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บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ท่านผู้ตรวจสอบภายในและทา่นผู้อ่านทุกๆ ท่าน ผ่านไปอีก 1 ไตรมาส ส าหรับท่านผู้ตรวจสอบภายในและทา่นผู้อ่านทุกๆ ท่าน ผ่านไปอีก 1 ไตรมาส ส าหรับท่านผู้ตรวจสอบภายในและทา่นผู้อ่านทุกๆ ท่าน ผ่านไปอีก 1 ไตรมาส ส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ พร้อมจะเข้าเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยประเพณไีทยของเรานั่นเอง และในโอกาสน้ีทางปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ พร้อมจะเข้าเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยประเพณไีทยของเรานั่นเอง และในโอกาสน้ีทางปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ พร้อมจะเข้าเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยประเพณไีทยของเรานั่นเอง และในโอกาสน้ีทาง
ส านักงานตรวจสอบภายใน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ชาวราชมงคลรัตนโกสินทร์และผู้อ่านทุกท่าน ส านักงานตรวจสอบภายใน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ชาวราชมงคลรัตนโกสินทร์และผู้อ่านทุกท่าน ส านักงานตรวจสอบภายใน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้ชาวราชมงคลรัตนโกสินทร์และผู้อ่านทุกท่าน 
มีแตค่วามสุข ความเจรญิ หา่งไกลโรคภยั และเดนิทางในวนัหยดุดว้ยความปลอดภยัและอยูใ่นความไม่ประมาท และสุดทา้ยนี้มีแตค่วามสุข ความเจรญิ หา่งไกลโรคภยั และเดนิทางในวนัหยดุดว้ยความปลอดภยัและอยูใ่นความไม่ประมาท และสุดทา้ยนี้มีแตค่วามสุข ความเจรญิ หา่งไกลโรคภยั และเดนิทางในวนัหยดุดว้ยความปลอดภยัและอยูใ่นความไม่ประมาท และสุดทา้ยนีเ้ราก็มีความรู้เราก็มีความรู้เราก็มีความรู้
ต่างๆ มากมายมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยค่ะ...ต่างๆ มากมายมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยค่ะ...ต่างๆ มากมายมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านเช่นเคยค่ะ...   

(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)(นำงพรทิพย์  ธรรมปรีชำ)  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...   

   
   
   
   
   

   เหล้าพนักงานออฟฟิศหรือตามห้างร้านที่ปฏบิัตงิานในที่ที่เปิดเหล้าพนักงานออฟฟิศหรือตามห้างร้านที่ปฏบิัตงิานในที่ที่เปิดเหล้าพนักงานออฟฟิศหรือตามห้างร้านที่ปฏบิัตงิานในที่ที่เปิด
เครื่องปรับอากาศไวต้ลอดเวลา รู้ตัวไหมว่าทุกวินาททีี่เราอยู่ในห้องแอร์ อาจจะท าเครื่องปรับอากาศไวต้ลอดเวลา รู้ตัวไหมว่าทุกวินาททีี่เราอยู่ในห้องแอร์ อาจจะท าเครื่องปรับอากาศไวต้ลอดเวลา รู้ตัวไหมว่าทุกวินาททีี่เราอยู่ในห้องแอร์ อาจจะท า
ให้เราเส่ียงต่อโรคและอาการดังต่อไปนี้ให้เราเส่ียงต่อโรคและอาการดังต่อไปนี้ให้เราเส่ียงต่อโรคและอาการดังต่อไปนี ้  
   1.  โรคทางเดินหายใจ1.  โรคทางเดินหายใจ1.  โรคทางเดินหายใจ      โพรงจมูกของคนเรามีเส้นเลือดแดงขนาดเล็ก และผนงัโพรงจมูกของคนเรามีเส้นเลือดแดงขนาดเล็ก และผนงัโพรงจมูกของคนเรามีเส้นเลือดแดงขนาดเล็ก และผนงั
บางจ านวนมากเพือ่ท าหน้าที่ปรบัอากาศที่เยน็ หรือแหง้จากภายนอกให้มีความอบอุ่นบางจ านวนมากเพือ่ท าหน้าที่ปรบัอากาศที่เยน็ หรือแหง้จากภายนอกให้มีความอบอุ่นบางจ านวนมากเพือ่ท าหน้าที่ปรบัอากาศที่เยน็ หรือแหง้จากภายนอกให้มีความอบอุ่น

