
ส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสำย 5  ต.ศำลำยำ  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170 

บรรณาธิการทกัทายบรรณาธิการทกัทาย  
 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ      ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 และดิฉัน ดร.มาลัย กมลสกุลชัยฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 และดิฉัน ดร.มาลัย กมลสกุลชัยฉบับนี้ เป็นฉบับแรกของไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2561 และดิฉัน ดร.มาลัย กมลสกุลชัย
ก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการของส านักงานตรวจสอบภายในแทนผู้อ านวยการคนเดิมที่ได้เกษียณอายรุาชการ ก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการของส านักงานตรวจสอบภายในแทนผู้อ านวยการคนเดิมที่ได้เกษียณอายรุาชการ ก็ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการของส านักงานตรวจสอบภายในแทนผู้อ านวยการคนเดิมที่ได้เกษียณอายรุาชการ 
และทางส านักงานตรวจสอบภายในก็มีสาระน่ารู้และข้อมูลข่าวสารส าคัญมาฝากอีกเช่นเคย...และทางส านักงานตรวจสอบภายในก็มีสาระน่ารู้และข้อมูลข่าวสารส าคัญมาฝากอีกเช่นเคย...และทางส านักงานตรวจสอบภายในก็มีสาระน่ารู้และข้อมูลข่าวสารส าคัญมาฝากอีกเช่นเคย...   

(ดร.มำลัย   กมลสกุลชัย)(ดร.มำลัย   กมลสกุลชัย)  
อำจำรย์ ปฏิบัติหน้ำที่อำจำรย์ ปฏิบัติหน้ำที่  

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยในผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  

สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...สาระน่ารู้...   
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จดหมายข่าวจดหมายข่าว  

   มุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟังมุมเล่าสู่กันฟัง 

“กินยาดักไว้ก่อน เดี๋ยวเป็นไข้”... แบบนี้ก็ได้หรอ? 
 ชว่งนีฝ้นตกหนกัมากทั่วพื้นทีป่ระเทศไทย โดยเฉพาะชาวกรุงเทพนอกจากจะต้องประสบภยัฝนแลว้ 
ยงัต้องประสบภยั น้ําท่วมทุกเช้าจนทําให้การเดินทางไปทํางานเป็นเรื่องลําบากมากขึ้นหลายเท่า บางคนที่
โดนฝนสาดใส่ตัวมาบ้าง เมื่อกลับเข้าที่ร่มก็รีบกระดกพาราเซตามอล หรือยาแก้หวัดต่างๆ เข้าปากทันที 
เพราะเชื่อว่า “กินยาดักไว้ก่อน เดี๋ยวเป็นไข้” เรื่องนี้เป็นจริงมากน้อยแค่ไหน  ไปดคูําตอบกัน... 
 “กินยาดักไว้ก่อน เดี๋ยวเป็นไข้”??? 
 ความเชื่อในเรื่องนี้ “ไม่เปน็ความจริง” นะคะ การทานยาพาราเซตามอล หรือยาแก้หวัดขนานต่างๆ 
หลังจากการโดนฝน โดนแดดที่ทําให้เสี่ยงต่อการเป็นหวัด ไม่สบาย ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคเหล่านีแ้ต่อย่างใด 
ยาเหล่านี้ไม่ไดม้ีฤทธ์ิในการ “ป้องกัน” แต่มีฤทธ์ิในการ “รักษาไปตามอาการ” ควรทานยาเหล่านี้ต่อเมื่อมี
อาการเท่านั้น  เช่น ยาพาราเซตามอล ไม่ได้มีฤทธิ์แก้หวัดโดยตรง แตม่ีฤทธ์ิบรรเทาอาการปวดศีรษะ 
ปวดเมื่อยตามตัว ลดไข้ ส่วนยาแก้หวัดเปน็แผงๆ ก็เป็นยาที่มีส่วนผสมของพาราเซตามอล บวกยาลด
น้ํามูก หรือยาแก้แพ้ และอื่นๆ ซึ่งจะออกฤทธิ์เพ่ือบรรเทาอาการปวดศีรษะ ลดไข้ คัดจมูก น้ํามูกไหล 
นั่นเอง 
 ดังนั้น หากทานยาเหล่านี้เข้าไปโดยที่ไม่ได้มีอาการเหล่านี้แต่อย่างใด แถมยังทานแบบนี้อยู่บ่อยๆ 
ย่อมเป็นอนัตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอน เพราะการทานยาพรํ่าเพร่ือ โดยไม่ได้ทานยาตามอาการ 
แปลว่าคุณกําลังได้รับยาเกินขนาด ส่งผลต่อตับที่ตอ้งทํางานมากขึ้น เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับอักเสบใน
อนาคตได้นั่นเอง  แต่หากคุณบอกว่า คุณไม่ได้ทานยาเหล่านี้บ่อยมากขนาดนั้น คงไม่ได้เป็นโรคตบัอักเสบ
หรอก นั่นก็อาจจะเปน็ความจริง แต่ก็อย่าลืมข้อแรกที่เราบอกว่า การทานยาเหล่านี้ดักเอาไว้ก่อน ไม่ได้
ช่วยป้องกันไข้หวัดแต่อย่างใด  เพราะฉะนัน้ก็เลิกกินดีกว่าคะ  หากโดนฝนแล้ว ไม่อยากเป็นหวัด หรือมี
ไข้จริงๆ ควรรีบเปลี่ยนไปสวมใส่เส้ือผ้าที่แห้งสนทิ ทําร่างกายให้อบอุ่น เช็ดศีรษะ เป่าลมอุ่นให้ผม และ
ร่างกายแห้งสนิท อยู่ในหอ้ง หรือพื้นที่ที่แห้งสนิท และจะดียิ่งขึ้นหากคุณทานอาหารอุ่นๆ อย่างน้ําอุ่น 
นมอุ่นๆ และเสริมด้วยผลไม้วิตามินซีสูงอย่าง ฝรั่ง ส้ม แอบเปิ้ล หรือใครมวิีตามินซีเป็นเม็ดๆ ก็หยิบทาน
ได้เลย เท่านี้ก็จะช่วยป้องกันหวัดใหคุ้ณได้ง่ายๆ แล้วล่ะค่ะ 

