
 
การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคณุธรรมและความโปรงใส 

ภายในหนวยงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ไตรมาสที่ 1 และ 2 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 

สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  
  



จากรายงานการวิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบดวยผลคะแนนจากตัวชี้วัดท้ัง 10 ตัวชี้วัด ไดแก                 

(1) การปฏิบัติหนาท่ี (2) การใชงบประมาณ (3) การใชอํานาจ (4) การใชทรัพยสินของราชการ (5) การแกไข

ปญหาการทุจริต  (6) คุณภาพการดําเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 

(9) การเปดเผยขอมูล และ (10) การปองกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสีย

ภายใน (Internal) การรับรูของผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (External) และ             

การเผยแพรขอมูล ท่ีเปนปจจุบันบนเว็บไซตของหนวยงาน (Open Data) พบวา สิ่งท่ี สสวท. ควรพัฒนา

เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และไดรับคะแนนในการประเมินดีข้ึน คือ  

1. ควรมีการดําเนินการแกไขปญหา และดําเนินงานกับปญหาการทุจริตทุกเรื่อง  คิดเปน 100%  

ตามแนวทางวิธีการปฏิบัติงานท่ี สสวท. กําหนด และแจงผลการดําเนินงานใหผูเก่ียวของทราบ 

2. สสวท. ควรนําผลการตรวจสอบของฝายตรวจสอบภายในและภายนอกมาพิจารณา  

เพ่ือวิเคราะหการดําเนินงานท่ีจะตองดําเนินการแกไข ปรับปรุง เพ่ือใชปฏิบัติงานใน 

ปงบประมาณถัดไป 

3. ทบทวนและปรับปรุงวิธีการและข้ันตอนการทํางานใหมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

และเผยแพรใหสาธารณชนไดรับทราบขอมูลดังกลาวดวย 

  

ดังนั้น สสวท. จึงไดจัดทํามาตรการเพ่ือขับเคล่ือนการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส 

ภายในหนวยงานใหดีข้ึน และมีผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาว ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรการ วิธีการหรือข้ันตอน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ  

1. มีคูมือการปฏิบัติงาน /  

คูมือการใหบริการท่ีมี

มาตรฐาน 

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน / คูมือ                       

การใหบริการท่ีมีมาตรฐานและ

เปนปจจุบนั 

สาขา/ฝายภายในของ สสวท. ดําเนินการทบทวนข้ันตอนการดําเนินงาน/การ

ใหบริการ จัดทําข้ันตอนการใหบริการในรูปแบบ Infographic ของคูมือการปฏิบัติงาน/คูมือ

การใหบริการ ใหมีความชัดเจน ลดการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี เขาใจงาย และมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดเผยแพรคูมือการปฏิบัติงาน/คูมือการใหบริการ บน

เว็บไซต http://ita.ipst.ac.th/all-download/ จํานวน 9 รายการ ดังนี ้

(1) คูมือปฏิบัติงานการบริหารเงินทุนการศึกษา พสวท. 

(2) คูมือแนวปฏิบัติการทําสัญญารับทุนการศึกษา พสวท. 

(3) คูมือการใชงานระบบ MIS Back Office ระบบประวัตินักเรียนทุน พสวท. 

(4) คูมือปฏิบัติงานสําหรับการดูแลนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาตางประเทศ 

(5) คูมือการปฏิบัติงานของศูนยเรียนรูดิจิทัลดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลยี สสวท. 

(6) แนวทางการดําเนินงานเผยแพรสื่อดิจิทัลผานระบบคลังความรู SciMath 

(7) คูมือการปฏิบัติงานฝายบริหารโครงการริเริ่ม 

(8) คูมือการปฏิบัติงานฝายกิจการนานาชาติ     

(9) คูมือการบริหารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตร สาขาฟสิกสและ

วิทยาศาสตรโลก 

 

1. รายงานความกาวหนา

การจัดทําคูมือของ

หนวยงานในท่ีประชุม

ประสานงานบริหารทุก

เดือน  และรายงานใน

ระบบ MIS-Plus  

2. รายงานสรุปผล                   

ณ สิ้นปงบประมาณ     

  

 

  

http://ita.ipst.ac.th/all-download/


มาตรการ วิธีการหรือข้ันตอน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

2. เปดโอกาสใหผูรับบริการ 

หรือ ผูมีสวนไดสวนเสียเขา

มามีสวนรวม ในการ

ปรับปรุงการดําเนินงาน 

เขาถึงงาย  

2.1 กรณีการตรวจสอบของฝาย

ตรวจสอบภายใน 

     - รายงานผลการตรวจสอบตอ

ผูอํานวยการ และ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

2.2 กรณีการตรวจสอบของผู

ตรวจสอบจากภายนอก (สตง.) 

     - รายงานผลการตรวจสอบตอ

ผูอํานวยการ คณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการ 

สสวท. 

2.3  นําขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/

มติจากอนุกรรมการตรวจสอบ  

และผูตรวจสอบจากภายนอก  

มาดําเนินการแกไข เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานของ สสวท. มี

ประสิทธิภาพตอไป 

2.4  ประชาสัมพันธ ผานชองทาง

ตาง ๆ ใหบุคลากร สสวท. ทราบ 

การปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ของ สสวท. 

1. ผูบริหาร สสวท. รับทราบขอมูล และขอเสนอแนะ จากฝายตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบจาก

ภายใน) และ จาก สตง. (การตรวจสอบจากภายนอก) โดยนําเสนอผานอนุกรรมการตรวจสอบ และ

ผูบริหาร สสวท. มอบหมายผูเก่ียวของดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

ท้ังนี้ รายละเอียดดังรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 10/10/2563 เม่ือวันท่ี 

20 ตุลาคม 2563 แนบทายเอกสารนี้ 

 

2. ประชาสัมพันธชองทางการรับฟงความคิดเห็น 

http://2020.ipst.ac.th/index.php/contactus/submit-opinions 

https://www.facebook.com/ipst.thai/app/208195102528120/ 

 

3. ชองทางเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม ไดแก  

https://www.facebook.com/ipst.thai 

https://twitter.com/ipst_thai 

https://www.instagram.com/ipst.thai/ 

https://page.line.me/wcf7690s?openQrModal=true 

https://www.youtube.com/channel/UCNLbTL9a5OIfYt1v5R96BtQ 

 