และความชืน้เหมาะสมกับอุณหภูมิของร่างกาย แตใ่นสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะหากมีอุณหภูมิต่ ากวา่ 25 องศาเซลเซียส และความชืน้เหมาะสมกับอุณหภูมิของร่างกาย แตใ่นสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะหากมีอุณหภูมิต่ ากวา่ 25 องศาเซลเซียส และความชืน้เหมาะสมกับอุณหภูมิของร่างกาย แตใ่นสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็น โดยเฉพาะหากมีอุณหภูมิต่ ากวา่ 25 องศาเซลเซียส 
เซลล์ต่างๆ จะแหง้ลงกว่าเดิม เชื่อโรคจงึสัมผัสกับเซลล์ได้โดยตรง โดยเฉพาะอากาศที่เย็น และไม่มีการถ่ายเทภายในห้อง เชื้อไวรัสจะเซลล์ต่างๆ จะแหง้ลงกว่าเดิม เชื่อโรคจงึสัมผัสกับเซลล์ได้โดยตรง โดยเฉพาะอากาศที่เย็น และไม่มีการถ่ายเทภายในห้อง เชื้อไวรัสจะเซลล์ต่างๆ จะแหง้ลงกว่าเดิม เชื่อโรคจงึสัมผัสกับเซลล์ได้โดยตรง โดยเฉพาะอากาศที่เย็น และไม่มีการถ่ายเทภายในห้อง เชื้อไวรัสจะ
เจริญเติบโตไดด้ีมากเจริญเติบโตไดด้ีมากเจริญเติบโตไดด้ีมาก   
   2. โรคลีเจียนแนร์2. โรคลีเจียนแนร์2. โรคลีเจียนแนร ์     เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในเครื่องปรับอากาศเป็นต้นเหตุ การเบ่ืออาหาร ออ่นเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ และเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในเครื่องปรับอากาศเป็นต้นเหตุ การเบ่ืออาหาร ออ่นเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ และเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบในเครื่องปรับอากาศเป็นต้นเหตุ การเบ่ืออาหาร ออ่นเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ และ
ปวดศีรษะ ผู้ป่วยอาจมีไข้สูงประมาณ 39 องศาเซลเซียส มีอาการไอแหง้ๆ ปวดท้อง เชื่อแบคทีเรียชนิดนี้หากลามไปกนิเนื้อปอดทัง้สองปวดศีรษะ ผู้ป่วยอาจมีไข้สูงประมาณ 39 องศาเซลเซียส มีอาการไอแหง้ๆ ปวดท้อง เชื่อแบคทีเรียชนิดนี้หากลามไปกนิเนื้อปอดทัง้สองปวดศีรษะ ผู้ป่วยอาจมีไข้สูงประมาณ 39 องศาเซลเซียส มีอาการไอแหง้ๆ ปวดท้อง เชื่อแบคทีเรียชนิดนี้หากลามไปกนิเนื้อปอดทัง้สอง
ข้างก็อาจน ามาซึง่ภาวการณห์ายใจล้มเหลวได้ข้างก็อาจน ามาซึง่ภาวการณห์ายใจล้มเหลวได้ข้างก็อาจน ามาซึง่ภาวการณห์ายใจล้มเหลวได ้  