 
 
 

อ้างอิง : https://www.sanook.com/health/7285/ 
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สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายก
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  

   

พรบ.การจัดซื้อ/จ้างฯ... 
พ.ศ. 2560 

ระเบียบการพัสดุฯ...  
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พัสดุว่าด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 

1. ขอบเขตการใช้บังคับ     
ใชบ้งัคบัแกห่นว่ยงานของรฐัทุกแหง่ 
ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมภิาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วธิกีารงบประมาณ องคก์ารมหาชน   
องคก์ารตรวจสอบการใชอ้ านาจรฐั 
องค์กรตามรัฐธรรมนญู หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในการ
ก ากับของรัฐ หนว่ยงานสังกัดรัฐสภา
หรือในก ากับของรัฐสภา หน่วยงาน
อิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ม.6 วรรคหนึง่  

 
ใช้บังคับแกส่่วนราชการ ซ่ึง

ด าเนินการเกี่ยวกับ การพสัดุโดยใช้
เงินงบประมาณเงนิกู้ และเงิน
ช่วยเหลือ  

(ข้อ 6) 
 

 
ใช้บังคับแกส่่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและ
หน่วยงานอื่นของรัฐท่ีอยู่ในสังกัด 
การบังคับบัญชาหรือการก ากับดูแล
ของฝ่ายบริหาร  
(ข้อ 4) 
 

2. หลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
1. คุ้มค่า 
2. โปร่งใส (ต้องกระท าโดย

เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม) 

3. ประสิทธิภาพ ประสิทธผิล 
(มีการวางแผนการจัดซื้อ/จดัจ้างและ
การบริหารพัสดลุ่วงหน้า) 

4. ตรวจสอบได ้
มาตรา 8 

 
เปิดเผยโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มี

การแข่งขันกันอย่างเปน็ธรรม (ข้อ 15 
ทวิ) 

 
เปิดเผยโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มี

การแข่งขันกันอย่างเปน็ธรรม 
(ระเบียบฯ 2535 ข้อ 15 ทวิ) 

 

3. การจดัทําแผนการจดัซือ้/จดัจา้ง 
เมือ่ทราบยอดเงนิ ใหห้นว่ยงานของรฐั 
จดัท าแผนการจดัซือ้/จดัจา้ง ประจ าป ี
และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและหนว่ยงานของรัฐ 
มาตรา 11 

