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หน่วยตรวจสอบภายใน
สานั กงาน กศน.
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คำนำ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561 เล่มนี้ จัดทาขึ้นเพื่อประมวลผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานประจาปี
อันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นในการให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน ความคุ้มค่าต่อการใช้เงิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการส่งเสริมให้การทางาน ตาม
ภารกิจของสานักงาน กศน. เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
ผลงานที่ปรากฏในรายงานผลการดาเนินงานประจาปีฉบับนี้สาเร็จขึ้นจากความร่วมมือ
จากหลายภาคส่ว น โดยเฉพาะอย่า งยิ ่ง การได้ร ับ ค าแนะน า ข้อ เสนอแนะ และแนวทางพัฒ นา
ปรับปรุงอันเป็นประโยชน์จากผู้บริหารของสานักงาน กศน. รวมทั้งความร่ว มมือระหว่ างผู้ตรวจสอบ
ภายใน ผู้ รั บตรวจ ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงาน ซึ่งมีส่ วนร่วมในความส าเร็จของผลงานต่าง ๆ
ดังปรากฏในรายงาน จึงขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ที่สนใจในภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน กศน.

หน่วยตรวจสอบภายใน
สานักงาน กศน.
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1. โครงสร้ำงและอัตรำกำลัง

หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำน กศน.

กศน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ (1)

กลุ่มตรวจสอบและติดตามผล

ฝ่ายบริหารทั่วไป

- นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ (3)

- เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน (1)

- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (2)

- นักจัดการงานทั่วไป (1)

- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (2)
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2. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่ อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วย
เทคนิ ค หรื อ วิ ธี ก ารตรวจสอบที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป ปริ ม าณมากน้ อ ยตามความจ าเป็ น และเหมาะสม
โดยค านึ ง ถึง การควบคุม ภายใน ความส าคั ญของเรื่อ งที่ ต รวจสอบ วัต ถุป ระสงค์ก ารตรวจสอบและ
ระยะเวลา
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการ
บัญชี การบริ หารพัส ดุและทรั พย์ สิ น และการบริห ารงานด้านอื่น ๆ ของทางราชการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
3. ตรวจสอบการดูแลรั กษาทรัพย์สิ นและการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และการบัญชี
การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของทางราชการว่าปฏิบัติตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด
5. เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ การบริหารการเงินและการบัญชี การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน และการบริหารงานด้านอื่น ๆ
ของทางราชการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่งขึ้น
6. เสนอแนะวิธีการป้องกันการรั่วไหลหรือการทุจริตเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ
ของทางราชการ
7. ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและคณะกรรมการตรวจสอบหรื อ
คณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติงานร่ วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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แบ่งงำนออกเป็น 2 ฝ่ำยดังนี้
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุ่มตรวจสอบและติดตามผล

รำยละเอียดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของฝ่ำย
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ
งานผลิตเอกสาร งานบันทึกข้อมูล จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทารายงานการประชุม
ควบคุมเกี่ยวกับการจัดหา การเบิกจ่าย การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มตรวจสอบและติดตามผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ ศึกษาวิเคราะห์
และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทาสัญญาและเอกสารต่าง ๆ
ทางด้านการเงิน การบัญชี ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การเงิน การบัญชี การพัสดุรวมทั้งการสอบหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริต ออกแบบและประเมินผล
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
แก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ จัดทาคู่มือการตรวจสอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ
ปรับปรุงหรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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3. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
กฎบั ตรการตรวจสอบภายในนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงาน
ของหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน กศน.
เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางปรับปรุงขึ้นใหม่ จึงขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่
4 มกราคม 2560 และให้ใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้แทน

คำนิยำม
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น พร้อมทั้งช่วย
ให้การดาเนินงานของส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมิน และ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
เป็นสากล มีความน่ าเชื่อถือ อันจะทาให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่
น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบความประพฤติที่ดีงามที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องพึงประพฤติปฏิบัติตน ในอันที่จะนามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ
และเปี่ยมด้วยคุณภาพ
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วัตถุประสงค์
หน่ ว ยตรวจสอบภายในเป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารในการ
ให้คาปรึกษาแนะนา และทาให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน
และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การป้องกันทรัพย์สิน
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

สำยกำรบังคับบัญชำ
1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยมีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อเลขาธิการ กศน.
2. การเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี แผนการตรวจสอบระยะยาวและการรายงานผล
การตรวจสอบต้องเสนอตรงต่อเลขาธิการ กศน.

อำนำจหน้ำที่
1. หน่ ว ยตรวจสอบภายในมี ห น้ า ที่ ต รวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของทุ ก หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
สานักงาน กศน. และมีอานาจในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดาเนินงานของส่วน
ราชการเพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. หน่ วยตรวจสอบภายในไม่มี อานาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิ ธีการปฏิบั ติงานของ
หน่วยรับตรวจ รวมทั้งการกาหนดหรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง โดย
หน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาแนะนา

ควำมรับผิดชอบ
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ
งานตรวจสอบภายในเพื่อ สนั บ สนุ น การบริห ารงานและการด าเนิน งานด้า นต่ าง ๆ ของส่ ว นราชการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ โดยคานึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการ
2. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน. โดยรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ
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3. ปฏิบัติงานในการให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติ คณะรั ฐมนตรี ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการเงิ น การบั ญชี การพั สดุ การบริ หารงบประมาณ การบริ หา ร
ความเสี่ ยง และการควบคุมภายในให้กับหน่ว ยงาน/สถานศึกษาในสั งกัด และเสนอความเห็นในเรื่อง
ดังกล่าวต่อเลขาธิการ กศน.
4. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ กศน.

ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึง
1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่งที่ทางราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงเป้าหมาย วัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ
3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี
ความเหมาะสมกับประเภททรัพย์สินนั้น
5. ประเมินผลการดาเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ
6. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน
ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม อันจะนามาซึ่ง
ความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควร
ยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
มีความรั บผิดชอบ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทาง
ราชการ รวมทั้งไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ
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2. ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือกระทาการใด ๆ รวมทั้ง
ไม่พึงรับสิ่งของที่จะทาให้เกิดอคติ ลาเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ได้อย่างเที่ยงธรรม และต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญทั้งหมดที่ตรวจสอบ ซึ่งหาก
ละเว้นไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่ าว อาจทาให้ รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบัง
การกระทาผิดกฎหมาย
3. การปกปิดความลับ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ
ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน ไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน
และไม่นาข้อมูลที่ได้รับไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง รวมทั้งไม่กระทาการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย
และประโยชน์ของทางราชการ
4. ความสามารถในหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยยึดหลั กมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่ ว น
ราชการ รวมทั้งต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
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4. แผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ 2561
หน่วยตรวจสอบภำยใน สำนักงำน กศน.
หลักกำรและเหตุผล
รัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) โดยกาหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และยังกาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 -2579) ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพของประเทศไทย ในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน
ส านั กงาน กศน. ในฐานะที่ เป็ นองค์ กรหลั กในการร่ วมสร้ างสั งคมแห่ งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต
เพื่อโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาของประชาชนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในอันที่จะเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของนโยบาย
ดังกล่าว จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้น การดาเนินงานสานักงาน กศน. ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นสาคัญที่
รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกาหนดไว้ รวมทั้งขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจหลั กของสานักงาน กศน.
เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงความสาคัญในบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบในการสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจว่า การดาเนินงานหรือการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผล ข้ อมู ลและรายงานทางการเงิ นถู กต้ อง ครบถ้ วน เชื่ อถื อได้ และทั นตามก าหนดเวลา
การปฏิบัติงานและผลการดาเนิ นงาน เกิดผลสั มฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยการประเมิน
ประสิทธิผลการควบคุมภายใน การนาการบริหารความเสี่ยงมาใช้ภายในหน่วยงาน การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการพัสดุแก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของหน่วยงานในสังกัดสานักงาน กศน.
และสนับสนุนให้การดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ได้
ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงินการบัญชี
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยรั บ ตรวจว่ า เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
3. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
ว่าเพียงพอและเหมาะสม
4. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ
หรื อ แนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการบริ ห ารงานและการปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า ง ๆ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี
5. เพื่อ ให้ หั ว หน้ าส่ ว นราชการได้ ทราบปัญ หาการปฏิบั ติง านของผู้ ใ ต้ บัง คับ บั ญ ชา และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ขอบเขตกำรตรวจสอบ
1. การให้ความเชื่อมั่น
1.1 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
- หน่วยงาน/สถานศึกษา 23 แห่ง
1.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- หน่วยงาน/สถานศึกษาผู้เบิก 23 แห่ง
1.3 การตรวจสอบการดาเนินงานและผลการดาเนินงาน
- การตรวจสอบการดาเนินงานศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
- การตรวจสอบการดาเนินงานก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1.4 การตรวจสอบการบริหาร
- การบริหารสินทรัพย์
1.5 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การตรวจสอบระบบงานรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
1.6 การตรวจสอบและการติดตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- การรับ – จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
- การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
- การติดตามการดาเนินงานเกี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การ
บัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง
2. การให้คาปรึกษา
- หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด
(รายละเอียดขอบเขตการตรวจสอบ ปรากฏตามเอกสารดังแนบ)
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
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ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา
นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์
นางสาวชลลดา โตพันดี
นายณัฐวุฒิ ตั้งประเสริฐ
นางสาวนวภรณ์ นิกุล
นางสาวธันยาภรณ์ ดาบสันเทียะ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบประมำณ
งบประมาณที่จะใช้ในการตรวจสอบเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจาปี พ.ศ. 2561
จานวน 725,000 บาท ประกอบด้วยรายการของงบดาเนินงาน ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเดินทาง
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท/คน/วัน
= 168,000 บาท
1.2 ค่าที่พัก 800 บาท/คน/วัน
= 320,000 บาท
1.3 ค่าพาหนะ
= 167,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเดินทาง
655,000 บาท
2. ค่าวัสดุสานักงาน
20,000 บาท
3. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
14,560 บาท
4. ค่าอบรม/สัมมนา
40,000 บาท

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
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แผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561
หน่วยรับตรวจ
1. หน่วยงาน/สถานศึกษา
จานวน 22 แห่ง
1.1 สนง.กศน.จ.พะเยา
1.2 สนง.กศน.จ.น่าน
1.3 สนง.กศน.จ.นนทบุรี
1.4 สนง.กศน.จ.เพชรบุรี
1.5 สนง.กศน.จ.กระบี่
1.6 สนง.กศน.จ.ภูเก็ต
1.7 สนง.กศน.จ.ปัตตานี
1.8 สนง.กศน.จ.จันทบุรี
1.9 สนง.กศน.จ.เลย
1.10 สนง.กศน.จ.หนองคาย
1.11 สนง.กศน.จ.ร้อยเอ็ด
1.12 สนง.กศน.จ.บุรีรัมย์
1.13 สนง.กศน.จ.กาฬสินธุ์
1.14 สนง.กศน.จ.ชัยภูมิ
1.15 สถาบัน กศน.ภาคใต้
1.16 ศว.สมุทรสาคร

ระดับ
ระยะเวลำปฏิบัติงำน
จำนวน
ควำม
ผู้รับผิดชอบ
คน/วั
น
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สูง
400 1. นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
2. นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา
/
3. นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์
/
4. นางสาวชลลดา โตพันดี
/
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งประเสริฐ
/
6. นางสาวนวภรณ์ นิกุล
/
7. นางสาวธันยาภรณ์ ดาบสันเทียะ
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
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แผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
หน่วยรับตรวจ
1.17 ศว.กาญจนบุรี
1.18 ศว.สระแก้ว
1.19 ศฝช.อุตรดิตถ์
1.20 ศฝช.เชียงราย
1.21 ศฝช.สระแก้ว
1.22 ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัด

ระดับ
ระยะเวลำปฏิบัติงำน
จำนวน
ควำม
คน/วัน
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
/
/
/
/
/

กาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรงพระคุณ”

/

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
2. นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา
3. นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์
4. นางสาวชลลดา โตพันดี
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งประเสริฐ
6. นางสาวนวภรณ์ นิกุล
7. นางสาวธันยาภรณ์ ดาบสันเทียะ

- การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน
- การตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ
- การตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง
2. หน่วยงานย่อย 1 แห่ง
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ปาน
กลาง

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
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แผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
หน่วยรับตรวจ

ระดับ
ควำม
เสี่ยง ต.ค.

3. กลุ่มการคลัง
ปาน
- การตรวจสอบใบสาคัญคู่จ่าย กลาง
- การรับ-จ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การปฏิบัติตามมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างชาระของส่วนราชการ
4. การตรวจสอบการดาเนินงาน
สูง
และผลการดาเนินงาน
- โครงการก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
- การดาเนินงานศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดน
5. การตรวจสอบเทคโนโลยี
ปาน
สารสนเทศ
กลาง
- การตรวจสอบระบบงานความ
รับผิดทางละเมิดและแพ่ง
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

/

ระยะเวลำปฏิบัติงำน

จำนวน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. คน/วัน
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

200

/

/

/

/

/

/

/

100

/

/

/

/

/

/

/

100

/

/

/

/

/

/

50

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
2. นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา
3. นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์
4. นางสาวชลลดา โตพันดี
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งประเสริฐ
6. นางสาวนวภรณ์ นิกุล
7. นางสาวธันยาภรณ์ ดาบสันเทียะ
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แผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
หน่วยรับตรวจ
6. การตรวจสอบการบริหาร
สินทรัพย์
7. การติดตามการดานเนิงาน
เกี่ยวกับการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี
และการจัดซื้อจ้าง
8. การให้คาปรึกษาแก่หัวหน้า

ระดับ
ระยะเวลำปฏิบัติงำน
จำนวน
ควำม
คน/วัน
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปาน /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
100
กลาง
ปาน /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
100
กลาง

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

200

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
2. นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา
3. นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์
4. นางสาวชลลดา โตพันดี
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งประเสริฐ
6. นางสาวนวภรณ์ นิกุล
7. นางสาวธันยาภรณ์ ดาบสันเทียะ

ส่วนราชการหน่วยรับตรวจและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสีย่ ง การเงิน การบัญชี
การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สนิ

9. งานอื่น ๆ
9.1 จัดทาแผนการตรวจสอบ
ประจาปี
9.2 จัดทารายงานผลการ
ตรวจสอบหน่วยรับตรวจตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

