
รายงานผลการจัดกิจกรรม IA on Tours กับส่วนงานคลังและส่วนงานพัสดุ 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในการท างาน (KM Networking) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดกิจกรรม IA on Tours ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพ่ือสร้าง
เครือข่ายในการท างาน (KM Networking) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาจากข้อตรวจพบที่เป็นสาระส าคัญในปีที่ผ่านมา เพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยรับตรวจน าร่อง คือ ส่วนงาน
คลังและส่วนงานพัสดุ รวมทั้งพาหน่วยรับตรวจเข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย  และด้านการบัญชีภาครัฐ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดและผลการจัด
กิจกรรม ดังนี้ 

1. การประชุมหารือเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคกับส่วนงานคลังและส่วนงานพัสดุ 
1.1  กตส. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับส่วนงานพัสดุ เพ่ือรับฟังผลการด าเนินงาน และปัญหา 

อุปสรรค เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้อ านวยการส่วนงานพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุม สรุป
รายละเอียดได้ ดังนี้ 

1)  งานในความรับผิดชอบหลักของส่วนงานพัสดุ 3 งาน และปัญหา อุปสรรค ดังนี้ 
      (1) งานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  

 การจัดท าสัญญารายปี สัญญารายไตรมาส และสัญญารายโครงการ โดยงานจัดซื้อ
จัดจ้างจะกระจุกตัวในช่วงต้นปีงบประมาณ เนื่องจากจะต้องด าเนินการจ้างเหมาบริการ ประมาณ 20 สัญญา ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายนของทุกปี และลงนามในสัญญาจ้างหรือใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ปัญหาที่
เกิด เช่น รูปแบบสัญญามาตรฐานของกรมบัญชีกลางยังไม่ครอบคลุมทุกรูปแบบ เช่น สัญญาเช่าบริการอินเตอร์เน็ต 
งบประมาณท่ีได้รับมาไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ค่าเช่าอาคารทิปโก้ รวมทั้งมีการบริหารเงินงบประมาณ หมวด
ด าเนินงานไปใช้อย่างอ่ืนก่อนและคืนให้ภายหลัง ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ของ 
ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นงานด่วน ต้องการทันที แต่ส่วนงานพัสดุต้องใช้เวลาด าเนินการอย่างน้อย 1 สัปดาห์  
การหาคู่เทียบราคาสินค้า/พัสดุ ค่อนข้างยากในปัจจุบัน เนื่องจากผู้ขายไม่ให้ข้อมูล รวมถึงกรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงซึ่งตามระเบียบไม่ต้องหาคู่เทียบ แต่ในทางปฏิบัติยังต้องหาคู่เทียบ เป็นต้น  

(2) งานด้านบริหารวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ปัญหาที่เกิด เช่น ยอดครุภัณฑ์ไม่ตรงกับในระบบ เกิดจากใบสั่งซื้อ 1 ใบ อาจมี

ครุภัณฑ์หลายชิ้น แต่ฝ่ายคลังซึ่งเป็นผู้ลงบัญชีไม่ทราบว่ามีครุภัณฑ์หลายชิ้น จึงลงบัญชีเพียงรายการเดียว ท าให้เมื่อ 
ถึงเวลาจ าหน่ายพัสดุและตัดบัญชี บัญชีครุภัณฑ์มีความคลาดเคลื่อนและจ านวนไม่ตรงกับข้อเท็จริง ปัจจุบันพัสดุ 
ได้แก้ปัญหาโดยมีการสื่อสารกับส่วนงานคลังให้มากขึ้นแล้ว  ส าหรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปีก่อนๆ ยังติดรหัสครุภัณฑ์ 
ไม่ครบถ้วน ซ่ึงอยู่ระหว่างทยอยด าเนินการ เป็นต้น ส าหรับการจ่ายรถราชการส่วนกลางยังมีการขอใช้รถเร่งด่วนที่ยัง
บันทึกในระบบไม่เรียบร้อย หรือยังไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจของส านัก/ศูนย์/กลุ่ม นอกจากนี ้ในการเบิกเงินจ่ายค่า
รอบให้พนักงานขับรถยนต์ (พขร.) ยังมีความจ าเป็นต้องพิมพ์เอกสารเพ่ือให้ผู้ใช้รถลงนามยืนยันการใช้รถจริง ท าให้