 
เมื่อทราบยอดเงินใหส้่วนราชการ

รับด าเนินการให้เปน็ไปตามแผน.......
(ข้อ 13) ท้ังนี้ไม่ได้ก าหนดรปูแบบของ
การจัดท าแผนไว ้

 
เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ. 2535 
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สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายก
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ต่อ) 

พรบ.การจัดซื้อ/จ้างฯ... 
พ.ศ. 2560 

ระเบียบการพัสดุฯ...  
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พัสดุว่าด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 

4. การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

การมสีว่นรว่มของภาคประชาชน 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการ ในการป้องกันการ
ทุจริต หมวด 2 มาตรา 15-18 

 

 
 
ไม่มี 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการ

ประกวดราคาตามโครงการให้มี

กรรมการซึ่งเป็นบุคคลท่ีมิได้เป็น

ข้าราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรอืเงินเดือน

ประจ าอย่างน้อยหนึ่งคน (ข้อ8(3)) 

5. การเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อ/จัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เปดิเผยขอ้มลูการจดัซือ้/จดัจา้ง
ในระบบในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ
ของกรมบญัชกีลางในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แตข่ัน้ตอนการจดัท าแผนการจดัซือ้
จดัจา้ง การประกาศเชญิชวน ราคา
กลาง เกณฑก์ารพจิารณา ขอ้เสนอ
การประกาศผลผูช้นะ การยกเลกิการ
จดัซือ้/จดัจา้ง การท าสญัญาและการ
บรหิารสญัญา มาตรา 61,62,63 

 
 
ไม่มี 

 

ให้คณะกรรมการประกวดราคาฯ 

น าสาระส าคญัของเอกสารประกวด

ราคา เชญิชวน เอกสารประกวดราคา   

ท่ีสามารถเปดิเผยได ้ลงประกาศในเวป็ไซด ์

ของ 2 หนว่ยงาน (ขอ้ 8) มตคิณะ รฐัมนตรี 

เมือ่วนัท่ี 27 เมษายน 2553ก าหนดให้

หน่วยงานต่างๆ ลงประกาศจัดซื้อ/

จัดจ้าง วิธีสอบราคาประกวดราคา  

e-auction เผยแพร่ในเว็บไซด์ของ 2 

หน่วยงานปัจจุบัน วิธี e-market,e-

bidding มีการก าหนดไว้ในแนวทาง

ปฏิบัติต้องลงประกาศเผยแพร่ในเว็บ

ไซด์ของ 2 หนว่ยงาน 

6. คณะกรรมการ 
- คณะกรรมการนโยบายการ

จัดซื้อ/จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (มาตรา 19) 

- คณะกรรมการวนิจิฉยัปญัหา
การจดัซือ้/จดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
ภาครฐั (มาตรา 26) 

- คณะกรรมการราคากลาง
และขึน้ทะเบยีนผูก้อบการ (มาตรา 31) 

- คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต (มาตรา 37) 

- คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน (มาตรา 
20,27,32,37) 

 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

(กวพ)  (ข้อ 11) 

 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส์ (กพ
ว.อ)  (ข้อ 6) 
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พรบ.การจัดซื้อ/จ้างฯ... 
พ.ศ. 2560 

ระเบียบการพัสดุฯ...  
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พัสดุว่าด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 

7. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ราคากลาง 
1. ราคาท่ีได้จากการค านวณ

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ราคากลางก าหนด 

2. ราคาอ้างอิงของพัสด ุ

3. ราคามาตรฐาน (สงป./ICT) 

4. สืบราคาจากท้องตลาด 

5. ราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้ง
หลังสุด ภายในระยะเวลา 2 
ปีงบประมาณ 

6. ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของ

 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

(กวพ)   (ข้อ 11) 

 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส์     
(กพว.อ) (ข้อ 6) 

 

8. การกําหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง 

ค านวณตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตามท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนดและประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและในราชกจิจา
นุเบกษา 

มาตรา 34        

 
 
ไม่มี 

 
ไม่มี 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 

เมษายน 2555 ก าหนดใหห้น่วยงาน
ภาครัฐใช้หลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการท่ีทบทวนที่และปรับปรุงใหม ่

- ระบบค านวณราคากลางงาน

ก่อสร้างของทางราชการด้วย

อิเล็กทรอนิกส ์

9. การขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการ 
ก าหนดให้กรมบญัชีกลาง เป็นผู้