   3. โรคไข้ปอนเตียก3. โรคไข้ปอนเตียก3. โรคไข้ปอนเตียก      เป็นโรคทีเ่กิดจากการที่ร่างกายแสดงปฏกิิริยาต่ออากาศปนเชื้อโรคจากแอร์เข้ามา ท าให้ป่วยไปประมาณ เป็นโรคทีเ่กิดจากการที่ร่างกายแสดงปฏกิิริยาต่ออากาศปนเชื้อโรคจากแอร์เข้ามา ท าให้ป่วยไปประมาณ เป็นโรคทีเ่กิดจากการที่ร่างกายแสดงปฏกิิริยาต่ออากาศปนเชื้อโรคจากแอร์เข้ามา ท าให้ป่วยไปประมาณ 
222---5 วัน แลว้จากนั้นอาการจะคอ่ยๆ หายไปได้เอง5 วัน แลว้จากนั้นอาการจะคอ่ยๆ หายไปได้เอง5 วัน แลว้จากนั้นอาการจะคอ่ยๆ หายไปได้เอง   
   4. โรคจากเชื้อไวรัส แบคทีเรยี และเช้ือรา 4. โรคจากเชื้อไวรัส แบคทีเรยี และเช้ือรา 4. โรคจากเชื้อไวรัส แบคทีเรยี และเช้ือรา    ไม่ว่าจะเป็นวัณโรค อีสุกอีส หดืหอบ ปอดบวม หรือหัดเยอรมันอาจมีสาเหตมุาไม่ว่าจะเป็นวัณโรค อีสุกอีส หดืหอบ ปอดบวม หรือหัดเยอรมันอาจมีสาเหตมุาไม่ว่าจะเป็นวัณโรค อีสุกอีส หดืหอบ ปอดบวม หรือหัดเยอรมันอาจมีสาเหตมุา
จากอากาศที่ผ่านช่องแอร์มาก็ได้ เพราะในเครือ่งปรับอากาศมีเชื้อโรคทีแ่ฝงมากับแอร์เยน็ๆ มากมายจากอากาศที่ผ่านช่องแอร์มาก็ได้ เพราะในเครือ่งปรับอากาศมีเชื้อโรคทีแ่ฝงมากับแอร์เยน็ๆ มากมายจากอากาศที่ผ่านช่องแอร์มาก็ได้ เพราะในเครือ่งปรับอากาศมีเชื้อโรคทีแ่ฝงมากับแอร์เยน็ๆ มากมาย   
   5. ผื่นแพ้ ผวิหนัง5. ผื่นแพ้ ผวิหนัง5. ผื่นแพ้ ผวิหนัง      แม้เครือ่งปรับอากาศจะท าให้คลายรอ้นลงได้ แตห่ากเปิดแอรแ์ล้วได้กลิ่นอบั นั่นแปลได้วา่เครื่องปรับ แม้เครือ่งปรับอากาศจะท าให้คลายรอ้นลงได้ แตห่ากเปิดแอรแ์ล้วได้กลิ่นอบั นั่นแปลได้วา่เครื่องปรับ แม้เครือ่งปรับอากาศจะท าให้คลายรอ้นลงได้ แตห่ากเปิดแอรแ์ล้วได้กลิ่นอบั นั่นแปลได้วา่เครื่องปรับ 
อากาศของคุณมีเชือ้อันตรายแฝงอยู่มากจนล้นแลว้อากาศของคุณมีเชือ้อันตรายแฝงอยู่มากจนล้นแลว้อากาศของคุณมีเชือ้อันตรายแฝงอยู่มากจนล้นแลว้   
   6. โรคตึกเป็นพษิ 6. โรคตึกเป็นพษิ 6. โรคตึกเป็นพษิ    อากาศเย็นๆ ที่ออกมาจากสารระเหยจากสทีาผนงั เครื่องซีร็อกซ์ พรินเตอร์ ไม้อดั สารเคลือบเงาทั้งหลาย อากาศเย็นๆ ที่ออกมาจากสารระเหยจากสทีาผนงั เครื่องซีร็อกซ์ พรินเตอร์ ไม้อดั สารเคลือบเงาทั้งหลาย อากาศเย็นๆ ที่ออกมาจากสารระเหยจากสทีาผนงั เครื่องซีร็อกซ์ พรินเตอร์ ไม้อดั สารเคลือบเงาทั้งหลาย 
หรือแม้กระทั่งไรฝุ่นในพรมรวมอยู่ดว้ย ก็อาจท าให้เกิดอาการออ่นล้า ปวดหัว เวยีนหัว คลืน่ไส ้คัดจมกุ ไอ จาม เกิดผดผื่นคัน ระคายหรือแม้กระทั่งไรฝุ่นในพรมรวมอยู่ดว้ย ก็อาจท าให้เกิดอาการออ่นล้า ปวดหัว เวยีนหัว คลืน่ไส ้คัดจมกุ ไอ จาม เกิดผดผื่นคัน ระคายหรือแม้กระทั่งไรฝุ่นในพรมรวมอยู่ดว้ย ก็อาจท าให้เกิดอาการออ่นล้า ปวดหัว เวยีนหัว คลืน่ไส ้คัดจมกุ ไอ จาม เกิดผดผื่นคัน ระคาย