รายงานสรุปผล  

ณ สิ้นปงบประมาณ 

http://2020.ipst.ac.th/index.php/contactus/submit-opinions
https://www.facebook.com/ipst.thai/app/208195102528120/
https://www.facebook.com/ipst.thai
https://twitter.com/ipst_thai
https://www.instagram.com/ipst.thai/
https://page.line.me/wcf7690s?openQrModal=true
https://www.youtube.com/channel/UCNLbTL9a5OIfYt1v5R96BtQ


มาตรการ วิธีการหรือข้ันตอน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ  

3. ทบทวนและปรับปรุง

วิธีการและข้ันตอนการ

ทํางานใหมีความโปรงใส มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ

เผยแพรใหสาธารณชนไดรับ

ทราบขอมูลดังกลาวดวย 

ทบทวนข้ันตอน จัดทําแนวทาง

การปฏิบัติงานเก่ียวกับเรื่อง

รองเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1. ทบทวนกระบวนการดําเนินงานเรื่องรองเรียนรองทุกขใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยจําแนก

การดําเนินงานใหมีความเหมาะสมตามประเภทของเรื่องรองเรียน ไดแก การรองเรียนจาก

หนวยงานภายนอก การรองเรียนจากบุคคลภายใน และการรับฟงขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ท้ังนี้ ไดมีการรางผังการดําเนินงานเก่ียวกับการรองเรียนรองทุกขจากบุคคล

ภายใน เพ่ิมเติม เพ่ือใหการดําเนินงานในสวนดังกลาว มีความชัดเจนยิ่งข้ึน  ท้ังนี้ ไดแนบผัง

การดําเนินงานไวทายเอกสารนี้ ดังนี้ 

1.1 แผนผังการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนภายนอก 

1.2 แผนผังการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนภายใน 

1.3 เสนทางเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวของกับความผิดทางวินัย 
 

  

2. กิจกรรมฝกอบรมการใชงานระบบจัดซ้ือจัดจางสําหรับสาขา (วงเงินไมเกิน 1 แสนบาท) 

เพ่ือใหบุคลากร สสวท. มีการปฏิบัติงานท่ีเปนแนวทางเดียวกัน อยางมีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ 

การจัดฝกอบรมฯ ระหวางวันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมอาจารยสนั่น  

สุมิตร ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ สสวท. แบงการอบรมเปน 3 รุน ดังนี้   

 

 

 

รายงานสรุปผล            

ณ สิ้นปงบประมาณ              

  



มาตรการ วิธีการหรือข้ันตอน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

   

 
 

รุนท่ี วันท่ี เวลา กลุมเปาหมาย 
จํานวนผูเขารับ

การอบรม (คน) 

1 25 พ.ย. 2563 9.30 – 12.00 น. ผูดูแลระบบ 12 

2 25 พ.ย. 2563 13.30 – 16.00 น. เจาหนาท่ี/หัวหนาเจาหนาท่ี 29 

3 26 พ.ย. 2563 9.00 – 11.30 น. เจาหนาท่ี/หัวหนาเจาหนาท่ี 31 

การอบรมระหวางวันท่ี 25 – 26 พฤศจิกายน 2563 มีผูเขารับการอบรมรวมท้ังสิ้น 72 คน 

 

3. ปรับปรุงขอมูลในเว็บไซตเพ่ือเปดเผยขอมูล ขอเท็จจริงอยางถูกตอง  

4. จัดทําชองทางการตรวจสอบขอมูลหนังสือสงภายนอกท่ีลงนามอิเล็กทรอนิกส 

https://executivesigned.ipst.ac.th/ 

 

 

https://executivesigned.ipst.ac.th/


มาตรการ วิธีการหรือข้ันตอน ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

  5. เผยแพรชุดคําถาม-ตอบ ท่ีพบบอย ในเว็บไซต สสวท. 

https://www.ipst.ac.th/about/647/qa.html 

 

6. เผยแพรกิจกรรมและสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการ

สงเสริมคุณธรรมความโปรงใส  

http://ita.ipst.ac.th/ 

Gallery | การปอ้งกนั/ปราบปรามทจุรติ (ipst.ac.th) 

 

 

 

https://www.ipst.ac.th/about/647/qa.html
http://ita.ipst.ac.th/
http://ita.ipst.ac.th/gallery-3/
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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
ครั้งที่ ๑๐/๑๐/๒๕๖๓ 

เมื่อวันที ่๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง Zoom Meeting Room A  

------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายไพฑูรย์  ขัมภรัตน์      ประธานอนุกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ      อนุกรรมการ 
๓. นางอรวรรณ  ชยางกูร       อนุกรรมการ 
๔. นางอรนุช  สูงสว่าง       อนุกรรมการ      
๕. นางมยุรี เทพรักษา           เลขานุการ 
๖. นางเมธัสดา  ทิพย์จริยาอุดม            ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวกนกวรรณ  สายสินธุ์                      ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
    นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ       ติดภารกิจ 

ผู้ร่วมประชุม 
๑. นางสมนึก  ทิศหล้า             ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี 
๒. นางสรัญรส  คงแก้ว           ผู้ช านาญ 
๓. นายพชร  เทียมธารา                  นักวชิาการ  

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 นางมยุรี  เทพรักษา เลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายสัมพันธ์  ศิลปนาฎ อนุกรรมการขอลา
ประชุม เนื่องจากติดภารกิจส าคัญ  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๗/๒๕๖๓  
นางมยุรี  เทพรักษา เลขานุการได้น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๗/๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมพิจารณา

แล้วมีรายการแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที่ ๑ แก้ไขตรงมติที่ประชุมจาก “รับรองรายงานการประชุมหลังปรับแก้ไข” เป็น “รับรองรายงานการ
ประชุมตามท่ีมีการแก้ไข” 
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หน้าที่ ๒ บรรทัดสุดท้าย เปลี่ยนค าว่า “สลาก” เป็น “สลากธนาคาร” 

หน้าที่ ๖ ตรงข้อ ๓) และข้อ ๔. เปลี่ยนค าว่า “COVID-๑๙” เป็น “COVID-19” 

หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๑ เปลี่ยนค าว่า “รูปแบบออนไลน์” เป็น “ในรูปแบบออนไลน์”  
มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุมตามท่ีได้มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
          ๓.๑ รายงานทางการเงิน เม่ือสิ้นไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
                (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 นางสมนึก  ทิศหล้า ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ได้รายงานข้อมูลรายงานทางการเงิน ณ ไตรมาส ๔ 
จ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ –๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยส่วนบัญชีรับผิดชอบจัดท า
รายงานการเงิน ตามข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยการเงินและบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๕ การบัญชี ข้อ ๔๕ (๒)     
จัดท ารายงานการเงินประจ าไตรมาสเสนอต่อคณะอนุกรรมการ ดังนี้  

การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รายได้จากการด าเนินงานจ านวน ๑,๗๗๘.๘๕ ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากเงินงบประมาณ     

จ านวน ๑,๕๙๕.๗๑ ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้าและบริการจ านวน ๙๖.๓๑ ล้านบาท รายได้จาก           
การอุดหนุนและบริจาค จ านวน ๓.๐๑ ล้านบาท และรายได้อ่ืน จ านวน ๘๓.๘๒ ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย         
จากการด าเนินงาน จ านวน ๑,๗๘๕.๕๒ ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนด้านบุคลากร              
จ านวน ๓๑๔.๗๖ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน ๑,๒๕๑.๙๙ ล้านบาท และค่าตอบแทน ค่าใช้สอย        
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค จ านวน ๒๑๘.๗๗ ล้านบาท 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย จ านวน ๖.๖๗ ล้านบาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สสวท. ได้รับรายได้จากงบอุดหนุนมาแล้วจ านวน ๑,๕๙๕.๗๑  ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรจ านวน ๑๔๒.๑๙ ล้านบาท เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  จ านวน ๖๕๒.๖๑ ล้านบาท 
เงินอุดหนุนทุนการศึกษา จ านวน ๕๖๙.๓๙ ล้านบาท และเงินอุดหนุนมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) จ านวน 
๒๓๑.๑๒ ล้านบาท 
มติที่ประชุม 

 รับทราบรายงานทางการเงิน เมื่อสิ้นไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ณ ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
นางมยุรี  เทพรักษา ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน               

ณ ไตรมาส ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้ 
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๑. ตรวจสอบทางการเงิน 
    ฝ่ายการเงินและบัญชี 

     ขอบเขตการตรวจสอบ  
 ๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใบเบิกเงิน เงินนอกงบประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๓  

๑.๒ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินฝากธนาคารกระแสรายวันเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ     
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓   

๑.๓ สอบทานการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓   
๑.๔ ตรวจนับเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
ผลการตรวจสอบ 
๑. ตามข้อ ๑.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินเดือนมกราคม ๒๕๖๓ และการบันทึกรายการ

ไปยังบัญชีแยกประเภท จ านวน ๑,๘๒๐ ใบส าคัญ โดยทั่วไปปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศของ สสวท. ที่เก่ียวข้อง 

๒. ตามข้อ ๑.๒ และ ข้อ ๑.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินฝากกระแสรายวัน การบันทึก
รายการไปยังบัญชีแยกประเภท รวมทั้งสอบทานการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารจ านวน ๒ เดือน 
โดยทั่วไปปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ สสวท.ที่เก่ียวข้อง 

    ๓. ตามข้อ ๑.๔ การตรวจนับเงินสด เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
จ านวน ๒๕,๖๘๔.๑๓ บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๗.๐๓ บาท เงินนอกงบประมาณ ๑๐,๖๗๗.๑๐ บาท 
โดยทั่วไปปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของ สสวท.ที่เก่ียวข้อง 
๒. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานกิจกรรมโครงการวิชาการ 
    ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ      
  ขอบเขตการตรวจสอบ    

๒.๑ ตรวจสอบติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๒.๒ ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ส านักบริการและบริหารทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ผลการตรวจสอบ 
๑. จากการตรวจสอบพบว่า ได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาส ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวน ๓๑ รายการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๒๔,๖๑๐,๓๗๕.๐๕ บาทประกอบด้วย 

       ๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน ๒๓ รายการ จ านวนเงิน  ๘,๘๖๒,๓๖๗.๐๕ บาท 
       ๒) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี e-bidding  จ านวน ๗ รายการ จ านวนเงิน ๑๕,๐๕๓,๐๐๘.๐๐ บาท   
      ๓) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก จ านวน  ๑ รายการ จ านวนเงิน ๖๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท  
๒. การตรวจนับพัสดุคงเหลือ ส านักบริการและบริหารทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประกอบด้วยหนังสือตัวอย่าง น้ าดื่ม และสินค้ารับฝากขาย สรุปได้ดังนี้ 
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    ตารางสรุปการตรวจนับพัสดุคงเหลือ 
 

ที ่
 

รายการ 
ยอดคงเหลือ
ตามบัญชี 

จ านวน  
ตรวจนับได้ ขาด เกิน ติดลบ 

๑ หนังสือตัวอย่าง จ านวน  ๑๒๖ รายการ  ยอด
คงเหลือ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓   

๒,๔๒๒ เล่ม ๒,๔๒๒ เล่ม - - - 

๒ น้ าดื่ม ขนาด ๕๐๐ มล.  ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
  ๑. คลังกลาง จ านวน ๑๗,๒๘๐ ขวด        
  ๒. หอพัก     จ านวน   ๗,๔๔๐  ขวด 
  ๓. จ าหน่าย  จ านวน    ๑,๙๒๗ ขวด 

๒๖,๖๔๗ ขวด ๒๖,๖๔๗ ขวด - - - 

๓ สินค้ารับฝากขาย ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๘,๔๘๑ เล่ม ๘,๔๗๘  เล่ม ๓ - ๖ เล่ม 
 ประกอบด้วย 