ประกาศและให้ขึ้นทะเบียนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
หมวด 5 มาตรา 51-53  

 
การก าหนดคุณสมบตัิเบื้องต้นใน

การจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่ละสว่นราชการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ การคัดเลือก    
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น แตกต่างกัน     
(ข้อ 30) 

 
เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ. 2535 
 

สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายก
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ต่อ) 
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พรบ.การจัดซื้อ/จ้างฯ... 
พ.ศ. 2560 

ระเบียบการพัสดุฯ...  
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พัสดุว่าด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 

10. การมีส่วนได้เสียกับ
ผู้อื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา 

ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้มี
หน้าท่ีด าเนินการ เช่น เจ้าหน้าท่ี
พัสดุ คณะกรรมการต่างๆ ผู้มี
อ านาจอนุมัติ ต้องไม่เปน็ผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียกับผูอ้ื่น ข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานนั้น 

(มาตรา 13) 
 

 
 
ไม่มี 

 
 
ไม่มี 
 

 

 

 

11. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. วธิปีระกาศเชญิชวนท่ัวไป 

 
2. วิธีคัดเลือก 
3. วธิีเฉพาะเจาะจง 

 
1. วิธีตกลงราคา 
2. วิธสีอบราคา 
3. วธิีประกวดราคา 
4. วิธพีิเศษ 
5. วิธกีรณีพิเศษ 

 
วิธีประมูลดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ 

แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพสัดุ
ด้วยวิธี e-market, e-bidding 

12. เกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืก
ข้อเสนอการ 

พิจารณาคัดเลือก ข้อเสนอให้
พจิารณา ประโยชนแ์ละวตัถปุระสงค์ 
ของการใช้งานเป็นส าคัญ โดยค านึง 
ถงึเกณฑต์า่งๆ ดา้นคณุภาพประกอบ 
โดยไม่จ าเป็นตอ้งใช้ราคาต่ า 

มาตรา 65 

 
 
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด 

 
 
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด 
 

 

13. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 

เพื่อใช้ประกอบการพจิารณา
คณุสมบตัขิองผูท่ี้จะเขา้ยืน่ขอ้เสนอ 
หรือเข้าท าสัญญากับหน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด
จะถูกพัก การเสนอราคาหรือท า
สัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้
ชั่วคราว จนกว่าจะมผีลประเมิน
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

มาตรา  104-106 

 
 
ไม่มี 

 
 
ไม่มี 

สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายก
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ต่อ) 
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พรบ.การจัดซื้อ/จ้างฯ... 
พ.ศ. 2560 

ระเบียบการพัสดุฯ...  
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พัสดุว่าด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 2549 

14. การพัฒนาบุคลากรด้าน
การพัสดุภาครัฐ 

การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้และ
ความเช่ียวชาญเกีย่วกับการจัดซื้อ/
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ
ตามหลกัวิชาชีพและตาม
พระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าท่ี ซึ่งผ่าน
การฝึกอบรมและได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติงานจะได้รับเงินเพิ่ม หรือเงิน
อื่นท านองเดียวกนั 

 
 
ไม่มี 

 
 
ไม่มี 
 

15. การอุทธรณ์ 
หมวด 14 การอุทธรณ์พิจารณา

โดยคณะกรรมการ พิจารณา
อุทธรณ์ 

(มาตรา 112-117) 
 

 
ไม่มี 

 
อุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบือ้งต้น 

(ข้อ 9 (3)) อุทธรณ์ผลการพิจารณา 
(ข้อ 10 (5)) 

16. บทกําหนดโทษ 
- เจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีอ านาจ 

ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ี
โดยมิชอบหรือโดยทุจริตต้องระวาง
โทษ จ าคุก ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี 
และปรับตั้งแต่ สี่หมืน่บาทถึง       
สี่แสนบาท ผู้ใช้หรือผูส้นับสนุนรับ
โทษตามท่ีก าหนด มาตรา 118 

 
หมวด 1 สว่นท่ี 3 บท ก าหนดโทษ 

ผู้ด าเนินการรับโทษทางวินยั และไม่
เป็นเหตหุลุดพ้นจากความรบัผิดทาง
แพ่ง ทางอาญา  

(ข้อ 10) 

