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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การลดข้อผิดพลาดในการด าเนินงานตามข้อสังเกตจาก สตง.” 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

  จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน  การด าเนินการประเมินโดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ช.ช.) มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใส เพ่ือให้เกิดหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง “คณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงาน มทส.” ตามค าสั่ง มทส. ที่ 655/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  เพ่ือด าเนินการให้

บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

  คณะท างานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มทส.  ได้มีการ

ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติให้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้น เพ่ือเป็น

การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปฏิบัติงานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การลด

ข้อผิดพลาดในการด าเนินงานตามข้อสังเกตจากสตง.” ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จ านวน 81 คน 

 

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ 

1. เพ่ือให้บุคลากรทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

2. เพ่ือให้บุคลากรเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีต สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  

ผู้ด าเนินรายการเสวนา  :  นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์   รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
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ด้านการเงินและบัญชี :   

ผู้เสวนา :  นายชุมพล  สว่างวัฒนกิจ   หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี   

การจัดหมวดหมู่ทางบัญชแีละจัดท ารายละเอียดของงบการเงิน 

  การจัดประเภทหมวดหมู่ทางบัญชีแสดงในงบการเงินของมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตาม

นโยบายบัญชีภาครัฐ และการก าหนดอัตราค่าเสื่อมราคา ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 เช่น ลูกหนี้ควรแสดงรายการในงบ

การเงินประเภทงบดุล ลูกหนี้ที่มีระยะเวลาการเรียกเก็บเงินเกินกว่า 1 ปี ควรแสดงในหมวดสินทรัพย์ อ่ืน (ไม่

ควรแสดงในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียน) เช่น ลูกหนี้รอการสอบสวน ลูกหนี้ระยะยาวของหน่วยวิสาหกิจ 

นอกจากนี้ ควรระมัดระวังเรื่องลูกหนี้เงินส ารองจ่าย ไม่ควรเกินกว่า 5 วันท าการต้องรีบด าเนินการเคลียร์

ลูกหนี้เงินส ารองจ่ายซึ่งจะเป็นประเด็นข้อซักถามของ สตง. ได้ 

  รายละเอียดประกอบงบการเงินต้องมีข้อมูลครบถ้วนมียอดตรงกับงบการเงิน เอกสาร

ประกอบงบการเงินต้องจัดท าให้ครบถ้วนพร้อมให้ตรวจสอบ  ควรระมัดระวังรายการที่แสดงยอดผิดปกติ เช่น 

รายการทรัพย์สินแสดงมูลค่าติดลบ เกิดจากการบันทึกรายการทางบัญชีผิดพลาดจากความเป็นจริงเมื่อทราบ

สาเหตุควรด าเนินการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้ถูกต้อง 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง : 

ผู้เสวนา : นายอรรถพร  อุ่นโสมย์    หัวหน้าส่วนพัสดุ   

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการทางพัสดุ 

กระบวนการทางพัสดุเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาพัสดุแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. ขั้นตอนการบริหารสัญญา (ตรวจรับ) 

3. ขั้นตอนการควบคุมพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 

การระบุวัตถุประสงค์และก าหนดระยะเวลาการส่งมอบงานต้องระบุให้ครบถ้วนในใบขอให้จัดหา เพ่ือให้

เจ้าหน้าที่ทางพัสดุด าเนินการให้สอดคล้องตามระเบียบเกณฑ์ทางพัสดุ 

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  แบ่งเป็น 3 วิธี 

1. วิธีการประกาศเชิญชวน 

2. วิธีการคัดเลือก 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 



รายงานผลการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มทส. ปี 2563 

  
หน่วยตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ห น้ า ที่  | 3 

 

 

การส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี มหาวิทยาลัยจะก าหนดรหัสครุภัณฑ์ แสดงสัญลักษณ์เป็นของหน่วยงานใดและได้

ปฏิบัติตามระเบียบก าหนดไว้ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปี  การก าหนดระยะเวลา

แล้วเสร็จ  การแยกประเภทหมวดหมู่รายการครุภัณฑ์ รวมถึงให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ

การบ ารุงรักษาและการจ าหน่ายพัสดุ 

กรณทีี่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อมหาวิทยาลัย   

ก) การสอบข้อเท็จจริง     ผู้เสวนา  :  นางสาวชมพูนุท  ศรีภราพิทักษ์     หัวหน้างานนิติการ 

ส่วนสารบรรณและนิติการ 

 ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องพิสูจน์ได้ว่ามีความเสียหายหรือมีบุคคลที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาถึงเจตนาว่าตั้งใจกระท า หรือเกิดจากความประมาทจากการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้พิจารณาความผิด