170

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

14

แผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 (ต่อ)
หน่วยรับตรวจ

ระดับ
ระยะเวลำปฏิบัติงำน
จำนวน
ควำม
คน/วัน
เสี่ยง ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9.3 ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9.4 จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นของ
หน่วยรับตรวจในการประเมินความ
เสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
9.5 ประเมินระบบการควบคุม
ภายในประจาปี 2559 ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน
9.6 สอบทานการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน เพื่อทารายงานใน
ภาพรวมของสานักงาน กศน.
9.7 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบภายในที่ได้รับ
มอบหมาย

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

ผู้รับผิดชอบ
1. นางสาววราภรณ์ นันทสุคนธ์
2. นางสกุลนา วรวุฒิ ณ อยุธยา
3. นางสาวสุนีย์ ฉัตรวัฒนานนท์
4. นางสาวชลลดา โตพันดี
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งประเสริฐ
6. นางสาวนวภรณ์ นิกุล
7. นางสาวธันยาภรณ์ ดาบสันเทียะ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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5. ด้านการให้ความเชื่อมัน่

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
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5. กำรให้ควำมเชื่อมั่น
กำรให้ควำมเชื่อมั่น หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงความสาคัญของการให้ความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงได้วางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่
1. กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
รายงานทางการเงินและการดาเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามี ความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึก
และปรากฏในรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ รวมทั้งสามารถ
ป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
2. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ
ส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งจาก
ภายในและภายนอกองค์กร
3. กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนหรือกำรดำเนินงำน เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ ายบริหารกาหนดไว้ เพื่อประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดาเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนหรือผลกำรปฏิบัติงำน เป็นการตรวจสอบที่เน้นถึง
ผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน คุณภาพอย่างไร และผลงาน
ที่ได้ทันต่อการน าไปใช้ให้เป็น ประโยชน์ห รือไม่ โดยมีผลผลิ ตและผลลั พธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
5. กำรตรวจสอบกำรบริหำร เป็นการตรวจสอบการบริห ารงานว่า มีระบบการบริห าร
จัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องความเชื่อถือ
ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
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5.1 กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
1. ข้อตรวจพบที่สำคัญ

ดำเนินงำน

1. กำรเงิน
ข้อตรวจพบ
1.1.1 กำรเก็บรักษำเงิน
(1) ไม่ได้จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันทุกวันที่มีการรับ – จ่ายเงินหรือจัดทา
ไม่ถูกต้อง
(2) การแต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินปฏิบัติไม่ถูกต้อง เช่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นกรรมการเก็บรักษาเงิน แต่งตั้งโดยอาศัยอานาจตามระเบียบที่ถูกยกเลิกไปแล้ว เป็นต้น
1.1.2 เงินทดรองรำชกำร
(1) ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ หรือบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงิน
ทดรองราชการไม่ครบถ้วนถูกต้อง
(2) ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานการรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือใช้
ใบเสร็จรับเงินสาหรับรับคืนเงินยืมเงินทดรองราชการ ในการออกรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร
1.13 เงินฝำกธนำคำร
(1) จัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนทุกบัญชี
(2) มีเช็คสั่งจ่ายที่ผู้รับยังไม่นาไปขึ้นเงินที่ธนาคารภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ปรากฏ
ในเช็ค ซึ่งเช็คดังกล่าวเป็นเช็คหมดอายุไม่สามารถนาไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้อีกต่อไป
1.14 เงินประกันสัญญำ
(1) ไม่ได้จัดทาทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา หรือจัดทาแต่บันทึกรายละเอียดที่เป็น
สาระสาคัญไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุวันครบกาหนดจ่ายคืน ข้อมูลรายละเอียดของ
คู่สัญญา รายการจ่ายคืน เป็นต้น
(2) มีเงินประกันสัญญาและหนังสือค้าประกันสัญญาที่ครบกาหนดยังไม่ได้คืน
ให้แก่คู่สัญญา
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จำนวนหน่วยงำน
ที่ตรวจพบ (แห่ง)
18
20

24
21

21
7

17

11

18

ข้อตรวจพบ
1.15 เงินยืม
(1) ไม่ได้ระบุวันครบกาหนดไว้ในสัญญาการยืมเงิน หรือระบุไม่ถูกต้อง
(2) สัญญาการยืมเงินไม่มีรายการส่งใช้อยู่ด้านหลังของสัญญา
(3) ไม่ได้บันทึกการล้างลูกหนี้ในระบบ GFMIS ทาให้บัญชีลูกหนี้เงินยืมในรายงาน
งบทดลองมียอดคงเหลือสูงกว่าความเป็นจริง
1.16 ใบเสร็จรับเงิน
(1) การจัดส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.17 กำรรับเงิน
(1) เมื่อสิ้นวันไม่ได้รวมยอดเงินรับตามสาเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับไว้ด้านหลังสาเนา
ใบเสร็จรับเงินฉบับสุดท้าย
1.18 กำรจ่ำยเงิน
(1) ไม่ได้ประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” บนหลักฐานการจ่ายเงิน
1.19 กำรควบคุมภำยใน
(1) ทุกสิ้นวันไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบจานวนเงินกับหลักฐานการรับ –จ่ายเงิน
และรายการที่บันทึกไว้ในระบบ GFMIS

จำนวนหน่วยงำน
ที่ตรวจพบ (แห่ง)
17
8
9

8
10

17
17

1.2 ด้ำนกำรบัญชี
จำนวนหน่วยงำน
ที่ตรวจพบ (แห่ง)
1.2.1 ไม่ได้ปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณภายใน 30 วัน
19
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปรับปรุงบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด
1.2.2 ไม่ได้จัดส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ถ้ามี)
8
และงบพิสูจ น์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงาน
งบทดลองประจ าปี งบประมาณ โดยให้ หั ว หน้าหน่ว ยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกากับรับรอง
ความถู กต้อ งของรายงานดัง กล่ าวส่ งให้ ส านัก งานการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น ภายใน 60 วั น
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
1.2.3 บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทาให้รายงานงบทดลองจากระบบ
12
GFMIS ไม่แสดงยอดคงเหลือของเงินทุกประเภทที่หน่วยงานมีการรับ – จ่ายเกิดขึ้น
1.2.4 จัดทาทะเบียนคุมเงินประเภทต่างๆ แต่ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของยอดคงเหลือ
16
ตามทะเบี ย นคุม กับ ยอดคงเหลื อ ของบั ญชีแ ยกประเภทตามรายงานงบทดลองในระบบ
GFMIS ให้ถูกต้องตรงกัน ทาให้รายงานงบทดลองแสดงยอดคงเหลือของบัญชีไม่ถูกต้อง
ข้อตรวจพบ
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1.3 ด้ำนกำรพัสดุ
ข้อตรวจพบ
1.3.1 กำรจัดหำพัสดุ
(1) รายงานขอซื้อขอจ้างระบุสาระสาคัญไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ ได้ระบุรายละเอียดของ
พัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง ไม่ได้กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
เป็นต้น
1.3.2 กำรควบคุมพัสดุ
(1) ไม่ได้จัดทาบัญชีวัสดุหรือจัดทาบัญชีวัสดุแต่บันทึกรายการไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง
ไม่ได้แยกตามประเภทและชนิดของวัสดุ
(2) จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน/ ทะเบียนครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามแบบที่ กวพ. กาหนด
หรือบันทึกข้อมูลในทะเบียนไม่ครบถ้วน
(3) ไม่ได้เก็บใบส่งของ/ใบเบิกพัสดุไว้เป็นหลักฐาน
1.3.3 กำรจำหน่ำยพัสดุ
(1) แต่ ง ตั้ ง กรรมการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ไ ม่ เ ป็ น ไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด
หรือไม่ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
(2) รายงานการตรวจสอบพัสดุป ระจาปีมีสาระส าคัญไม่ครบถ้ว น เช่น ไม่ได้รายงาน
การบันทึกรายการในบัญชีและทะเบียนว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่หรือรายงานเพียงครุภัณฑ์
ชารุดเสื่อมสภาพ เป็นต้น
(3) ไม่ได้ดาเนินการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดเสื่อมสภาพ