บริษัท องค์การค้า สกสค. จ านวน ๙๔ รายการ 
บริษัท อินเตอร์เอ็ดดูเคชั่นซัพพลายส์ จ ากัด                                                                                            
บริษัท ๓ คิว มีเดีย จ ากัด(มหาชน) 
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด(มหาชน) 
บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จ ากัด 
บริษัท พัฒนาวิชาการไทยอินเตอร์เนชั่นแนล
(พว.) จ ากัด 
บริษัท แอสต้า โฟมแอนด์รับเบอร์ จ ากัด 
บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด 
ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
 ๕,๙๔๒ เล่ม 
   ๖๕๙ เล่ม 

๒๒๕ เล่ม 
๑๓๖ เล่ม 
๑๗๗ เล่ม 

๑,๓๔๒ เล่ม 
 

๕๑๔ เล่ม 
๕ เล่ม 

๓,๘๔๙ เล่ม 

 
๕,๙๔๐ เล่ม 

๖๕๘ เล่ม 
๒๒๕ เล่ม 
๑๓๖ เล่ม 
๑๗๗ เล่ม 

๑,๓๔๒ เล่ม 
 

๕๑๔ เล่ม 
๕ เล่ม 

๓,๘๔๙ เล่ม 

 
 

๒ เล่ม 
๑ เล่ม 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
๖ เล่ม 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
จากรายการที่ ๓ สินค้ารับฝากขายตรวจนับได้มียอดคงเหลือไม่ตรงกับทะเบียนคุมสินค้า ประกอบด้วย  

๑. บริษัท องค์การค้า  สกสค.  
๑) กรณียอดคงเหลือในบัญชีทะเบียนคุมสินค้ามากกว่ายอดตรวจนับได้ ๒ รายการ จ านวน ๒ เล่ม 

สาเหตุเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกรายการสินค้าตัดจ่ายออกจากบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๒) กรณียอดคงเหลือในบัญชีทะเบียนคุมสินค้าติดลบ ๓ รายการ จ านวน ๖ เล่ม สาเหตุเนื่องจาก 

เจ้าหน้าที่บันทึกรายการผิดพลาด 
๒. บริษัทอินเตอร์เอ็ดดูเคชั่น ซัพพลายส์ จ ากัด  

กรณียอดคงเหลือในบัญชีทะเบียนคุมสินค้ามากกว่ายอดตรวจนับได้ ๑ รายการ จ านวน ๑ เล่ม  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้บันทึกรายการสินค้าตัดจ่ายออกจากบัญชี เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีบันทึกแจ้งให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงถึงสาเหตุข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบได้
ชี้แจงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นและได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในกรณีดังกล่าว 
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ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาสั่งก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการตรวจสอบนับสินค้า
คงเหลือและตรวจสอบกับบัญชีทะเบียนคุมสินค้าอย่างต่อเนื่องเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในกรณีดังกล่าวอีก 
๓. ตรวจสอบติดตามการด าเนนิงานงบบูรณาการ จ านวน ๑ โครงการ 
    โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์  
๒. ตรวจสอบระหว่างการด าเนินการและหรือที่แล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ 

ก าหนดไว้ในแผนการบริหารงบประมาณ หรือไม่ มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสมประโยชน์เพียงใด โดยให้
ความส าคัญกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และการใช้ทรัพยากรภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด        
การด าเนินงานโครงการ สิ้นสุด ณ ไตรมาส ๔ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ จ านวน ๕ กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ ๑ การบริหารโครงการ         
กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาวิทยากร                
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครูประจ าการ         
กิจกรรมที่ ๔ การด าเนินงานในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา             
กิจกรรมที่ ๕ วิจัย ติดตาม และประเมินผลโครงการ 
ผลการตรวจสอบ: 

     การติดตามโครงการเพ่ิมศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ สิ้นสุด
การด าเนินงานโครงการ  พบว่า ในภาพรวมมีการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้ผลผลิตตามที่ตั้งไว้ และใน
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครูประจ าการ ได้ผลผลิตเกินจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สรุปได้ ดังนี้   

 กิจกรรมที่ ๑ การบริหารโครงการ 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลผลิต 
การสร้างเครือข่ายด าเนินโครงการ ดังน้ี 
๑. ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนา
ครูประจ าการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ
ครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ ๒๑ ตามแนวสมรรถนะของ PISA และติดตาม
การจัดการเรียนรู้และท า PLC กับครูที่ผ่านการอบรม 
๒. ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยทักษิณ ในการด าเนินการ
พัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียนในพื้นที่นวัตกรรมทาง
การศึกษา จ.กาญจนบุรี จ.สตูล และ ๓จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
๓. ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     
ในการวิจัย ประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ 

 
รายงานผลการด าเนนิงาน ๑ ฉบับ  

 
รายงานผลการด าเนินงาน   ๑ ฉบับ 
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กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาวิทยากร 
การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลผลิต 

๑. สร้างวิทยากรหลักจ านวน ๑๕๒ คน และวิทยากรท้องถิ่น
จ านวน ๑,๒๕๔ คน 
๒. สร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามแนวสมรรถนะของ PISA ๓ รายวิชา(วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาการค านวณ) 

๑. วิทยากรหลัก ๑๕๒ คน   
     วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๕๔ คน 
๒. หลักสูตรอบรม ๓ รายวิชา  
(วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ 
วิทยาการค านวณ) 

๑. วิทยากรหลัก ๑๕๒ คน 
    วิทยากรท้องถิ่น ๑,๒๕๔ คน 
๒. หลักสูตรอบรม ๓ รายวิชา
(วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
วิทยาการค านวณ) 

  
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครูประจ าการ 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลผลิต 
     ด าเนินการพัฒนาครูประจ าการเพิ่มเพิ่มศักยภาพและให้มี
สมรรถนะของครูยุคใหม่ ส าหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑      
ตามแนวสมรรถนะของ PISA 

พัฒนาครูประจ าการ 
จ านวน ๑๕,๒๐๐ คน 

ครูประจ าการได้รับการพัฒนา 
จ านวน ๑๖,๓๑๙ คน 
 

     
กิจกรรมที่ ๔ การด าเนินการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวม ๖ พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ ศรีสะเกษ ระยอง 
กาญจนบุรี สตูล และ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลผลิต 
     การด าเนินการในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาทั้ง ๖  พื้นทีอ่ยู่ใน
ขั้นเริ่มต้น โดยเป็นการส ารวจความต้องการของโรงเรียน ครูและ
นักเรียนในพื้นที่ เพื่อการหนุนเสริมการสร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีอย่างเต็มที่ และ 
ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มได้วางแผนร่วมกับ พื้นที่ในการด าเนิน 
การอย่างต่อเนื่องส าหรับการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

