบโครงการใหด้ําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ใหส้อดคล้องกัน เชน่ การจัดทําหลักสูตรฝ�กอบรม การฝ�กอบรม
การศึกษาดูงาน ใหส้อดคล้องกับเนื�อหาการ
ฝ�กอบรม  กลุ่มเป�าหมาย ระยะเวลา และไม่ควรดําเนินการรว่มกับ
กิจกรรมอื�นที�จะส่งผลใหก้ารดําเนินโครงการไม่มีประสิทธภิาพ

COMMENT 05
สั�งกําชบัผู้รบัผิดชอบโครงการและผู้ที�เกี�ยวข้องใหด้ําเนินการจัด
ทําราคากลางเพื�อใชส้าํหรบัเปรยีบเทียบราคาในการจัดซื�อจัดจ้าง
ใหเ้ป�นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื�อจัดจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครฐั พ.ศ.2560

ขอ้เสนอแนะ

COMMENT 03
สั�งกําชบัใหผู้้รบัผิดชอบโครงการ ใหค้วามสาํคัญในการ
เผยแพรข่้อมูลที�ได้จากการดําเนินงาน ควรกําหนดให้
ผู้รบัจ้างทํารายงานเผยแพรแ่ก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
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COMMENT 06
สั�งกําชบัผู้รบัผิดชอบโครงการและผู้ที�เกี�ยวข้องใหจ้ัดทํา
ข้อตกลงการจ้างและขอบเขตงานใหช้ดัเจน โดยมี
รายละเอียดที�แสดงใหเ้หน็ถึงความเหมาะสมของงานที�
ดาํเนินการกับงบประมาณการจ้าง 

COMMENT 07
สั�งกําชบัผู้รบัผิดชอบโครงการและผู้ที�เกี�ยวข้องใหใ้ชค้วาม
ระมัดระวงัรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที�เพื�อใหก้ารเบิกจ่าย
งบประมาณเป�นไปตามระเบียบและเกิดประสิทธภิาพสูงสุด 

ขอ้เสนอแนะ
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COMMENT 08

หน่วยงานตรวจสอบติดตามผลสัมฤทธิ�ของโครงการ 

ระบบรายงานผลผลิต และผลลัพธโ์ครงการ
การระบุตัวชี�วดัระดับผลลัพธโ์ครงการไวใ้นแบบนาํเสนอ
โครงการ

แต่งตั�งคณะกรรมการเพื�อศึกษาแนวทางและวธิกีารตรวจสอบ
และกํากับติดตามการดาํเนินตามกิจกรรมโครงการที�ได้รบั
งบประมาณในแต่ละป� วา่ต้องดาํเนินการอย่างไรบ้าง เชน่

ขอ้เสนอแนะ

COMMENT 09
กรณีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
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เบกิจา่ย [ OT ] ........
อยา่งไรให้ถูกตอ้ง?

แนวทางปฏิบัตใินการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ
อ้างองิ : ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการเบกิจ่ายเงินตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
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ผู้มสิีทธิ
ขอเบกิเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ

ข้าราชการ

ลกูจา้งประจาํ

พนักงานราชการ

ที�ไดร้บัค่าจา้งจากเงนิงบประมาณและเงนินอก
งบประมาณโดยใชแ้หลง่เงนิเดยีวกบัเงนิที�จา่ยค่าจา้ง

ลกูจา้งชั�วคราว
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หลกัเกณฑป์ฏบิตัิ
และอตัราการเบิกจา่ย

      การปฏิบตังิานนอกเวลาราชการตอ้งไดร้บัการ
อนุมตัจิากหัวหน้าส่วนราชการก่อนการปฏบิตังิาน
นอกเวลาราชการ โดยพิจารณาเฉพาะชว่งเวลาที�
จําเป�นต้องอยูป่ฏบิตังิานนอกเวลาราชการในครั�ง
นั�นๆ เพื�อประโยชน์ของงานราชการเป�นสําคัญ
และให้คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
ระบบและวธิกีารจดัการงบประมาณแบบมุง่เน้น
ผลงานตามยทุธศาสตรข์องส่วนราชการ 

วนัทาํการ

วนัหยดุราชการ

-เบกิไดไ้มเ่กนิวนัละ 4 ชั�วโมงๆ ละ 50 บาท 

-เบกิไดไ้มเ่กนิวนัละ 7 ชั�วโมง ๆ ละ 60 บาท
(ไมนั่บรวมเวลาหยดุพัก)

 

การปฏบิตังิานไมเ่ตม็
จาํนวนชั�วโมง

-เบกิไมไ่ด้
 

ถ้ามีสิทธไิดร้บั
ค่าตอบแทนอื�น
ของทางราชการ

- ให้เบกิไดท้างเดยีว 

การอยูเ่วรรกัษา
ความปลอดภยั
สถานที�ราชการ

-เบกิไมไ่ด้
 

ถ้าปฏบิตังิานนอกเวลา
ราชการหลายช่วงภายใน
วนัเดียวกนัให้นับเวลาทุก

ช่วงเวลารวมกนั

-เบิกได้ตามอตัราที�กระทรวงการคลงักําหนด
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การดาํเนินงาน 3 ขั�นตอน

1) ผูป้ฏิบัติงานนอกเวลาราชการรว่มกัน
หลายคนให้ผูป้ฏิบัติงานคนใดคนหนึ�ง เป�น
ผูร้บัรอง
 2) ผูป้ฏิบัตินอกเวลาราชการเพียงลําพังคน
เดียว ให้ผูป้ฏิบัติงานนั�นรบัรอง
3) ให้รายงานผลต่อผูม้ีอํานาจอนมุัตภิายใน
15 วัน นับแต่วันที� เสรจ็สิ�นการปฏิบัติงาน

การควบคุมการปฏิบตังิาน

02

 1) บนัทกึขออนมุตัปิฏบิตังิาน
 2) หลกัฐานการจา่ยเงนิ
 3) แบบการลงเวลา/ลงลายมอืชื�อ
 4) รายงานผลการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 

หลกัฐานประกอบการเบกิจา่ย

03

1) ต้องดําเนินการทําบันทกึขออนมุัติ
ก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาทกุครั�ง

การอนมุตัปิฏบิตังิาน

01
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Thank you 
Office of Internal Audit, Chiang Mai University 