จำนวนหน่วยงำน
ที่ตรวจพบ (แห่ง)
10

19
22
13
19
25

7

2. ควำมเสี่ยงกำรควบคุมที่สำคัญ
1. ไม่ได้จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานในด้านต่างๆตามระบบการควบคุมภายในที่ระเบียบได้
กาหนดไว้ เช่น ทุกสิ้ นวันไม่ได้จัดให้มีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินทดรองราชการ ไม่ได้จัดให้ มี
การตรวจสอบการรั บ – จ่ า ยเงิ น ประจ าวั น ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารไม่ ท ราบว่ ามี ความบกพร่ องอยู่ ที่ จุ ดใดบ้ าง
ความบกพร่องดังกล่าวจึงไม่ได้รับการแก้ไขหรือดาเนินการต่อให้เสร็จสิ้นไป
2. ขาดการกากับติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
ทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน หากไม่ได้รับการ
แก้ไข อาจทาให้เกิดความเสียหายกับทางราชการได้
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3. สำเหตุ
1. มีการเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุบ่อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานราชการหรือมาจากการจ้างเหมาบริการ เมื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้
จึ ง ย้ า ยงานโดยที่ บ างครั้ ง ไม่ มี ก ารส่ ง มอบงานหรื อ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น บั ญ ชี และพั ส ดุ ต่ อ กั น
เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานคนใหม่ประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน ไม่สามารถจัดทาทะเบียนคุมต่างๆ ให้ข้อมูล
ต่อเนื่องกับผู้ปฏิบัติงานคนก่อนได้
2. เจ้ าหน้าที่ ไม่ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่ งการที่เกี่ยวข้อง ขาดความ
ชัดเจน ในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทาให้การบันทึกข้อมูลไม่เป็นไปตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
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5.2 กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนและผลกำรดำเนินงำน
5.2.1 กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดน
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
1. เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า การด าเนิ น งานบรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล ประหยั ดและปฏิ บัติ ถูก ต้ องตามระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งและแนวทาง
ที่สานักงาน กศน. กาหนด
2. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
3. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด
ขอบเขตกำรตรวจสอบ
ตรวจสอบการดาเนินงานของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จานวน 9 แห่ง
ผลกำรตรวจสอบ
1. การดาเนินงานของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) อาจไม่เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ 2560 เนื่องจาก ศฝช.
บางแห่งขาดความพร้อมในการดาเนินงาน เช่น สภาพดินเป็นดินทรายไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกพืช ผักใด ๆ
ไม่มีแหล่งน้าสาหรับการทาการเกษตร ภายในบริเวณหน่วยงานไม่มีผลผลิตที่แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรม เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมดินและเพาะกล้าพันธุ์พืช ผัก ต่า ง ๆ ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ผลผลิตพร้อมที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา
ศฝช. บางแห่ งทาการเกษตรแบบธรรมชาติโ ดยไม่ ใช้ส ารเคมี แต่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้ เคีย ง
ยังไม่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทาการเกษตรโดยอาศัยสารเคมี ทั้งยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี เนื่องจากต้องใช้เวลา
ปรับสภาพดินและน้า ให้สามารถทาเกษตรแบบธรรมชาติหรือปลอดสารเคมีและอาจทาให้ต้นทุนการผลิต
เพิ่มขึ้น ศฝช.บางแห่งป้ายศูนย์ฝึกฯ ไม่เด่นชัด ป้ายฐานการเรียนรู้หรือศูนย์สาธิต เก่า ชารุด ทรุดโทรม
ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการฝึกอาชีพหรือเครื่องมือชารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานและ
ไม่ มี ง บประมาณซ่ อ มแซม รวมทั้ ง บุ ค ลากรที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบจั ด การศึ ก ษาและฝึ ก อบรมด้ า นอาชี พ
มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสาขาวิ ช าที่ ไ ม่ ต รงกั บ หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง อาจขาดความช านาญในการจั ด กิ จ กรรม
การถ่ายทอดความรู้และติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนว
พระราชดาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ศฝช. บางแห่งไม่ดึงดูดสายตาผู้เข้ามาใช้บริการ ขาดองค์ความรู้
เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพี ยง เช่น การแบ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วนตาม อัตราส่วน 30:30:30:10 ศฝช. บางแห่งมีพื้นที่รับผิดชอบในการทาหน้าที่
ซ้าซ้อนกับ กศน. ตาบล ตลอดจนมีหน่วยงานหลายแห่งลงพื้นที่ไปสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน
ทาให้ ศฝช. ต้องปรับวิธีการทางานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่กาหนด
2. ผลการด าเนิ น งานของศูน ย์ ฝึ กและพัฒ นาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอาจไม่บรรลุ ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร ทาให้นโยบายการดาเนินงานที่เคยกาหนดไว้เดิม
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการดาเนินงานกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และการ
เบิกจ่ ายไม่ทันในปีงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุมทุกกิจกรรม ทาให้ ศฝช. บางแห่ ง
ไม่สามารถดาเนินงานตามยุ ทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน กศน. ได้ครบทุกกิจกรรม
ตามที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจาปี ศฝช. บางแห่งพื้นที่ดาเนินการอยู่ห่างไกลทั้งผู้เรียนและ
ผู้สอนเดินทางลาบาก รวมทั้งความปลอดภัยในการลงพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรมเป็นปัญหาอุปสรรคของครูในการ
จัดกิจกรรมอย่างไรก็ดีหน่วยงานใช้วิธีส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและนามาเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงานแทน ตลอดจนได้ปรับ ใช้ยุ ทธศาสตร์ในการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยการนาของครู กศน.ชายแดน จั ดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้
สามารถดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง แก้ไขปัญหาความยากจนของตนเองได้อย่างต่อเนื่องมีฐานะ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานชุมชน เศรษฐกิ จ และสังคมให้เข้มแข็ง นาไปสู่สังคมแห่ง
ความสุขอย่างยั่งยืน
สาหรับปีงบประมาณ 2561 ศฝช. มีการดาเนินงานคล้ายกับปีงบประมาณ 2560 แต่มีการเพิ่มเติม
ด้านพัฒนาบุคลากรให้ทันต่อโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ในเรื่องการทาสื่อให้ทันสมัย เช่น ทาสื่อการเรียนรู้เรื่อง
อาชีพของประชาชนในท้องถิ่นมาทาเป็นคลิปวิดีโอ เผยแพร่ผ่าน YouTube Facebook การจาหน่ายสินค้า
ผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น รวมทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาด้านอาชีพร่วมกับเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมากขึ้นเพื่อการจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
สำเหตุ/ ผลกระทบ
1. ข้อจากัดในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดสรรมาในงบรายจ่ายอื่น
ซึง่ ติดขัดในเรือ่ งระเบียบการเบิกจ่ายทีไ่ ม่สามารถยืดหยุ่นได้ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณในงบดาเนินงาน
ที่ต้องบริหารจัดการทุกภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
พัฒนาบุคลากร การจัดกิจกรรมด้านอาชีพ ฯลฯ ตลอดจนไม่มีงบประมาณสาหรับการปรับปรุงบริเวณ ศฝช.
ซึ่งมีพื้นที่จานวนมาก จึงทาให้ ศฝช. หลายแห่งไม่สามารถจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และจุดเน้น
การดาเนินงานของสานักงาน กศน.
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2. ศฝช. แต่ละแห่งมีพื้นที่รับผิดชอบบริเวณชายแดนซึ่งมีครูอาสาสมัครแต่ละคนต้องรับผิดชอบพื้นที่
ไม่เท่ากัน เกิดความเหลื่อมล้าในการทางาน ทั้งที่ต้องปฏิบัติงานภารกิจเหมือนกันและมี ศฝช.บางแห่งไม่มี
ครูอาสาสมัครปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้ง ศฝช. หลายแห่งไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ
และแผนงาน ต้องมอบหมายให้ครูอาสาสมัครปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุและแผนงานอีกหนึ่ง
หน้าที่ ทาให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ไม่เต็มศักยภาพ
3. ความไม่ปลอดภัยของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในพื้น ที่ /สภาวะสงคราม ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้ ผู้ ปฏิบัติงานขาดขวัญและ
กาลังใจในการทางาน
ข้อเสนอแนะ
1. สานักงาน กศน. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดาเนินงานโดยให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ตามภารกิจและหน้าที่ของ ศฝช. เพื่อ ให้สามารถจัดการศึกษาด้านอาชีพโดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การจัดอบรมแกนนาด้านอาชีพที่เน้นเรื่องเกษตรกรรม
ธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดนให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
2. สานักงาน กศน. พิจารณาเกลี่ยอัตราตาแหน่งครูอาสาสมัคร ศฝช. ใดที่มีตาแหน่งว่างให้กับ ศฝช.
ที่ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ศฝช. ควรมีการประสานกับผู้นาชุมชน กศน. อาเภอ และ กศน. ตาบล หรือภาคีเครือข่ายด้านความ
มั่นคงและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่เกิดความมั่นใจว่า
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