รายการผลการด าเนินงาน 
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  
๑ ฉบับ 

รายการผลการด าเนินงาน 
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ๑ ฉบับ 

 
กิจกรรมที่ ๕ วิจัย ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

การด าเนินงาน เป้าหมาย ผลผลิต 
     สสวท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดตามและ
วิจัยการด าเนินโครงการพัฒนาครูประจ าการ และติดตามผล
หลังจากการอบรมครู 

รายงานผลการวิจัย   ๑ ฉบับ รายงานผลการวิจัย ๑ ฉบับ 

 
ทั้งนี้ ในส่วนของการใช้จ่ายงบประมาณได้มีการปรับลดงบประมาณลง ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานจ าเป็นต้องปรับรูปแบบ
การอบรมครูประจ าการ ในหลักสูตรต่างๆในโครงการ จากเดิมอบรมเป็นรูปแบบพบหน้า และเปลี่ยนเป็นรูปแบบ
ออนไลน์  นอกจากนี้การติดตามผลบางส่วนได้มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการติดตาม เช่น การติดตามผลผ่านทาง  
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Application LINE หรือ การประชุมออนไลน์ จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายลดลง ซึ่งในภาพรวมของการด าเนินงาน สิ้นสุด      
ณ ไตรมาส ๔ มีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแผน ดังนี้ 

 

ผลการปฏิบัติงาน 
แผน (%) ผล (%) แผนเทียบผล(%) 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

ผลการใช้จ่ายเงิน 
แผน (ล้านบาท) ผล (ล้านบาท) แผนเทียบผล(%) 

๘๔,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ ๘๔,๙๑๔,๐๙๕.๗๓ ๙๙.๙๔ 
 

สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 
งบประมาณท่ีได้จัดสรรปีงบประมาณ ๒๕๖๓   ๒๑๙,๒๙๓,๐๐๐.๐๐  บาท 
หัก ปรับลดระหว่างปี        ๑๓๔,๓๒๙,๐๐๐.๐๐  บาท 
คงเหลืองบประมาณด าเนินการ                   ๘๔,๙๖๔,๐๐๐.๐๐  บาท 
หัก ผลการใช้จ่ายงบประมาณ       ๘๔,๙๑๔,๐๙๕.๗๓  บาท 
งบประมาณคงเหลือ              ๔๙,๙๐๔.๒๗  บาท 
จ านวนเงินคงเหลือคิดเป็นร้อยละ ๐.๐๖ ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
    

๔.บริการให้ค าปรึกษา  
หน่วยงาน/สาขา/ฝ่าย เกี่ยวกับการด าเนินงาน ในเรื่องสิทธิการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ               

ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ  การเขียนขอบเขตของ
งาน (TOR) และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ผลจากการให้ค าปรึกษาท าให้มีการเบิกจ่ายถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศที่
เกี่ยวข้องของ สสวท.  
 มติที่ประชุม 

รับทราบผลการตรวจสอบภายใน ณ ไตรมาส ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



  

๓.๓ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       นายพชร  เทียมธารา นักวิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ ได้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ณ ไตรมาส ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

สรุปได้ ดังนี้ 
ปัจจัยเสี่ยงด้าน Disruptive Technologies 

 

ประเภทความเสี่ยง/วตัถุประสงค ์ แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เพื่อพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้
ออนไลน์ให้เป็นแพลทฟอรม์ถ่ายทอด
เนื้อหาการเรียนรู้ที่ สสวท. พัฒนา
ไปสู่ครูและนักเรยีน 

โครงการพัฒนาดจิิทัลแพลทฟอรม์ 
     ด าเนินการพัฒนาระบบการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ 
(Learning Management System/LMS) รวมทั้งพัฒนาสื่อ
ประกอบLMS วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและ
ดาราศาสตร์  

อยู่ระหว่างวิจัยระบบ LMS ที่เหมาะสม และพัฒนาสื่อประกอบ
วิชา จ านวนท้ังสิ้น ๙ หลักสตูร (วชิาเคมีแล้วเสรจ็เดือนธันวาคม) 
โดยมีกิจกรรมเสริมคือการพัฒนาระบบสอนออนไลน์เพื่อทดลอง
ใช้ในกลุ่มโรงเรยีนคุณภาพ (Project ๑๔+) มีผูส้มัครเข้าใช้งาน
จ านวน ๒๒,๐๐๐ คน 

สาขาเทคโนโลย ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเปน็
ระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคดิเชิง
ค านวณ 

โครงการพัฒนาผู้บริหาร วิทยากรหลัก และชุดการเรียนรู้
หุ่นยนต์ (ROBOTICS) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
     พัฒนา หลักสูตรหุ่นยนต์ (ROBOTICS) ส าหรับพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรม
ครูแกนน าวิชาวิทยาการค านวณและอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อเป็นผู้น าการขับเคลื่อนวิทยาการค านวณ  

ได้ด าเนินการจดัท าร่างหลักสตูรหุน่ยนต์ ๒ หลักสูตร และพัฒนา
ครูวิชาวิทยาการค านวณ แบ่งเป็นครูแกนน า ๙๒ คน และผู้น า
สถานศึกษา ๑,๗๐๔ คน 

ฝ่ายบรหิาร
เครือข่ายและ
พัฒนาครู 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

โครงการส่งเสริมการเรยีนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
     พัฒนาครูผู้น าวิทยาการค านวณระดับประถม (๔,๘๐๐ คน) 
และมัธยมศึกษา (๔,๘๐๐ คน) และพัฒนาครูด้าน Coding 
(๔,๘๐๐ คน) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ได้มีการปรับวิธีการอบรมเป็นแบบออนไลน์ มีผูส้มัคร ๑๑๕,๗๖๖ 
คน ผ่านการสอบวัดความรู้ ๘๙,๗๖๒ คน 