เจ้าหน้าที.่.. 
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เจ้าหน้าที่พัสดุต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามและด าเนินการเพ่ือให้ใบขอใช้รถยนต์มีข้อมูลครบถ้วน และพิมพ์เอกสาร
เพ่ือให้ผู้ใช้รถยืนยันการใช้งานจริง ส่งผลให้การจ่ายเงินค่ารอบให้ พขร. เกิดความล่าช้า 

(3) งานด้านการตรวจรับพัสดุ  
 การเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส่วนงานพัสดุต้องตั้งเรื่องขออนุมัติ

เบิกจ่ายเพ่ือให้ส่วนงานคลังเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 30 กันยายน ปัจจุบันได้รับทราบ
จากหน่วยงานอ่ืนว่าไม่จ าเป็นที่จะต้องตรวจรับงานของเดือนกันยายนและตั้งเรื่องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
กันยายน เนื่องจากการจ้างเหมารายปีที่มีการเบิกจ่ายวงเงินค่าจ้างเกิน 100,000 บาท ซึ่งมีการผูก PO ไว้ในระบบ 
จะสามารถกันเงินให้เบิกจ่ายหลัง 30 กันยายนได้โดยอัตโนมัติ และหากวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 100,000 บาท สามารถ
ด าเนินการหักผลักส่งเงินเข้าส่วนราชการเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินในภายหลังได้  ส าหรับงานที่ไม่อยู่ในขอบเขตงาน
ของส่วนพัสดุ ได้แก่ การขออนุมัติเบิกจ่าย ซ่ึงปัจจุบันพัสดุเป็นผู้ท าหน้าที่ตั้งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายแทนส่วนงานคลัง 
หลังจากด าเนินการตรวจรับเสร็จ (โดยพัสดุด าเนินการแทนคลังมาตั้งแตใ่นอดีต)   

2) ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบที่ผ่านมา  
(1) เมื่อคณะกรรมการตรวจรับด าเนินการตรวจรับไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ขออนุมัติการขยายระยะเวลาต่อ ผอ.สบน. พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาทีช่ัดเจน 
(2) การจัดท าสัญญาควรพิจารณาให้สอดคล้องกับประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง และให้

หารือกลุ่มกฎหมายก่อนเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เพ่ือให้เกิดความรอบคอบและส่วนราชการไม่เสียประโยชน์ เช่น งานจ้าง
พัฒนาระบบ ซึ่งไม่มีแบบสัญญามาตรฐาน 

3) ความคาดหวังของส่วนงานพัสดุ 
งานในภารกิจของส่วนงานพัสดุมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้น และเนื่องจากต้องด าเนินการให้เป็นไป

ตามขั้นตอนในกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ทุกส านัก/ศูนย์/กลุ่มเข้าใจและรับฟังปัญหา หรือให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
ช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

4) ข้อเสนอแนะของ กตส. 
(1)  จัดท าแนวปฏิบัติในเรื่องงานจัดซื้อจัดจ้าง ของ สบน. ในแต่ละวิธี โดยก าหนด

ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรภายใน สบน. รับทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือลดปัญหางานด่วน และ
ส่วนงานพัสดุมีระยะเวลาด าเนินการตามที่ก าหนด 

(2)  ให้จัดท าสถิติส านัก ศูนย์ กลุ่ม ที่จัดท าใบขอใช้รถยนต์ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และ 
มีหนังสือแจ้งผู้บริหารของส านัก ศูนย์ กลุ่มนั้นๆ เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งขอให้ก าหนดผู้ประสานงานกับ
ส่วนงานพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารการใช้รถยนต์ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ เพ่ือลดภาระในการติดตามเอกสาร
ของส่วนงานพัสดุ รวมทั้งประสานกับ ศทส. เพ่ือเพ่ิมสิทธิ์ผู้มีอ านาจในการอนุมัติการใช้รถยนต์ของส านักท่ีมีปัญหาตาม
ความเหมาะสม  