24

5.2.2 กำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ

วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่สานักงาน
กศน. กาหนด
2. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
3. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบการด าเนิ น งานก่ อ สร้ า งศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ การศึ ก ษา จ านวน 3 แห่ ง คื อ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก นครพนม และนราธิวาส
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ผลกำรตรวจสอบ
1. การก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้ง 3 แห่ง จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2561 พบว่า
มีเพียงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ การศึกษานราธิวาสเพียงแห่งเดียวที่ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ซึ่งล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในโครงการ สาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกผู้รับจ้างส่งมอบงานได้
เพียงงวดที่ 17 จาก 24 งวด และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนมไม่ได้ดาเนินการก่อสร้าง
2. การให้ บริการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2560
ผลการดาเนิ น งานต่างกับ เป้ าหมายที่กาหนดมาก มีจานวนผู้ มารับบริการรวมทั้ง 3 แห่ง 218,634 คน
จากเป้าหมายการให้บริการที่ตั้งไว้รวม 99,300 คน ผู้รับบริการที่เป็นนักศึกษานอกระบบมีปริมาณน้อยเพียง
ร้อยละ 16.45 ซึ่งตามภารกิจหลักของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน. มีหน้าที่ให้บริการความรู้กับ
ผู้ที่พลาดโอกาสที่จะศึกษาในระบบโรงเรียน เมื่อรวมกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปจะมีเพียงร้อย
ละ 4.060 และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส การก่อสร้างอาคารเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถ
ให้บริการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รับงบประมาณจัดซื้อเครื่องฉายดาวในปีงบประมาณ 2562 และ
ยังไม่มีการกาหนดว่าจะนานิทรรศการเรื่องใดบรรจุไว้ในอาคารให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสามารถให้บริการได้
3. การเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการให้บริการเมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ
ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องและแนวทางที่กาหนด รวมทั้งการจัดเก็บรายได้ของสถานศึกษายังไม่มีการกาหนดอัตราให้ชัดเจน

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

26

สำเหตุและผลกระทบ
1. การก่อสร้ างศูนย์ วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั้ ง 3 แห่ ง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งจานวนและ
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งแต่ละแห่งมีสาเหตุต่างกัน คือ สถานที่ในการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พิษณุโลกเดิมเป็นหนองน้าขนาดใหญ่ ต้องใช้เวลาในการในการถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร และมีการแก้ไข
เพิ่มเติมสัญญาเกี่ยวกับงานพิเศษและการแก้ไขงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาสได้รับผลกระทบ
จากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย และผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้และศูนย์วิทยาศาสตร์
นครพนมมีการยกเลิ กก่อสร้ าง เนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่ นดินโดยส านักตรวจสอบพิเศษภาค 5
ได้มีหนังสือให้พิจารณาทบทวนเพื่อชะลอการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้าง จึงไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายได้
ทันตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ทาให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้บริการของสถานศึกษา
ทั้ง 3 แห่ง ขาดโอกาสในการได้รับบริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในด้าน
ดาราศาสตร์ เนื่ องจากอาคารท้ องฟ้ าจ าลองไม่ แล้ วเสร็ จตามเป้ าหมาย แต่ อย่ างไรก็ดี การเปลี่ ยนแปลง
งบประมาณก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครพนมเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาแห่ งอื่น และการปรับปรุงสิ่ งก่อสร้างของศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ทาให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ครบถ้วน เหมาะสม และสามารถสนับสนุน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
2. สถานศึกษาบางแห่งตั้งเป้าหมายผู้รับบริการต่ามาก อาจจะมีผลกระทบกับการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ รวมทั้งข้อจากัดในด้านการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ของ กศน. อาเภอ/เขตที่จะนานักศึกษา
มาเรียนรู้หรือจัดกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ไม่สามารถจ่ายเงินอุดหนุนให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากเป็นแหล่ งเรียนรู้ที่อยู่ในสังกัดสานักงาน กศน.
การจัดสรรงบประมาณให้ความสาคัญกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่มีการกาหนดในเรื่องอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้
สอดรับกับการให้บริการจึงส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของอาคาร
3. เจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิบั ติงานขาดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ได้
ทบทวน ศึกษา ทาความเข้าใจในการดาเนินงานตามขั้นตอน หรือการจัดทาเอกสารหลักฐานตามระเบียบ
หนังสือสั่งการและอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด และไม่มีการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้การปฏิบัติงานไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง และอาจทาให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของทางราชการได้
4. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก และนราธิวาส ยังไม่มีการจัดเก็บเงินรายได้ของสถานศึกษา
ทาให้มีข้อจากัดในการจัดหาครุภัณฑ์ที่จาเป็นในการจัดกิจกรรม และไม่สามารถจัดซื้อได้จากเงินงบประมาณ
สาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม มีการให้บริการในส่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้า และอาคารหอ
เฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี มีการรับจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาเป็นจานวนมากอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้
ปฏิบัติตามระบบการควบคุมที่ระเบียบกาหนดไว้หลายประการรวมทั้งบุคลากรไมได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กับ
ทรัพย์สินของทางราชการ
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ข้อเสนอแนะ
สำนักงำน กศน.
1. ควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกส่งมอบงานในส่วนที่
เหลือให้ครบถ้วน หากการส่งมอบงานล่าช้ามากเท่าไรก็จะทาให้เสียโอกาสในการให้บริการกับกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น
2. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษา กศน. ให้กับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในแต่ละภาคเรียน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาต้อ งประสานกับ
กศน. อาเภอ/เขตในพื้นที่ที่รับผิดชอบการให้บริการในเรื่องจานวน และรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียน
นั้น ๆ
3. ควรกาหนดนิทรรศการหลักในแต่ละพื้นที่ไว้ พร้อมกับการออกแบบอาคารให้สอดรับกันเพื่อประโยชน์
ในการขอรับงบประมาณให้ครอบคลุมการให้บริการ และสามารถใช้งานอาคารให้คุ้มค่าได้ทันทีที่อาคารสร้าง
เสร็จ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
1. ขอให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทบทวนการตั้งจานวนเป้าหมายการให้บริการโดยพิจารณาจาก
ข้อมูลประชากรในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบว่ากลุ่มใดเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้รับบริการในกิจ กรรมใด และ
จัดทาแผนการให้บริการให้เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา ทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุครุภัณฑ์ที่มีอยู่
2. สาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ซึ่งมีอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าและอาคารหอเฉลิม
พระเกียรติพระราชวงศ์จักรีอยู่แล้ว ควรปรับกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับอาคารที่มีอยู่ให้เป็นกิจกรรม
ที่มีเนื้อหาเป็นการเฉพาะยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากอาคารและนิทรรศการที่มีอยู่แล้วให้โดดเด่น
กว่าศูนย์วิทยาศาสตร์อื่น และเป็นทางเลือกสาหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความรู้และทักษะในงานที่
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาทาความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดความชัดเจน
4. ผู้บ ริห ารสถานศึกษา ควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุ มการปฏิบัติงานในด้าน
การเงิน การบัญชีและพัสดุ โดยกาหนดกิจกรรมการควบคุมให้สอดคล้องกับภารกิจของงาน พร้อมทั้งกากับ
ดูแล และสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบที่ เกี่ยวข้องและระบบการ
ควบคุมภายในที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
5. มีการกาหนดอัตราการจัดเก็บค่าบริการในแต่ละกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ. 2546 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนารายได้ส ถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคล

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

28

5.3 กำรตรวจสอบกำรบริหำร
เรื่อง กำรบริหำรสินทรัพย์
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดมีกระบวนการทางานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานพัสดุเพียงพอ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานในสังกัด มีการกากับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรค และข้อจากัดในการบริหารสินทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัด และ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา
ผังแสดงกระบวนกำรบริหำรสินทรัพย์
การวางแผน

การจาหน่าย

การจัดหา

การควบคุม
และการ
บารุงรักษา

ข้อตรวจพบ
กระบวนการบริหารสินทรัพย์ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การจัดหา การควบคุมและ
บารุงรักษา และการจาหน่าย จากการสอบทานหน่วยงานในสังกัด สานักงาน กศน. จานวน 12 แห่ง ผล
ปรากฏว่า
1. กำรวำงแผน หน่วยงานมีการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และปฏิบัติตามขั้นตอนอื่น ๆ
ที่กาหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรับรู้และเข้าใจการจัดทาแผนดังกล่าว
2. กำรจัด หำ หน่วยงานส่ วนใหญ่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกาหนดในการจัดทารายงานขอซื้อขอจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง และการส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่
เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด ในเรื่อง การระบุสาระสาคัญในรายงานขอซื้อขอจ้าง การติดอากรแสตมป์ และ
การจัดทาใบตรวจรับพัสดุ
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3. กำรควบคุมและกำรบำรุงรักษำ หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกาหนดในการควบคุม
พัสดุ การบารุงและการเก็บรักษา แต่ยังมีบางหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบหรือเกิดปัญหาที่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องการจัดทาบัญชีและทะเบียนให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน การจัดทาประวัติการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ รวมทั้งปัญหาการเก็บรักษาสถานที่เก็บพัสดุของหน่วยงานบางแห่งที่ยังไม่มีความปลอดภัย สภาพ
เก่าหลังคารั่วหรือเกิดปัญหาปลวกกัดกินวัสดุ
4. กำรสำรวจสภำพพัสดุและกำรจำหน่ำยพัสดุ หน่วยงานส่วนใหญ่ปฏิบัติตามที่ระเบียบกาหนดใน
การสารวจสภาพและการจาหน่ายพัสดุ แต่ยัง มีบางหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ ในเรื่องการ
จัดทารายงานตรวจสอบพัสดุประจาปีที่มีสาระสาคัญครบถ้วน และปัญหาครุภัณฑ์มีจานวนไม่เพียงพอแก่
การปฏิบัติราชการ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถใช้เงินงบประมาณในการจัดหาได้หากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
หน่วยงานส่วนใหญ่จึงเลือกวิธีการจัดหาครุภัณฑ์ด้วยการใช้เงินนอกงบประมาณ
สำเหตุและผลกระทบ
1. บุคลำกร บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุส่วนใหญ่ไม่มีความชานาญและขาดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน ประกอบกับไม่ได้ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน
โดยได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่คนก่อน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย โดยไม่มี
การส่งมอบข้อมูลทางการพัสดุต่อกัน ทาให้การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อน
2. งบประมำณ หน่วยงาน/สถานศึกษาที่ไม่มีเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา/เงินรายได้สถานศึกษาไว้
ใช้จ่าย ถ้ามีความต้องการครุภัณฑ์ใหม่ จะต้องรอการจัดสรรงบประมาณเป็นงบลงทุนในแต่ละปี ทาให้ไม่ทัน
ต่อความต้องการเนื่องจากสานักงบประมาณได้ปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่าย ทาให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาไม่สามารถใช้เงินงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่ากว่า 5,000 บาทมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
3. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่หน่วยงาน/สถานศึกษามีอยู่ในปัจจุบัน มีอายุการใช้งานมากกว่า
เกณฑ์อายุ การใช้ป ระโยชน์ของสิ นทรั พย์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด ทาให้ ต้องสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมบารุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ประกอบกับมีจานวนไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในหน่วยงาน/สถานศึกษา
4. วิธีปฏิบัติงำน