เคืองดวงตาเคืองดวงตาเคืองดวงตา   
   7. ภาวะติดเช้ือ  7. ภาวะติดเช้ือ  7. ภาวะติดเช้ือ  ส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแหง่สหรัฐ เผยข้อมูลว่าในห้องแอร์อาจเป็นพษิมากกว่าอากาศภายนอกส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแหง่สหรัฐ เผยข้อมูลว่าในห้องแอร์อาจเป็นพษิมากกว่าอากาศภายนอกส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแหง่สหรัฐ เผยข้อมูลว่าในห้องแอร์อาจเป็นพษิมากกว่าอากาศภายนอก
หลายเท่าตัว มแีนวโน้มจะเกดิอาการติดเชื้อไดม้ากกว่าคนที่อยูก่ลางแจ้งโดยเฉพาะกับคนทีม่ีภมูิคุ้มกันต่ า หรือไม่ค่อยได้ออกก าลังกายหลายเท่าตัว มแีนวโน้มจะเกดิอาการติดเชื้อไดม้ากกว่าคนที่อยูก่ลางแจ้งโดยเฉพาะกับคนทีม่ีภมูิคุ้มกันต่ า หรือไม่ค่อยได้ออกก าลังกายหลายเท่าตัว มแีนวโน้มจะเกดิอาการติดเชื้อไดม้ากกว่าคนที่อยูก่ลางแจ้งโดยเฉพาะกับคนทีม่ีภมูิคุ้มกันต่ า หรือไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย   
   8. ผิวแหง้ 8. ผิวแหง้ 8. ผิวแหง้    ผวิจะแหง้กร้านและก่อให้เกิดอาการคันกจ็ะมากขึน้ไปด้วย โอกาสตดิเชื้อทางผวิหนังกจ็ะเพิ่มขึน้ผวิจะแหง้กร้านและก่อให้เกิดอาการคันกจ็ะมากขึน้ไปด้วย โอกาสตดิเชื้อทางผวิหนังกจ็ะเพิ่มขึน้ผวิจะแหง้กร้านและก่อให้เกิดอาการคันกจ็ะมากขึน้ไปด้วย โอกาสตดิเชื้อทางผวิหนังกจ็ะเพิ่มขึน้   
   9. อ้วนขึน้ 9. อ้วนขึน้ 9. อ้วนขึน้    การอยู่ในสถานทีท่ี่มีเครื่องปรับอากาศ ร่างกายกไ็ม่จ าเป็นต้องใช้พลงังานเพื่อเพิม่ความอบอุ่นให้เราลดโอกาสในการอยู่ในสถานทีท่ี่มีเครื่องปรับอากาศ ร่างกายกไ็ม่จ าเป็นต้องใช้พลงังานเพื่อเพิม่ความอบอุ่นให้เราลดโอกาสในการอยู่ในสถานทีท่ี่มีเครื่องปรับอากาศ ร่างกายกไ็ม่จ าเป็นต้องใช้พลงังานเพื่อเพิม่ความอบอุ่นให้เราลดโอกาสใน
การเบิร์นหรอืได้ดื่มน้ าเยอะขึ้น หากจ าเป็นต้องอยู่ในหอ้งแอรจ์ริงๆ ก็อย่าลมืล้ายฟิลเตอร์เครือ่งปรับอากาศเป็นประจ าด้วยการเบิร์นหรอืได้ดื่มน้ าเยอะขึ้น หากจ าเป็นต้องอยู่ในหอ้งแอรจ์ริงๆ ก็อย่าลมืล้ายฟิลเตอร์เครือ่งปรับอากาศเป็นประจ าด้วยการเบิร์นหรอืได้ดื่มน้ าเยอะขึ้น หากจ าเป็นต้องอยู่ในหอ้งแอรจ์ริงๆ ก็อย่าลมืล้ายฟิลเตอร์เครือ่งปรับอากาศเป็นประจ าด้วย   
   