สาขาเทคโนโลย ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

เพื่อพัฒนาบุคลากร สสวท. ให้
สามารถปรับตัวได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

โครงการพัฒนาบุคลากรศักยภาพบุคลากรใหม้ีความรู้ 
ความสามารถและสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ 
     พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ความพร้อม มีความรู้
ความสามารถ และสามารถเรียนรูแ้ละปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมและการเปลีย่นแปลงในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สสวท. ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร โดยจดักิจกรรม Lunch 
talk และเมนูความรู้ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการ
ทุจริต และแจ้งหลักสูตรอบรมที่น่าสนใจให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีพนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ 
๑,๓๒๒ ราย และเข้าร่วมการประชุม สัมมนา ๑,๑๗๐ ราย และ
ได้รับทุนการศึกษา ๑๒ ราย 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 



   

 

ปัจจัยเสี่ยงจาก COVID-19 

ประเภทความเสี่ยง/วตัถุประสงค ์ แผนงาน/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรูค้วามสามารถไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

๑. โครงการที่ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้วยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ face to face 
ซึ่ ง  สสวท. มีค่า เป้าหมายปี  ๒๕๖๓ จ านวนทั้ งสิ้ น 
๑๐๘,๐๐๐ คน ได้รับผลกระทบจากนโยบายและ
มาตรการควบคุมของรัฐ รวมถึงความกังวลที่จะติดเช้ือจึง
ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตามที่ก าหนด 
๒. โครงการที่มีกิจกรรมนิทรรศการ ประชุมหรือเดินทาง 
เช่น การประชุมวิชาการ วทร. การสอบภาคปฏิบัติ        
การประชุมพิจารณาเนื้อหาวิชาการ มีการยกเลิก ชะลอ 
หรือเปลี่ยนรูปแบบการท างาน  

๑. สสวท. ได้ปรับรูปแบบและวิธีการท างานในช่วงหน่วยงานปิดท า
การโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งปรับกฎระเบยีบให้
เหมาะสมส าหรบัการท างานจากท่ีบ้าน และยังคงให้มีการท างานท่ี
บ้านได้ในกรณีที่ผู้บังคับบญัชาอนุมัต ิ
๒. มีการปรับรูปแบบการอบรมครจูาก face to face เป็นแบบ
ออนไลน ์
๓. น าเสนอโครงการสอนออนไลน ์(project ๑๔) ให้ครู นักเรียน 
และผูป้กครองเข้าใช้ได้ฟรี โดยมีจดุเด่นคือ เรียนรูไ้ด้ทุกท่ี ทุกเวลา 
ก าหนดการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เน้นความเข้าใจ เช่ือมโยงชีวิตจริง 
ตรงตามหลักสูตร ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐ 
๔. ผู้เข้าใช้งานหลักสูตร สื่อ และกระบวนการจดัการเรียนรู้ ใน
รูปแบบดิจิทลัและ e-learning ที่เผยแพร่ทางศูนย์เรียนรู้ดิจิทลัและ
เว็บไซต์อื่น ๆ ของ สสวท. จ านวน ๑๗,๑๑๐,๓๒๘ ครั้ง 

ผู้อ านวยการ 
ผู้บริหาร 

หัวหน้าโครงการ
และพนักงาน 

สสวท. ทุกท่าน 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิงาน
และงานประจ าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
การป้องกันการแพร่เช้ือภายในและ
ภายนอก สสวท. 

 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ข้อคิดเห็น 

พันธกจิของ สสวท. 
   พัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทาง 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี
ตลอดทั้งส่งเสริมการผลิต
ครู อาจารย์ที่มีความ 
สามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

 
จ านวนผู้มี
ความสามารถ
พิเศษทางดา้น
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี ทีส่นใจ
ศึกษาต่อเพื่อเปน็
ครู อาจารย์ และ
นักวิจัยไม่ครบตาม
จ านวนทีไ่ด้ก าหนด
ไว ้

 
สสวท. ได้ด าเนินโครงการ
เพื่อสรรหาและพัฒนาผู้มี
ความสามารถพิเศษเข้า
รับทุนการศึกษาทั้งใน 
และต่างประเทศ ร่วมกับ
เครือขา่ยต่างๆ  ทั้ง
โรงเรียนที่เป็นศูนย์ 
พสวท. และมูลนิธิ สอวน. 

 
สสวท. ได้ด าเนนิกิจกรรม
ตามทีไ่ด้วางแผนไวแ้ต่
ด้วยเงื่อนไขส าคัญ คือ 
ต้องท างานชดใช้ทนุใน
หน่วยงานรัฐรวมถึงมี
ตัวเลือกทนุจากหน่วยงาน
อ่ืนที่มีข้อจ ากดัในการ
ชดใช้ทนุน้อยกวา่ท าให้
จ านวนผู้รบัทนุยงัไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 
จ านวนผู้รับ
ทุนยังไม่
ครบตาม
จ านวนที่
ก าหนด 

 
จัดท าแผนการด าเนนิงาน    
การพฒันาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(พสวท.) ปพี.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ และขอขยายเวลาการ
ด าเนนิงานโครงการสง่เสริม
การผลติครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวทิยาศาสตร ์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที ่
๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) 
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัต ิ

 
ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพผู้มี
ความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
กันยายน ๒๕๖๓ 
 
 

 
๑. แผนการด าเนินงานการพัฒนา
และส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (พสวท.) ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตร ี
๒. โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) อยู่ระหว่าง
การจัดท าแผนเพื่อเสนอ
รัฐมนตร ี



  

ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ๑. สสวท. ควรรีบด าเนินการและให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดท าแผนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี
และมีผลต่อการผลิตครูของประเทศซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบการศึกษาของประเทศไทย 

๒. สสวท. ควรรีบด าเนินการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้เป็นแพลทฟอร์ม ถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนรู้ที่ 
สสวท. พัฒนาไปสู่ครูและนักเรียน 

๓. สสวท. ควรมีการจัดท ารายงานสรุปผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากเดิมแบบ face to face      
เป็นรูปแบบ online ว่ามีข้อดีข้อเสีย มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอย่างไรต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม เพ่ือน าข้อมูล  ที่
ได้ มาปรับใช้ในการด าเนินงานในด้านอ่ืนๆต่อไป 
มติที่ประชุม 