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประกาศใช้ใหม่ในปีงบประมาณ 2560 ทาให้การจัดซื้อจัดจ้า งหรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐมีการดาเนินการหรือขั้นตอนรายละเอียดเปลี่ยนไปจากเดิม เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้
ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาและทาความเข้าใจกฎหมายดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ ห ารพัส ดุเป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต
รวมทั้งโปร่งใสและตรวจสอบได้
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ข้อเสนอแนะ
1. สานักงาน กศน. ควรจัดให้มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงาน/สถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้มี
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับพัสดุโดยตรง
2. หน่วยงาน/สถานศึกษาควรจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่รวมทั้งอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
3. สานักงาน กศน. ควรจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเพื่อสนับสนุนการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่ว ยงาน
/สถานศึกษาให้เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ รวมทั้งการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ชารุดทรุดโทรมด้วย
4. สานักงาน กศน. ควรจัดให้มีการสารวจครุภัณฑ์ของหน่วยงาน/สถานศึกษาทั่วประเทศ แยกตาม
ประเภทและอายุการ ใช้งาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทาคาของบประมาณจัดหาครุภั ณฑ์มาทดแทนครุภัณฑ์
ที่ชารุดเสื่อมสภาพหรือจัดสรรงบประมาณในการเช่าครุภัณฑ์ แทนการซื้อครุภัณฑ์ใหม่
5. หน่วยงาน/สถานศึกษาควรเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยกาหนดให้ผู้ปฏิบัติงานเดิมถ่ายทอด
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่จะมาปฏิบัติงานแทนให้สามารถปฏิบัติง านให้ได้ก่อน แล้วจัดให้มี
การวางระบบการควบคุมภายในในเรื่องเกี่ยวกับการพัสดุให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่าเสมอและกากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาและทาความเข้าใจรวมทั้งปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
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5.4 กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เรื่อง กำรตรวจสอบระบบงำนควำมรับผิดทำงละเมิดและแพ่ง
วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบ
1. เพื่อให้ทราบว่ามีการใช้ระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งอย่างครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
2. เพื่อให้ทราบว่ามีระบบการติดตามการดาเนินงานเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดและแพ่งที่เหมาะสม
ก่อนหมดอายุการดาเนินคดีหรือไม่
3. เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหายได้อีก
ขอบเขตกำรตรวจสอบ
ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ประกอบด้วย 4 ระบบงาน ดังนี้
1. ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
2. ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง
3. ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
4. ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้
สรุปผลกำรตรวจสอบ
ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0410.2/ว 72 ลงวั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 หนั ง สื อ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.6/ว 32 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0410.6/ ว 239 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี แจ้งให้หน่วยงาน
ภาครัฐเข้าใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมบันทึกข้อมูล
ความเสียหายด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านการดาเนินคดีแพ่ง คดีปกครอง ด้านผิดสัญญา
ลาศึกษาหรือรั บทุน และด้านการติดตามเร่งรัดหนี้ในระบบดังกล่ าว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรมบั ญ ชี ก ลางได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด และแพ่ ง ให้ ร องรั บ การท างานผ่ า น
Web browser ที่หลากหลายสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยเริ่มใช้งานระบบความรับผิด
ทางละเมิดและแพ่งที่ปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0415.5/ว 148 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบงานความรับ
ผิดทางละเมิดและแพ่ง พบว่า
1. ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ยังไม่มีการบันทึก เนื่องจาก ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าอยู่ระหว่างการ
สอบข้อเท็จจริง ยังไม่ทราบผู้รับผิดและความเสียหาย
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2. ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ไม่มีการบันทึก เนื่องจาก ปัจจุบันสานักงาน กศน. ไม่มีกรณีความ
รับผิดทางแพ่ง จะเป็นคดีทางปกครองจึงไม่ได้บันทึกในระบบ
3. ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา มีการบันทึกข้อมูลการลาศึกษาต่อเบื้องต้นในระบบจานวน
1 ราย ของนายเพิ่มวัย ชัยนะกุล ซึ่งได้ลาออกจากราชการและขอเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติงานชดใช้ทุน
จานวน เงิน 1,127,317.44 บาท
4. ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ ไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ
ข้อเสนอแนะ
1. ขอให้เร่งรัดดาเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งกาชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลความเสียหายในระบบงานความรับผิดทางละเมิดทันทีเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่
สานักงาน กศน.
2. กรณีสานักงาน กศน. ให้ความยินยอมการเปลี่ยนหน่วยชดใช้ทุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น
คู่ สั ญ ญาในการชดใช้ ทุ น ขอให้ ป ระสานกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ว่ า มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
เข้าระบบงาน ผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษาต่อ และติดตามการชดใช้ทุนของบุคคลดังกล่าวให้ครบถ้วนตาม
สัญญา
สำเหตุและผลกระทบ
เนื่องจากการติดตามผลของคดีและการดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้ าที่ไม่ต่อเนื่อง บางเรื่องมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ส่งผลให้การวินิจฉัย
สั่งการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการบันทึกข้อมูล ความเสียหายในระบบงานไม่เป็นปัจจุบัน
อาจทาให้ขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่อาจดาเนินการเรียกร้องให้มี
การชดใช้ค่าเสียหายได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบภำยใน
เพื่อให้สานักงาน กศน. มีเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบและติดตามการดาเนินการที่จะช่วย
ป้องกันหรือลดความเสียหายอันเกิดจากคดีขาดอายุความ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อันเกิดจาก
สานวนขาดอายุความ ตลอดจนสามารถสรุปรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานความเสียหายประเภททุจริตทาง
การเงิน ประเภทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบีย บ จานวนสานวนความรับผิดทางละเมิดหรือจานวนคดี
ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา จ านวนงานลาศึ ก ษาและจ านวนลู ก หนี้ ข องหน่ ว ยงาน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการกาหนดนโยบายบริหารงานของผู้บริหารในด้านต่าง ๆ หรือใช้เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผน
ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ด้านคดีแพ่ง และด้านคดีผิดสัญญาลาศึกษาได้ จึงขอให้เร่งรัด ติดตามผลของคดีและดาเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งให้ครบถ้วนทุกงานต่อไป
รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561
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5.5 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในประจำปี 2561
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
แผนกำรตรวจสอบ
ที่

หน่วยรับตรวจ

1
2
3
4
5
6
7

สานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
สานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
สานักงาน กศน.จังหวัดเลย
สถาบัน กศน. ภาคใต้
สานักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
“สามสงฆ์ทรงพระคุณ”
สานักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสระแก้ว
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
สานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

8
9
10
11
12
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เรื่อง

ระยะเวลา

1. การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน
2. การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การติดตามการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง

6 – 10 พ.ย. 60
13 – 17 พ.ย. 60
20 – 24 พ.ย. 60
12 – 15 ธ.ค. 60
8 – 12 ม.ค. 61
15 - 19 ม.ค. 61
15 - 19 ม.ค. 61

ผลกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง
ระยะเวลา
หมำยเหตุ
ไม่เป็นไป
ไม่เป็นไป
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

22 – 26 ม.ค. 61
5 – 9 ก.พ. 61
5 – 9 ก.พ. 61

/
/
/

/
/
/

12 - 16 ก.พ. 61
19 – 23 ก.พ. 61

/
/

/
/
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (ต่อ)
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
แผนกำรตรวจสอบ
ที่

หน่วยรับตรวจ

13 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนอุตรดิตถ์
14 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
15 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
16 สานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
17 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
18 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนเชียงราย
19 สานักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
20 สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
21 สานักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
22 สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน
23 สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
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เรื่อง

ระยะเวลา

1. การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน
2. การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การติดตามการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง

5 – 9 มี.ค. 61
12 -16 มี.ค. 61
26 – 30 มี.ค. 61
30 เม.ย. – 4 พ.ค. 61
7 – 11 พ.ค. 61
14 -18 พ.ค. 61
21-25 พ.ค. 61
4-8 มิ.ย. 61
11-15 มิ.ย. 61
18-22 มิ.ย. 61
25 – 29 มิ.ย.61

ผลกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง
ระยะเวลา
หมำยเหตุ
ไม่เป็นไป
ไม่เป็นไป
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
ตามแผน
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/

/
/
/
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (ต่อ)
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
แผนกำรตรวจสอบ
ที่

หน่วยรับตรวจ

24 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนสุรินทร์
25 สานักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด
26 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัด
ญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
27 สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
28 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนมุกดาหาร
29 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณ
ชายแดนชุมพร
30 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
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เรื่อง