ขอขอบคุณขอมูลจาก http://www.thaihealth.or.th/Content/30934-9%20%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%
E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%
AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html 

9 โรคที่เกิดจากหอ้งแอร์  
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จดหมายข่าวจดหมายข่าว  

   มุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟัง 
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 การตรวจสอบระบบงานความรับผดิทางละเมิดและแพ่ง มีแนวทางในการตรวจสอบ ดงันี้  

 1. ประเด็นการตรวจสอบ  แบ่งเป็น 2 ประเดน็ คืน ตรวจสอบเพื่อให้ทราบว่า มกีารบันทกึขอ้มูลที่ ครบถ้วน (เชงิปริมาณ) 
และข้อมูลที่บันทกึมีความถกูต้องและเป็นปจัจบุัน (เชิงคุณภาพ) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบด้านประสิทธิผล ของการท างานในระบบงาน
และตรวจสอบวา่หน่วยงานมีระบบติดตามการด าเนนิงานที่เหมาะสมก่อนที่เรื่องหรอืคดตี่างๆ จะหมดอายุความ หรอืไม่ เชน่ การ
มอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน มีแผนการด าเนินงานและการติดตามมีแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินการ เป็นต้น ซ่ึงเป็นการตรวจสอบด้านประสิทธิภาพ ประเด็นการตรวจสอบแสดงไวต้ามรูปที่ 1      

 2. หลักส าคัญในการ
ตรวจสอบ  ได้แก ่

 2.1 การเปรยีบเทียบ 
รายการความเสียหายที่เกิดขึ้น 
กับรายการที่ถูกบันทึกไว้ใน
ระบบงานวา่ ถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ อย่างไร และมีการบันทกึ
ข้อมูลตามขั้นตอนการด าเนินการ
ครบถ้วนทุกรายการหรอืไม ่
 2.2 สอบทาน วา่หนว่ยงาน 
มีการด าเนนิการหรือก าหนด
แนวทางใดๆ เพื่อใชใ้นการก ากับ
และตดิตามการด าเนนิการเกีย่วกบั
ความรับผดิทางละเมดิและแพ่ง 
รวมทัง้การผดิสัญญาลาศึกษาใน
แตล่ะขัน้ตอนอยา่งไร โดยพจิารณาถึง
ความเพยีงพอและเหมาะสมที่จะ
ท าให้หน่วยงานสามารถ
ด าเนินการ / ติดตามเรื่องหรือ
คดีต่างๆ ให้แล้วเสรจ็กอ่นทีจ่ะ
หมดอายุความในการเรียกชดใช้ 