(3)  พิจารณาแนวทางให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเป็นผู้ด าเนินการติดรหัสครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน 
เมื่อด าเนินการตรวจรับแล้ว  

(4)  ให้จัดท า Work Flow ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ครอบคลุม
ภารกิจงานที่ส าคัญ รวมทั้งจุดควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชน์ในการท า 
แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.2 กตส.... 
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1.2 กตส. ได้จัดประชุมหารือกับส่วนงานคลัง เพ่ือรับฟังผลการด าเนินงาน และปัญหา-อุปสรรค
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยมีผู้อ านวยการส่วนงานคลัง และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเข้าร่วมประชุม สรุป
รายละเอียดได้ ดังนี้ 

1) ส่วนงานคลังแบ่งงานหลักออกเป็น 3 ส่วน คือ การเงิน งบประมาณ และบัญชี โดย
ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานสรุปได ้ดังนี้ 

(1) ด้านการเงิน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ เกิดจากผู้มาประสานงานของส านัก ศูนย์ กลุ่มไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกเบิกจ่าย รวมทั้งมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด าเนินการบ่อย ท าให้ส่วนงานคลัง
ต้องใช้เวลาในการอธิบาย ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง (บก.) ต้องการให้
ปฏิบัติทันที แต่บางครั้งยังไม่มีความพร้อมหรือระบบยังไม่รองรับ เช่น ระบบ KTB corporate online มีหนังสือเวียน
ให้รับเงินนอกงบประมาณทุกรายการ แต่ว่าระบบไม่รองรับการรับเงินนอกงบประมาณ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาคู่มือ การออกใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบ ของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา (ศท.) เพ่ือลดระยะเวลาการท างาน 
ได้หารือกับ บก. ในเบื้องต้นแล้ว โดย บก. ได้ชี้แจงว่า การใช้ระบบ KTB Corporate Online ก าหนดให้มีหน่วย
เบิกจ่ายเพียงหน่วยเดียว คือ ส านักงานเลขานุการกรม ตาม ว103 ถ้าต้องการให้มีหน่วยเบิกจ่ายเพ่ิมอาจต้องท า
ข้อตกลง ดังนั้น จึงไม่สามารถให้ ศท. ออกใบเสร็จรับเงินเองได้  

(2) ด้านงบประมาณ หน่วยงานภายในจัดท าข้อมูลด้านงบประมาณส่งให้ฝ่ายคลังล่าช้า 
ท าให้มีเวลาตรวจทานข้อมูลน้อย ส่งผลให้ด าเนินการล่าช้าจากแผนที่วางไว้ หรือมีการขอใช้งบประมาณหลังระยะเวลา
ที่ก าหนด การของบประมาณเพ่ือฝึกอบรมสัมมนา ส่วนใหญ่ไม่จัดท า TOR โครงการ ท าให้เอกสารขาดความครบถ้วน  
งบประมาณส าหรับการเช่าอาคารทิปโกไ้ม่เพียงพอ เนื่องจากส านักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรให้ตามอัตราที่ระเบียบ
ก าหนด แต่ สบน. เช่าอาคารทิปโก้สูงกว่าอัตราที่ก าหนด ดังนั้น สลก. จึงแก้ปัญหาโดยขอใช้จากงบด าเนินงานส่วนที่
เหลือ การประเมินผลการเบิกจ่ายงบลงทุนจะพิจารณาจากวงเงินตามแผนที่เสนอขอรับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ เปรียบเทียบกับผลที่เบิกจ่ายได้จริง ท าให้ผลการด าเนินการตามงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน ส่วนใหญ่  
ลงนามได้ต่ ากว่าแผน ซึ่งควรจะเปรียบเทียบระหว่างวงเงินที่ผูกพันสัญญากับผลการเบิกจ่าย ไม่ใช่งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร เพราะไม่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริง (อยากให้ปรับเกณฑ์ของส านักงบประมาณเพ่ือให้สะท้อนความเป็นจริง) 