ก าหนดบทลงโทษเป็นสัดส่วนอย่างไร ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดข้ึนต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. เจ้าหน้าทีท่ าหน้าที่ติดตามการช าระเงิน  เมื่อได้รับเงินมาแล้วไม่น าส่งหน่วยงาน 

2. เจ้าหน้าที่ท าหน้าที่จัดซื้อ  น าเงินสดไปซื้อของ (จากการยืมเงินทดรองจ่าย) และมีการปลอมหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงินเพื่อเคลียร์หลักฐานกับหน่วยงาน 

3. ร้านค้าภายนอกน าใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้มาเบิกเงินกับมหาวิทยาลัย แต่เจ้าหน้าที่ไม่น าใบส่งของ/ใบ

แจ้งหนี้มาตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับร้านค้า 

 กรณีที่มีทรัพย์สินสูญหายเกิดขึ้น  ต้องด าเนินการแจ้งความสูญหายก่อน  โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจะ

ยังไม่ระบุว่าเป็นผู้ใดผิดหรือรับผิดชอบ แต่ต้องมีการสอบสวนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงก่อน  หากเป็นหน่วย

วิสาหกิจสามารถด าเนินการสอบข้อเท็จจริงก่อน  เมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นจึงแจ้งต่องานนิติการ 

มหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 

 กรณหีลักฐานใบเสร็จรับเงินสูญหาย (หรือหลักฐานส าคัญ) ต้องด าเนินการแจ้งความสูญหายก่อน การ

ส าเนาใบเสร็จรับเงิน จะด าเนินการได้ต้องได้รับอนุมัตจิากอธิการบดี 

ข) การสอบสวนทางวินัย            ผู้เสวนา   :  นางปาริชาต  ปิยะวงศ์ หัวหน้างานสารสนเทศบุคคล 

ส่วนทรัพยากรบุคคล 

การสอบสวนทางวินัยของบุคลากรเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น  

1. เจ้าหน้าทีข่ายสินค้าไม่น าเงินรายได้ส่งหน่วยงาน  แตน่ าเงินไปใช้ส่วนตัว  เมื่อสอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่

ยอมรับว่าได้กระท าจริง  การชดใช้ค่าความเสียหายบางส่วนและมหาวิทยาลัยด าเนินการลงโทษด้วย

การไล่ออกจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย 
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2. เจ้าหน้าทีจ่ัดซื้อ ยืมเงินทดรองจ่าย ได้ปลอมแปลงเอกสารหลักฐานใบเสร็จรับเงิน  และเมื่อเจ้าหน้าที่

ยอมรับมหาวิทยาลัยสั่งการลงโทษได้เลย แต่หากปฏิเสธมหาวิทยาลัยจะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงก่อน 

 กล่าวโดยสรุปความเสียหายเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากความไว้วางใจ ไม่มีระบบควบคุมภายในที่ดี มอบ

ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานเพียงคนเดียว ไม่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน  ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายจึงท า

ให้พบความเสียหายเกิดข้ึน 

 

ตัวอย่างกรณีศึกษา :  การจัดงานลักษณะ Event ของมหาวิทยาลัย   

 การจัดงานเกษตรสุรนารีของมหาวิทยาลัยเมื่อทราบล่วงหน้าต้องมีการวางแผน มีการขออนุมัติ

โครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือให้หน่วยงานเกี่ยวข้องมีระยะเวลาด าเนินการ โดยเฉพาะการจัดซื้อ

จัดจ้าง จ าเป็นต้องมีเวลาด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามข้ันตอนระเบียบทางพัสดุ หลีกเลี่ยงการใช้วิธีพิเศษ 

 หากมีการยืมเงินทดรองจ่ายต้องเสนอเหตุผลสนับสนุนการด าเนินการอย่างเพียงพอ  โดยมีหลักฐาน

การคืนเงินยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง  การจ่ายเงินยืมที่มีจ านวนเงินสูงอาจจ าเป็นต้อง

จ่ายเป็นรายงวด มหาวิทยาลัยไม่ควรจ่ายเพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ การยืมเงินทดรองจ่ายอาจจ าเป็นต้องเสนอให้

มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการก าหนดอัตราวงเงินที่สามารถยืมเงินได้  เพ่ือให้เหมาะสมกับ

ต าแหน่งหน้าทีค่วามรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัย 

 

การประเมินความพึงพอใจ  

 ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 4.35 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 

 

 

 

 

       นางสาวอรวรรณ  จรุงจิตอภินันท์ : บันทึก 

นางศิริรัตน์  เนาว์วงษ์ : ตรวจทาน 
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ภาพกิจกรรม 

 
 