รับทราบข้อมูลการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ สสวท.ด าเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารงานในอนาคต                                

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

          ๔.๑ แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  นางมยุรี  เทพรักษา ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้น าเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม สรุปได้ ดังนี้ 
 ขอบเขตการตรวจสอบ 

๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit)   
๒. การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)   
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)   
๔. การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit)  
งานด้านการตรวจสอบ 
๑. การตรวจสอบทางการเงินและการบัญชี ประกอบด้วย 

  ๑.๑ ด้านบัญชีได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้   
   ๑.๑.๑ เงินสด 
    - การรับ – จ่าย 
    - การตรวจสอบยอดเงินสดคงเหลือท่ีมีอยู่จริงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
    - การตรวจสอบความเหมาะสมของการควบคุมในเสร็จรับเงิน 
   ๑.๑.๒ เงินฝากธนาคาร 
    - การรับ – จ่าย 
    - การจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชีเป็นรายไตรมาส 
   ๑.๑.๓ ลูกหนี้ 
    การตรวจสอบยอดคงเหลือของลูกหนี้กับสัญญาการยืมเงินและเปรียบเทียบยอดคง 
           ค้างของลูกหนี้เงินยืม 
 
 



   

 

  ๑.๒ ด้านการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) โดยสุ่มตรวจจาก 
       ใบส าคัญทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

๒. การจัดซื้อจัดจ้างเป็นการตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีดังนี้ 
  ๒.๑ วิธีประกาศเชิญชวน โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๒.๑.๑ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e - market) 
   ๒.๑.๒ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e- bidding) 
    ๑) การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานผลการพิจารณาตามรายการที่ระเบียบก าหนด
    ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
    ๓) การเผยแพร่ร่างเอกสาร และประกาศเอกสารซื้อหรือจ้าง 
    ๔) การพิจารณาผล 
    ๕) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
    ๖) การขออนุมัติการสั่งซื้อหรือจ้าง 
    ๗) การจัดท าสัญญา การบริหารสัญญาและตรวจรับ 
  ๒.๒ วิธีคัดเลือก โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑) การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานผลการพิจารณาตามรายการที่ระเบียบก าหนด 
   ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
   ๓) การพิจารณาผล 
   ๔) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
   ๕) การขออนุมัติการสั่งซื้อหรือจ้าง 
   ๖) การจัดท าสัญญา การบริหารสัญญาและตรวจรับ 
  ๒.๓ วิธีเฉพาะเจาะจง โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
   ๑) การจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้าง/รายงานผลการพิจารณาตามรายการที่ระเบียบก าหนด 
   ๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
   ๓) การพิจารณาผล 
   ๔) การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง 
   ๕) การขออนุมัติการสั่งซื้อหรือจ้าง 
   ๖) การจัดท าสัญญา การบริหารสัญญาและตรวจรับ 

๓. ความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยตรวจสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ระบบความรับผิดทางละเมิด 
  ๓.๒ ระบบความรับผิดทางแพ่ง 
  ๓.๓ ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 
  ๓.๔ ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ 
 
 
 



   

 

๔. ยานพาหนะ 
  ๑) ตรวจสอบใบขอใช้รถ การอนุมัติเปรียบเทียบกับบันทึกการใช้รถ 
  ๒) ระยะทางของการใช้รถแต่ละคัน 
  ๓) ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

๕. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงาน สสวท. 
  ๑) ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 
  ๒) ตรวจสอบใบส าคัญรับเงินและใบส าคัญจ่ายเงิน 
  ๓) การรับและจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 

งานติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
๑. สรุปผลการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง

ตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
๒. ประสานงาน ตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลตามข้อทักท้วงจาก ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)    
๓. งานบริการให้ค าปรึกษาแนะน า กิจกรรม งาน/โครงการอื่นๆ 
๔. งานสอบทานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ สสวท. ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ 

กระทรวงการคลังก าหนด 
๕. การรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่ด าเนินการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาภายในเดือนถัดไป     

ของแต่ละไตรมาส กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเรื่องที่ตรวจสอบอาจจะท าให้เกิดความเสียหายกับ สสวท. ให้รายงานต่อ 
           ผู้อ านวยการโดยทันทีที่ตรวจพบ   

๖. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบของแต่ละไตรมาส   
๗. งานเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
๘. งานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  การอบรมพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
๙. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๐. จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  

ผลผลิตและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
   กิจกรรมที่ ๑ ด าเนินการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ 
 ผลผลิต : จ านวนผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

กิจกรรมที่ ๒ ติดตาม ประเมิน วิเคราะห์ และรายงานผลการตรวจสอบ 
ผลผลิตที่ ๑ : จ านวนผลการตรวจสอบตามแผนตรวจสอบ 
ผลผลิตที่ ๒ : จ านวนการจัดประชุมอนุกรรมการตรวจสอบ 
ผลผลิตที่ ๓ : รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผลผลิตที่ ๔ : แผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 



   

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  คือความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน ในรูปของการรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  และประกาศของ 
สสวท. ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 

ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ๑. ควรมีการวางแผนการตรวจสอบแบบระยะกลาง ถึง ระยะยาว โดยในระหว่างการตรวจสอบอาจมีการปรับ
แผนฯให้เหมาะสมกับปัจจัยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในงานตรวจสอบภายใน 
 ๒. ควรเพ่ิมเรื่องการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ สสวท. 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอให้ปรับแผนฯเพ่ิมเติม
ตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม 

๔.๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 นายพชร  เทียมธารา นักวิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ ได้น าเสนอแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย 

  ๑. แผนการบริหารความเสี่ยงของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
    ปัจจัยเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี Disruptive Technologies  
    วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ให้เป็นแพลทฟอร์มถ่ายทอดเนื้อหาการเรียนรู้ที่ สสวท. พัฒนา 
    ไปสู่ครูและนักเรียน 
๒) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีตรรกะ มีทักษะการคิด 
    เชิงค านวณ ให้ครูและนักเรียน 
๓) เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ 
    จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง สสวท. 
๔) เพ่ือพัฒนาบุคลากร สสวท. ให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สร้าง 
    ความผูกพัน และมีจิตส านึก และสร้างจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลอืสังคม 