 (3) ด้านบัญชี บุคลากรรับผิดชอบงานด้านบัญชีของ สบน. มีเพียง 1 คน ท าให้มีภาระ
งานมาก นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลบัญชีด้านหนี้สาธารณะ ซึ่งมีผู้รับผิดชอบโดยตรงจากหลายส่วนงาน เช่น สจน.1 สจน.2 
และ สบช. ท าให้ต้องใช้เวลาในการประสานงาน ตรวจสอบ และท าความเข้าใจ รวมทั้ง สตง. ให้ปรับปรุงบัญชีเงิน 
รับฝากอ่ืน ซ่ึงเป็นยอดหนี้ที่ค้างมาจากปีงบประมาณก่อนๆ ท าให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและด าเนินการ 

2) ความคาดหวังของส่วนงานคลัง 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานคลังเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น หรือการ

มอบหมายงาน หรือการท างานทดแทนกัน 
3) ข้อเสนอแนะของ กตส. 

(1) ให้จัดท าหรือก าหนดแนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์ในการจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องการ
เบิกจ่ายแต่ละประเภท และแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายใน สบน. ถือปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
และลดการปฏิบัติงานของส่วนงานคลังในการอธิบายหรือแก้ไขงาน 

(2) ขอค าปรึกษาจากหน่วยงานกลางผู้ออกระเบียบ รวมทั้งเมื่อส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรม เห็นควรให้มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในส่วนงานคลังและที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได ้

(3) ให้... 
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(3) ให้ประสานกับหน่วยงานภายใน/ผู้ขอรับจัดสรรงบประมาณอย่างใกล้ชิดก่อนครบ
ก าหนดระยะเวลาเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

(4) ให้จัดท า work flow ของงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การเบิกจ่าย งบประมาณ และบัญชี
รวมทั้งจุดควบคุมภายใน เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

2. การศึกษาดูงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบัญชีภาครัฐ 

กตส. ได้น าคณะเจ้าหน้าที่ส่วนงานคลัง ส่วนงานพัสดุ และเครือข่ายตรวจสอบภายในจาก 
ส านักงบประมาณ จ านวน 21 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการพัสดุและการคลัง ณ ส านักงานคณะกรรมการเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ซ่ึงเป็นหน่วยงาน 
ที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย 
และการบัญชีภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยมีรายละเอียดการศึกษาดูงานสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 โครงสร้างองค์กร 
 ส านักงาน กปร. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือและรับผิดชอบต่อการ

ด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการ กปร. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ในการ
ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตามผล และประสานการด าเนินงาน รวมทั้งอนุมัติโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ปัจจุบัน  
มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในความรับผิดชอบ จ านวน 4,741 โครงการ  

โครงสร้างส านักงาน กปร. ประกอบด้วย 6 กอง  (กองแผนงานและติดตามผล กองประสานงาน
โครงการพ้ืนที่ 1 – 4 และกองกิจกรรมพิเศษ) 1 ส านัก (ส านักงานเลขาธิการ) 2 ศูนย์ (ศูนย์สารสนเทศ และ 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต) และ 2 กลุ่ม (กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) อัตราก าลังของ
ส านักงาน กปร. ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 132 คน พนักงานราชการ จ านวน 22 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 
59 คน และพนักงานจ้างเหมา 18 คน  

2.2 การบริหารงานด้านการคลังและพัสดุ  
ส านักงานเลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานด้านการคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มงาน ได้แก่  
1) กลุ่มบริหารการเงินการคลัง มีอัตราก าลัง 10 คน รับผิดชอบ (1) ด้านการเงิน ได้แก่ การ

เบิกจ่ายเงิน การติดตามการใช้จ่ายเงิน การจัดท าเอกสารและตรวจสอบหลักฐาน การรายงานผล และการให้ค าปรึกษา
แนะน า (2) ด้านงบประมาณ ได้แก่ การจัดท าค าของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การติดตามการใช้จ่ายเงิน 
และการรายงานผล และ (3) ด้านบัญชี ได้แก่ การบันทึกและตรวจสอบบัญชี การรายงานผลทางบัญชี (4) กองทุน
สวัสดิการ ได้แก่ การเบิกจ่ายเงิน และการรายงานผล 