ระยะเวลา

1. การตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน
2. การตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
4. การติดตามการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการ
บัญชีและการจัดซื้อจัดจ้าง

2 – 6 ก.ค. 61

ผลกำรปฏิบัติงำน
เรื่อง
ระยะเวลา
ตาม ไม่เป็นไป ตาม ไม่เป็นไป
แผน ตามแผน แผน ตามแผน
/
/

9 – 13 ก.ค. 61
16 – 20 ก.ค. 61

/
/
/

/
/
/

23 – 26 ก.ค. 61
6 – 10 ส.ค. 61

/
/
/

/
/
/

/

/

หมำยเหตุ

20 -24 ส.ค. 61
ระบบควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย

18 – 22 ธ.ค. 60
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน (ต่อ)
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
แผนกำรตรวจสอบ
ที่

หน่วยรับตรวจ

ผลกำรปฏิบัติงำน

เรื่อง
ไม่เป็นไป
ตามแผน
ตามแผน

ระยะเวลา
ไม่เป็นไป
ตามแผน
ตามแผน

เรื่อง

ระยะเวลา

31 การตรวจสอบการดาเนินงานศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
32 การตรวจสอบการดาเนินงานก่อสร้างศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
33 การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์
34 กลุ่มการคลัง

1. การตรวจสอบการดาเนินงาน
2. การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
1. การตรวจสอบการดาเนินงาน
2. การตรวจสอบผลการดาเนินงาน
การตรวจสอบการบริหาร

ม.ค. – ก.ย. 61

/

/

มี.ค. – ก.ย. 61

/

/

พ.ย. 60 – ก.ย. 61
ต.ค. 60 –ก.ย. 61

/
/

/
/

35 การตรวจสอบระบบงานความรับผิดทาง
ละเมิดและแพ่ง

การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เม.ย. – ก.ย. 61

/

/
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1. การตรวจสอบใบสาคัญคู่จา่ ย
2. การตรวจสอบการรับจ่ายเงินของส่วน
ราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์
3. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างชาระของส่วน
ราชการ

หมำยเหตุ
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6. ด้านการให้คาปรึกษา
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6. กำรให้คำปรึกษำ
กำรให้คำปรึกษำ หมายถึง การให้บริการ ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาและบริการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทาข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า และปรั บ ปรุ ง กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม และการก ากั บ ดู แ ลของ
ส่วนราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้คาปรึกษาแนะนาในการดาเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ
ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม
หน่วยตรวจสอบภายในได้ตระหนักถึงความสาคัญของการให้คาปรึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน จึงได้ ดาเนินการการอบรมให้ ความรู้แก่ผู้ บริห าร และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
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6.1 กำรอบรมให้ควำมรู้
6.1 โครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตำมสำยงำน
หลักกำรและเหตุผล
ด้ว ยพระราชบั ญญัติร ะเบี ย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งบางตาแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เหมาะสมในอันที่จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และความก้าวหน้าแก่ราชการ ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้กาหนดมาตรฐานตาแหน่งข้าราชการครูบางตาแหน่ง
เกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ซึ่งระบุว่า
ต้องผ่านการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามสายงานตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ดังนั้ น เพื่อให้ การพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
บางตาแหน่ง ดาเนินไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด สานักงาน กศน. จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งตามสายงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้ ผ่ านการพัฒ นามี ความรอบรู้ และทัก ษะการเป็ นผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง มีเ จตคติที่ ดี
มีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ตามสายงาน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ
2. เพื่อให้ ผู้ ผ่ า นการพัฒ นาสามารถแปลงนโยบายสู่ การปฏิบัติ กาหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้ น
เป็นผู้นาการปฏิรูปการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเข้าสู่ตาแหน่งตามสายงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
กลุ่มเป้ำหมำย
ด้ำนปริมำณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ตามสายงาน

รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561

40

ด้ำนคุณภำพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตาแหน่งตามสายงานมีสมรรถนะ
ในการบริห ารจัด การ ตามมาตรฐานการพัฒ นาที่กาหนด ส่ง ผลให้การบริห ารและการให้บ ริก ารงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดาเนินไปอย่างมีคุณภาพ
วิธีกำรดำเนินงำน
บรรยายให้ความรู้และศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนาไปปฏิบัติได้
ระยะเวลำและสถำนที่
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ – ราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงกำร
ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs)
1. จานวนผู้เข้ารับการพัฒนา
2. ผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 90 เป็นผู้มีสมรรถนะสูงขึ้น และมีความสามารถในการจัดระบบองค์
ความรู้เพื่อใช้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 90 มีการพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทัศนคติค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ภาวะผู้นา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพเหมาะสมยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
1. ผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่านการประเมินตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กาหนด ร้อยละ 100
2. ผู้เข้ารั บการพัฒนาสามารถนานโยบายไปสู่ การปฏิบัติและนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ ส่งผลให้ผู้รับบริการร้อยละ 80
มีความพึงพอใจ ในการมาติดต่อราชการและมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับ การบริการด้านการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
ผลกำรดำเนินงำน
หน่ว ยตรวจสอบภายใน สัง กัด ส านัก งาน กศน. ได้เ ข้า ร่ว มเป็น วิท ยากรอภิป รายในหัว ข้อ
เรื่อง การบริห ารจัด การในสถานศึก ษา ประกอบด้ว ย บทบาทผู้บ ริห ารในการกากับ ดูแลสถานศึก ษา
และกรณีศึกษาสภาพปัญหาในองค์กร
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6.2 กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
“คู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ”
หลักกำรและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ดังนั้น
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
บริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ มีแ นวทางการปฏิ บั ติ งานที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น โดยมุ่ ง เน้น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม มีการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า มีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานในการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ จึงมีความสาคัญสาหรับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุของหน่วยงานและสถานศึกษา นาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามอานาจหน้าที่
ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ส่ ว นราชการภายในสั งกัดส านักงาน กศน. มีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม
และกระบวนการต่างๆของหน่วยงาน สาหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามกฎหมาย
ผลกำรดำเนินงำน
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน กศน. ได้เข้าร่วมเป็นคณะทางานจัดทาคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
จานวน 1 เล่ม สาหรับส่วนราชการภายในสังกัดสานักงาน กศน.
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7. ด้านการพัฒนาบุคลากร
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7. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ
กาหนดเรื่องมาตรฐานคุณสมบัติในด้านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องว่า ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่น
ศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2561 หน่วยตรวจสอบภายในได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
โครงกำร/หลักสูตรที่ผู้ตรวจสอบภำยในเข้ำรับกำรอบรมในปีงบประมำณ 2561
หลักสูตร/โครงกำร
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA
ของกรมบัญชีกลาง
1.1 หลักสูตร Intermediate ด้าน Financial and Compliance
1.2 หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting
1.3 หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology
1.4 หลักสูตร Advanced ด้าน Performance Operation and
Management
1.5 หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance
1.6 หลักสูตร Advanced ด้าน Information Technology
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เรื่อง กฎหมาย
ลาดับรองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของกรมบัญชีกลาง
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. โครงการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสานักงาน กศน.
5. โครงการบูรณาการแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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ระยะเวลำ

จำนวนผู้
เข้ำรับกำร
อบรม

10 วัน
6 วัน
11 วัน
7 วัน

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

7 วัน
4 วัน

1 คน
1 คน

1 วัน

1 คน

3 วัน

1 คน

2 วัน

2 คน

3 วัน

2 คน
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