   แผนงาน/กิจกรรม 
  ๑) โครงการพัฒนาดิจิทัลแพลทฟอร์ม ด าเนินการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์  
      (Learning Management System/LMS) 

๒) โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ส าหรับใช้ในระบบ LMS และช่องทางอ่ืนของ สสวท.  
    วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา โลกและดาราศาสตร์ 
 
 
 
 



   

 

๓) โครงการส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
- ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการค านวณในรูปแบบออนไลน์ ๑๗,๐๐๐ คน 
- พัฒนาครูด้านการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ ๒,๐๐๐ คน 
- พัฒนาครูวิทยาการค านวณระดับประถมศึกษา ๔,๕๐๐ คน 
- พัฒนาครูวิทยาการค านวณระดับมัยมศึกษา ๑,๕๐๐ คน 
- พัฒนาหลักสูตร สื่อ และกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
   ๒ หลักสูตร 
- พัฒนาหลักสูตรการรู้เรื่องดิจิทัล ๑ หลักสูตร 

๔) การพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
    เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา โดยบูรณาการกับ ๔ หน่วยงาน 

- พัฒนาครูในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ส านักงานส่งเสริม 
  การศึกษาเอกชน (สช.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และ กรุงเทพมหานคร 
  (กทม.) ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน ๘๐,๐๐๐ คน 

     ๕) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะตามกลุ่มงานอย่างเป็นระบบ 
มติที่ประชุม 
  เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔.๓ แผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 นายพชร  เทียมธารา นักวิชาการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และประกันคุณภาพ ได้น าเสนอแผนการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย  

๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) แบบ ปค.๑ 
๒) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  
    วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  แบบ ปค.๔ 
๓) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน 
    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบ ปค.๕ 
๔) รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.๖ 

ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ๑. ให้ปรับข้อความในแบบ ปค.๑ เพ่ือให้มีการระบุเป้าหมายที่ชัดเจนและใช้ข้อความให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับแบบรายงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง อาทิข้อความในแบบ ปค.๑ และ แบบ ปค.๖ เนื้อหาควรสอดคล้องกัน 
 ๒. ในแบบ ปค.๔ ข้อ ๒. วรรคสุดท้ายควรเพ่ิมข้อความเพ่ือให้เห็นภาพถึงการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบแผนการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อคิดเห็น
ของที่ประชุม 
 
 



   

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 นางมยุรี  เทพรักษา เลขานุการได้น าเสนอปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
มติที่ประชุม 
 รับทราบข้อมูลปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระเบียบวาระท่ี ๖ ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป 

ก าหนดการประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

 

ประธานกล่าวปิดประชุม 
เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

 

นางเมธัสดา  ทิพย์จริยาอุดม 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

นางมยุรี  เทพรักษา 
เลขานุการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



แผนผงัการดำเนนิการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนภายนอก 
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ร่างแผนผงัการดำเนินการรบัเรื่องร้องเรียนภายใน 
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ผู้ประสานงานลงทะเบียน ตรวจสอบ
รวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น 

เข้าข่ายเป็นการกระทำผิด

วินัย /ประมวลจริยธรรม 

ดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล /

ประมวลจริยธรรม  
  

เสนอผู้อำนวยการ 
พิจารณาสั่งการ 

 

ผู้อำนวยการ 
 

ผู้รับเรื่อง 

กรณีดำเนินการเกินกำหนด 30 วัน 
รายงานความคืบหน้า 

เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกและปิดเรื่อง 

ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด   

(กรณีมีเหตผุลความจำเป็นสามารถขยายเวลาไดก้่อนครบกำหนด) 
ไม่เกิน 90 วัน 

  
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ไม่มีมูล  

สรุปผลการดำเนินการ 

 

ผูร้้องเรียน   

ไม่มีมูล 

 

ภายใน 3 วันทำการ 

 

ภายใน 3 วันทำการ 

 

หน่วยงาน  
ทุจริต : ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
กฎระเบียบ : ฝ่ายกฎหมาย/ 
                  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
จริยธรรม : คณะกรรมการจริยธรรม 
 

  
 

ดำเนินการจัดการ  แก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการให้บริการ 

  

กรณีทุจริต ต้องรายงานในระบบของ ปปท. ภายใน 7 วัน 
และดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด  

(เกินกำหนดต้องรายงานเหตุผลความจำเป็นในระบบ)  

 



 
เสน้ทางเรื่องรอ้งเรียนที่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย  

 
                  

รายงานผลการดำเนินการ                       

 

 

 

 
                   

 

 

                                                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

นายทะเบียนลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนลับ

ลงรับในทะเบียนเอกสารลับ 

ความผิดไม่เข้าองค์ประกอบตาม 
ระเบียบ สสวท.ว่าด้วยการสอบสวน 

ทางวินัยอย่างร้ายแรง 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
กรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

ลงโทษทางวินัยตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล 

  

เสนอผู้อำนวยการ 
พิจารณาสั่งการ 

 

ความผิดวินัย 
ไม่ร้ายแรง 

ผู้อำนวยการ 
 

ความผิดเข้าองค์ประกอบตามระเบียบ สสวท. 
ว่าด้วยการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน 

กรณีดำเนินการเกิน 15 วัน และ 45 วัน  
รายงานความคืบหน้า 

เพื่อแจ้งผู้ร้องเรียน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

บันทึกและปิดเรื่อง 

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงดำเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด   

(กรณีมีเหตผุลความจำเป็นสามารถขยายเวลาไดก้่อนครบกำหนด) 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

ไม่มีมูล 
/ไม่มีความผิด 

  

คณะกรรมการสอบสวน 
ดำเนินการตามระเบียบ สสวท.ว่าด้วย 
การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 

ผู้อำนวยการ 
 

ความผิดวินัยร้ายแรง 

ลงโทษ  
ปลดออก สรุปผลการสอบสวน 

 

สรุปผลการดำเนินการ 

 

ผูร้้องเรียน/
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

บัตรสนเท่ห์ไม่มีมูล 

 