    ส าหรับข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบประกอบด้วย ข้อมูลที่ได้รับจากหนว่ยงานทีท่ าหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการ
รับผิดทางละเมดิ 
แพ่ง หรือการผดิ
สัญญาลาศึกษา 
เช่น กองการ
เจ้าหนา้ที่ หรอื 
ส านักกฎหมาย 
และข้อมูลซ่ึงผู้
ตรวจสอบภายใน
สามารถเรยีกดจูาก
รายงานใน
ระบบงานฯ เมื่อ
ด าเนินการ
ตรวจสอบและ
รายงานตอ่หัวหน้า
ส่วนราชการ
เรียบร้อยแล้ว ผู้
ตรวจสอบภายใน
จะตอ้งรายงานผล
การตรวจสอบ
ดังกล่าวให้
กรมบัญชีกลางและ
ส านักงานการ
ตรวจเงินแผน่ดิน
ทราบตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนดไวโ้ดยแนว
ทางการตรวจสอบ
แสดงไว้ตามรูปที่ 2 

การตรวจสอบระบบงานความรบัผดิทางละเมิดและแพ่ง 

 ประสิทธิผล 

การบนัทึกข้อมูลท่ีครบถว้น ถกูต้อง 

เชิงปริมาณ 

บันทึกข้อมูลในระบบครบถ้วนตาม

จ านวนเรื่องท่ีเกิดความเสียหายข้ึน 

เชิงคุณภาพ 

บันทึกข้อมูลแต่ละรายการถกูต้องตาม

ข้ันตอนการด าเนนิการและเปน็ปจัจบุนั 

รูปที่ 1 ประเด็นการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน 

ประสิทธิภาพ 

การมีระบบติดตามการด าเนินงานงท่ี

เหมาะสมก่อนเรื่องหมดอายุความ 

โดยวิธกีารต่างๆ เช่น 

 มีค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานในระบบฯ 

 แผนด าเนินงานในแต่ละกรณีที่เกิดความ
เสียหาย 

 รายงานผลการติดตามเสนอหวัหน้าส่วน
ราชการเป็นระยะๆ 

 มีแนวทางการแก้ไขปญัหา/อุปสรรค 

 ฯลฯ 

 

 ค าสั่ง / มอบหมายการ
ปฏิบัติงาน ในระบบฯ  

 แผนด าเนินงานในแต่ละกรณี
ที่เกิดความเสียหาย 

รายงานผลการติดตามเสนอ
หัวหน้า สรก. เป็นระยะๆ 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหา /
อุปสรรค 

 ฯลฯ 

รายงานผลการตรวจสอบ  

เสนอหัวหนา้ส่วนราชการ 

- ข้อตรวจพบ 

- ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน 

รายงานความเสียหายกรณตี่างๆ 
ที่มีรายละเอียดเกีย่วกับประเภท
ความเสียหายผู้กระท า จ านวน
ความเสียหาย ขั้นตอนการ

ด าเนินการปัจจุบัน 

กจ. / หน่วย 
ด าเนนิการ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ตรวจสอบการบันทกึข้อมูล          
ที่ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามเอกสาร 
โดยเปรียบเทียบขอ้มูล ที่ได้รับจาก 
กจ./หนว่ยงานด าเนินการ กบั

รายงานที่ได้จากระบบงาน 

ตรวจสอบระบบติดตามการด าเนนิงาน 
ที่เหมาะสมโดยสอบทานว่ามีการก าหนด
แนวทางตา่งๆ ที่เหมาะสมเพยีงพอในการ
กับกับติดตาม การด าเนินงานที่เกีย่วข้อง
ให้แล้วเสร็จกอ่นที่จะหมดอายุความในแต่

ละกรณ ี

ระบบงานฯ (System) 