2) กลุ่มบริหารพัสดุ มีอัตราก าลัง 3 คน รับผิดชอบการจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ  
การจ าหน่ายพัสดุ และการให้ค าปรึกษาแนะน า 

จุดแข็งในการปฏิบัติงาน 
1) เจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
2) สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 
 

ปัจจัยที่... 
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ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จ 
1) ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
2) การสอนงานแบบพ่ีสอนน้อง 
3) สายการบังคับบัญชาที่สั้น ผู้บริหารให้โอกาสในการเข้าพบ และให้แสดงความคิดเห็นได ้
4) Teamwork ในการท างาน 

2.3 บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน (Lesson Learned)  
1) การหมุนงาน/เปลี่ยนงานภายในกลุ่มงานเพ่ือให้ เกิดความเชี่ยวชาญ ความถนัด 

ที่หลากหลาย และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้  
2) พฤติกรรมของคนและการสื่อสารของผู้บริหาร โดย ผอ. ส านักเลขาธิการบริหารคนจาก

พฤติกรรม และแบ่งงานตามความถนัด รวมทั้งประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน 

3) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น 
- การควบคุมลูกหนี้เงินยืม โดยมีการปะหน้าใบยืมโดยแบ่งสีกระดาษตามประเภทของ

งบประมาณ เพ่ือควบคุมและติดตามการใช้จ่ายและการคืนเงิน 
- ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในส่วนที่เกินกว่า 20% จะพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่มีความ

เป็นไปได้ในทางปฏิบัติว่าจะสามารถลดต้นทุนได้จริง โดยจะประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ/ต้นทุนอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อจัดท าแผนการลดต้นทุนร่วมกัน 

- การขายซากวัสดุ/ซากกระดาษมีการจัดการโดยส่วนกลาง และเงินที่ขายได้เข้ากองกลาง 
เป็นเงินสวัสดิการไม่ได้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

- มีการติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามก าหนดเวลา 
โดยมีการประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับอย่างใกล้ชิด 

- การกู้เงินสวัสดิการของส านักงาน กปร. มีคณะกรรมการสวัสดิการเงินกู้เป็นผู้พิจารณา 
แยกจากคณะกรรมการสวัสดิการส านักงาน กปร. และมีการออกประกาศคณะกรรมการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์การกู้เงินที่ชัดเจน  

4) ความกระตือรือร้นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาตนเอง และเปิดกว้างในการ
เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ  

3. ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของส่วนงานคลังและส่วนงานพัสดุ 
กตส. ได้ประสานกับส่วนงานคลังและส่วนงานพัสดุเพ่ือหารือแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน และเห็นควรเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
3.1 จัดท า work flow และจุดควบคุมภายในให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานหลัก เพ่ือให้มีการระบุ/

ประเมินความเสี่ยงที่ครบถ้วน ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
- ด้านบัญชี ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การขอใช้/บริหารงบประมาณ และการบันทึก

บัญชี 
- ด้านพัสดุ ได้แก่ การวางแผน การจัดหา การตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่าย การเก็บรักษา 

และการจ าหน่ายพัสดุ  
 

3.2 จัดท า... 
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3.2 จัดท าแนวปฏิบัติส าหรับกระบวนงานที่ต้องการสื่อสารให้บุคลากรใน สบน. มีความเข้าใจ 
ในแนวทางเดยีวกัน เพ่ือลดระยะเวลาในการชี้แจงและตอบปัญหาเดิมซ้ า ๆ  

       - ด้านบัญชี ได้แก่ การจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายแต่ละประเภท 
       - ด้านพัสดุ ได้แก่  การจัดหาพัสดุแต่ละประเภท 
3.3 ปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบัติงานภายใน 
       - ด้านบัญชี  ได้แก่ จัดท าใบควบคุมการใช้งบประมาณแยกประเภทตามสี 
3.4 ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการเรียนรู้งานหลายด้าน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

รวมทั้งก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบแทนที่ชัดเจนกรณีมีบุคลากรลาหยุด เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก 
เนื่องจาก สลก. เป็นส่วนงานส าคัญที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของทั้ง สบน.  

 
 
 

 