 
เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ. 2535 
 

สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายก
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (ต่อ) 
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 สรุปกิจกรรมการดําเนินงานในไตรมาส 1 เดือน ตลุาคม - ธันวาคม 2560                     

  - ด้านการตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายในได้ด าเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยงานในสังกัด        
รวม 3 หน่วยงาน คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ส านกังานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

 - ส านักงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 
  

สํานักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมสํานักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรมสํานักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม   

  

 - 9 ต.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการบรหิารทรัพย์สินและจัดหารายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร ์ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ส านักงานอธิการบดี โดย ผอ. มาลัย  กมลสกลุชัย  

 - 9-11 ต.ค. 60 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและความรู้อาเซียนส าหรับบุคลากรสายสนับสนนุ             
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์ และองิธารรีสอรท์ จ.นครนายก           
โดย ทิชากร  เกตุแก้ว และศุภรัตน์  วงศ์ศรี 

 - 12 ต.ค. 60 ฟังการบรรยายการรณรงค์ปลูกจติส านึกการใช้พลังงาน ณ ห้องประชุมคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ ห้อง 10301  โดย  ขวัญใจ  คงชีพ  และ ศุภรตัน์  วงศ์ศรี 

 - 16-17 ต.ค. 60 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ เรื่อง การจัดท า
ประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2561               
ณ ห้องประชุมคชาธาร โดย ผอ. มาลัย  กมลสกลุชัย 

 - 18-20 ต.ค. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน เรือ่ง หลักเกณฑ์ 
วิธีการและการจัดท าผลงาน เพ่ือเสนอขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น  ณ ห้องประชุมคชาธาร 
โดย จิตสุภา  หนองเป็ด 

 - 30-31 ต.ค. 60 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาอบรมคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ณ ห้อง 412 อาคารสิรินธร  โดย ผอ. มาลัย  กมลสกุลชัย 

 - 1-2 พ.ย. 60 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสด ุเรื่อง การปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลงัฉบับใหม่ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม
คชาธาร โดย ชาครยิา  รกัไทย  ขวญัใจ  คงชพี  จติสภุา  หนองเปด็ และ ทชิาการ  เกตแุกว้ 

 - 15 พ.ย. 60 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถวายสตัย์ปฏิญาณเนื่องในพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตัง้อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ ณ หอ้งประชมุคชาธาร  
โดย  ผอ.มาลยั  กมลสกลุชยั  ชาครยิา  รกัไทย  และขวัญใจ  คงชีพ 

 - 8-9 ธ.ค. 60 โครงการพัฒนาบุคลากร “การพัฒนาองค์กรด้วยจิตบริการ เพ่ือผลสัมฤทธิข์องงาน”    
ณ บ้านแม่น้ า  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดย ทิชากร  เกตุแก้ว  และศถุภรตัน์  วงศศ์รี 

 - 12-13 ธ.ค. 60 โครงการสัมมนาทบทวนวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ณ ห้องประชุมคชาธาร               
โดย ผอ.มาลัย  กมลสกลุชัย และ ศุภรตัน์  วงศ์ศรี 

 - 14 ธ.ค. 60 โครงการพัฒนาบคุลากรดา้นการวางแผนและงบประมาณ  หอ้ง A508 ชัน้ 5 อาคารสรินิธร         
โดย ผอ.มาลัย  กมลสกลุชัย และ ศุภรตัน์  วงศ์ศรี 

 - 13-15 ธ.ค. 60 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (9 มทร.) ณ โรงแรมคุ้มภูค า อ.เมือง จ.เชียงใหม ่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดย ชาคริยา  รักไทย  จติสุภา หนองเป็ด ทชิากร  เกตุแก้ว 
และขวัญใจ  คงชีพ 



ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา---บรรณาธิการบรรณาธิการบรรณาธิการ      ดร.มาลัย  กมลสกุลชัย 

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ                                                                                                                                       

นางสาวประทีป   รักไทยนางสาวประทีป   รักไทยนางสาวประทีป   รักไทย   นางสาวจติสุภา   หนองเป็ด  นางสาวขวัญใจ   คงชีพ                    
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กจิกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั 
 

ดร.มาลยั  กมลสกลุชยั  ปฏบิติัหนา้ท่ีผ ูอ้ านวยการ

ส านกังานตรวจสอบภายใน 
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