ข้อมูลที่บันทึกในระบบงานฯ 
โดยเลือกที่ Folder ค้นหา

ส านวน ทีอ่ยุ่ในระบบงานความ
รับผิดทางละเมดิแพง่ ผดิ

สัญญารับทุน/ลาศึกษา หรือ
ฐานข้อมุลลูกหนี้ แล้วแตก่รณี 

ข้อมูลหมดอายุความ / 
สถานะด าเนินการ 

หน่วยงานกลาง 

น าไปตดิตาม/ปรบัปรงุแนวทาง   
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ 

รายงานผลการตรวจสอบให้
บก.&สตง. ทราบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

รูปท่ี 2 แนวทางการตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง 
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  12-13 ม.ค. 59 โครงการสัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ณ ห้องคชาธาร โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 
 15 ม.ค. 59 ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครัง้ที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ส านักงานอธิการบด ีโดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 
 18 ม.ค. 59 โครงการวันคลายวนัสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องคชาธาร โดยบุคลากรทุกคนเข้าร่วม 
 19-21 ม.ค. 59 โครงการสัมมนาจัดท าแผนระยะยาว 15 ปี ณ ผึง้หวานรสีอร์ท โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา และ น.ส.ขวัญใจ คงชีพ 

 11 ก.พ. 59 เข้าร่วมพิธเีปิดการแขง่ขันโครงการแข่งขันเพื่อสร้างวชิาการด้านโครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม ณ อาคารฝึกปฏิบัติคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ โดย ผอ.พรทิพย์ ธรรมปรีชา 

 12 ก.พ. 59 ประชุมคณะกรรมการสวัสดกิารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชมุ 1 ส านกังาน
อธิการบดี โดย น.ส. ชาคริยา รกัไทย 

 17 ก.พ. 59 ประชมุคณะกรรมการบรหิารส านกังานอธิการบด ีณ หอ้งประชมุ 1 ส านกังานอธิการบด ีโดย ผอ.พรทพิย ์ธรรมปรชีา และ             
น.ส. ขวัญใจ  คงชพี 

 23-25 ก.พ. 59 โครงการพฒันาศักยภาพผูต้รวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ณ ทรายทองรีสอร์ท จ.ตรัง          
โดย ผอ.พรทพิย์ ธรรมปรีชา น.ส.ชาคริยา รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด ว่าที่ ร.ต. ทิชากร เกตุแก้ว และ น.ส. ขวัฬจ  คงชพี 

 29 ก.พ. 59 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุม1 ส านกังานอธิการบดี โดย ผอ.พรทิพย์  
ธรรมปรีชา  

 2 มี.ค. 59 ประชุม เรื่อง การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการบริหารงบประมาณ ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 โดย         
ผอ.พรทพิย์  ธรรมปรีชา 

 7-8 มี.ค. 59 โครงการ “เครอืขา่ยการจัดการความรูน้ักตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย” ณ มหาวทิยาลัยศิลปากร ตลิง่ชัน 
โดย น.ส.ชาคริยา  รักไทย  

 8-9 มี.ค. 59 โครงการพัฒนาบคุลากรด้านการวางแผนและจัดท างบประมาณ ประจ าปี ณ โรงแรมเอเชียชะอ า จ.เพชรบุรี โดย 
น.ส.ขวัญใจ  คงชีพ  และ นางศภุรัตน์  วงศ์ศรี 

 10 มี.ค. 59 ประชุมหวัหนา้หน่วยงาน ครัง้ที่ 2/2559 ณ ห้องคเชนทร์ ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.พรทพิย์  ธรรมปรีชา 
 16 ม.ีค. 59 โครงการอบรมตวับ่งชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ณ หอ้งประชมุคเชนทร ์ชัน้ 3 โดย ผอ.พรทพิย ์ธรรมปรชีา น.ส.ชาครยิา 

รกัไทย และ น.ส. ขวญัใจ  คงชพี 
 18 ม.ีค. 59 ประชมุและรบัฟงัการบรรยายสทิธิประโยชนใ์นการเป็นสมาชกิกองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังานมหาวทิยาลยั และคดัเลอืก

คณะกรรมการสวสัดกิารกองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรบัพนกังานมหาวทิยาลยั ณ หอ้งประชมุคชาธาร โดย น.ส. จติสภุา  หนองเป็ด  และ     
วา่ที ่ร.ต. ทชิากร  เกตแุกว้ 

 24 ม.ีค. 59 ประชมุคณะกรรมการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งของส านกังานอธิการบด ีณ หอ้งประชมุไอยรา ส านกังานอธิกาบด ี
โดย ผอ.พรทพิย ์ ธรรมปรชีา 

 24-25 ม.ีค. 59 โครงการฝกึอบรมการสรา้งความตระหนกัเรือ่ง ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศเพือ่ป้องกนัการเขา้ถงึจากผูซ้ึง่ไมไ่ดร้บัอนญุาต 
ณ ส านกัวทิยบรกิารฯ โดย วา่ที ่ร.ต. ทชิากร  เกตแุกว้ และ นางศภุรตัน ์ วงศศ์ร ี

 28-29 ม.ีค. 59 โครงการพฒันาผูต้รวจสอบภายในภาครฐั ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ณ โรงแรมนารายณ ์กรงุเทพฯ โดย ผอ.พรทพิย ์      
ธรรมปรีชา 

 30 มี.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการสืบสานงานประเพณีไทยวนัสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2559 
ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ.พรทิพย์  ธรรมปรีชา และ วา่ที่ ร.ต. ทิชากร  เกตุแกว้ 

 21-31 มี.ค. 59 โครงการอบรมหลักสูตรนักตรวจสอบภายในภาครัฐ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักสูตร ด้านการ
ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ์กรุงเทพฯ โดย น.ส. ชาคริยา  รักไทย  น.ส. ขวัญใจ  คงชีพ และ 
น.ส. จิตสุภา  หนองเป็ด 

 

 สรุปกิจกรรมการด าเนินงานในไตรมาส 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2559                     

 - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัดรวม 5 
หน่วยงาน ได้แก่ 1.กองพัฒนานักศึกษา 2.คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล)  3.คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
4.คณะบริหารธุรกิจ (ศาลายา) 5.คณะบริหารธุรกจิ (บพิตรพมิุข จักรวรรดิ)  

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม   



ท่ีปรึกษาท่ีปรึกษาท่ีปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ                                                               
นางพรทิพย์ ธรรมปรชีา 

กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            กองบรรณาธิการ                                            
นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                นางสาวประทีป   รักไทย                
นางสาวจติสุภา   หนองเป็ด                
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
ว่าท่ี ร.ต.ทิชากร  เกตุแก้ว                 
นางศุภรตัน์     วงศ์ศร ี

พิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษรพิสูจน์อักษร                                                                              
นางสาวขวัญใจ   คงชีพ 

ออกแบบออกแบบออกแบบ                                                                                    
นางศูภรตัน์    วงศ์ศร ี

จัดท าโดยจัดท าโดยจัดท าโดย                                                                              
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลัย
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

การรู้จักตนการรู้จักตนการรู้จักตน   
อย่างเดียว ยังไม่พออย่างเดียว ยังไม่พออย่างเดียว ยังไม่พอ   

ต้องรู้จักต้องรู้จักต้องรู้จัก   
ประมาณตนด้วยประมาณตนด้วยประมาณตนด้วย   

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้

ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล 

ส านักงานตรวจสอบภายในเข้าด าเนนิการเข้าตรวจสอบ      
ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2559 

กิจกรรมมหาวิทยาลัย  

 

คณะอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยี 

คณะบริหารบพติรพมิุข 

จักรวรรด ิ

วันสถาปนามหาวทิยาลยั 
กิจกรรมกีฬาสี 


