
	 ส�ำนักงำนกำรตรวจสอบภำยใน	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 ได้มีโอกำสเข้ำศึกษำดูงำนและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัตงิำนของบคุลำกรระหว่ำงวนัที	่ 17-21	 เมษำยน	2561	ณ	พพิธิภณัฑ์ต้ำนโกงฯ	สถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน�ำ้และกำรเกษตร	 (องค์กำรมหำชน)	
กรมบญัชกีลำง	กระทรวงกำรคลัง	และศูนย์เกษตรกรรมทหำรเรือบำงพระ	จ.ชลบุรี	ชึ่งได้รับควำมรู้ในหลำยๆ	ด้ำนเพื่อน�ำมำปรับใช้กับกำรท�ำงำน
และอำจเป็นประโยชน์กับบุคลำกรทั่วไป	จึงขอน�ำมำเผยแพร่และประชำสัมพันธ์	ดังนี้

  พิพิธภัณฑ์ต้านโกง เกดิจำกคณะกรรมกำร	 ป.ป.ช	 เลง็เหน็ควำมส�ำคญัในกำรสร้ำงพพิธิภณัฑ์เพือ่ให้บคุคลภำยนอกเข้ำมำร่วมเรยีนรูแ้ละ

ปลกูจติส�ำนกึถงึควำมส�ำคญัของกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ		โดยท�ำในลกัษณะของ	E-Museum	แบ่งออกเป็นจ�ำนวน	10	โซน	คือ	ลำนสนกุ

คดิ,	เลือกทำงเดิน,	เมืองมนต์ด�ำ,	ตีแผ่กลโกง,	ก�ำจัดกลโกง,	วันช้ีชะตำ,	พลังคุณธรรมขับเคล่ือนสังคม,	เมืองแห่งแสงสว่ำง,	พลเมอืงข่ำว	ป.ป.ช	

และรวมพลงัขบัเคลือ่น	ซ่ึงมรีปูแบบกำรน�ำเสนอทีน่่ำสนใจโดยมกีำรจดัแสดงเนือ้หำในส่วนของประเภทกลโกง	ผลกระทบของกำรทจุรติจำกเหตกุำรณ์ใน

อดตี	รวมถงึกำรรวมพลงัของประชำชนในชุมชนเพือ่ต่อต้ำนกำรทจุรติในรปูแบบของรูปภำพ	แผนผัง	วดิทีศัน์	หรอืแม้กระทัง่ส่ืออเิล็กทรอนกิส์	โดยในควำม

เป็นจรงิแล้วกำรทจุรติเป็นเรือ่งใกล้ตวัสำมำรถเกดิขึ้นจำกพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันของเรำ	หยุดคิดซักนิดก่อนคิดจะท�ำอะไรเพรำะ	“ทุกอย่ำง

เริ่มที่ตัวเรำ	หยุดที่ตัวเรำ”		  

ศึกษาดูงาน

1.

บุคลำกรของส�ำนักงำนกำรตรวจสอบภำยในร่วมแสดงควำมยินดีกับ “คุณมนสิชา แสวัง” 

ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักงานการตรวจสอบภายใน

ปีที่ 2 เล่มที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภำคม – สิงหำคม 2561 http://audit.oop.cmu.ac.th
ตรวจสอบภายในจุลสาร



 

   สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)	 เร่ิมพัฒนำระบบเครือข่ำยเพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำแห่ง

ประเทศไทย	ตำมพระรำชด�ำริพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช(ร.9)	ในปี	พ.ศ.	2541	มีกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

คลงัข้อมลูน�า้	โดยมรีะบบคอมพวิเตอร์แม่ข่ำยส�ำหรบัจดัเกบ็คลงัข้อมลูน�ำ้เพือ่เชือ่มโยงกบัข้อมลูจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องไม่ว่ำจะเป็นกรมชลประทำน	

กรมอตุนุยิมวทิยำ	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย	กรงุเทพฯ	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรทรพัยำกรน�ำ้แห่งชำติ	ภำยหลงัได้มกีำรน�ำข้อมลูสำรสนเทศ

จำกระบบดงักล่ำวพัฒนำเป็นเว็บไซด์ทรงงำนส่วนพระองค์	weather901	และในปัจจุบันมีกำรพัฒนำเป็น	Application	เพื่อให้เข้ำกับยุคสมัยใหม่	

ชื่อว่ำ	ThaiWater	เพื่อให้ประชำชนท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลสถำนกำรณ์น�้ำและสภำพอำกำศได้ง่ำยขึ้น	รวมถึงจัดท�ำ	website	ชื่อว่ำ

www.thaiwater.net	เพื่อเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรเข้ำถึงข้อมูล	การพัฒนาระบบโทรมาตรอัตโนมัติ	เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจวัดปริมำณฝน	

และระดับน�้ำขนำดเล็กที่สำมำรถรับส่งข้อมูลจำกระยะไกล	 ซึ่งข้อมูลจะแสดงผลผ่ำน	website	 โดยมีแผนจะติดตั้งให้ครอบคลุมทั้งประเทศต่อไป	

งานวิจัยแบบจ�าลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 และการจัดการทรัพยากรน�้าชุมชนตามแนวพระราชด�าริด้วยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี หำกประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและเข้ำใจข้อมูลเหล่ำนี้ก็จะช่วยในกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ในภำยภำคหน้ำและลดควำมเสี่ยง

ของกำรด�ำเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐำนของควำมไม่แน่นอน

   กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง	เป็นองค์กรที่ควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่นดินและของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นไปโดย

ถูกต้อง	มีวินัย	คุ้มค่ำ	โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้	ทำงคณะฯดูงำนได้รับเกียรติจำกคุณสุทธิรัตน์	รัตนโชติ	อธิบดีกรมบัญชีกลำงและคณะ

ท�ำงำนฯ	ในกำรให้ควำมรู้และแลกเปลีย่นเรียนรู้ซ่ึงกนัและกัน	โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในเรือ่งของงำนตรวจสอบ	ไม่ว่ำจะเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของ

ผู้ตรวจสอบที่ให้ควำมส�ำคัญกับแบบส�ำรวจกรอบคุณธรรม	กำรประเมินควำมเสี่ยงในภำพรวมของงำนเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบประจ�ำปีโดยผู้

ตรวจสอบภำยในจะมส่ีวนในกำรประเมิน	กำรควบคมุภำยใน	เรยีกว่ำแบบ	ปส	ซึง่หำกเทยีบเคยีงกบัมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่กค็อื	แบบ	CMU-RM	รวม

ถงึแผนกำรปฏบัิตงิำน	กระดำษท�ำกำร	รำยงำนผลกำรตรวจสอบ	และ	PMQA	ซึง่เป็นกรอบกำรบรหิำรจดักำรองค์กำร	ทีส่�ำนักงำน	ก.พ.ร.	ได้ส่งเสรมิ

และสนบัสนนุให้ส่วนรำชกำรน�ำไปใช้ในกำรประเมินองค์กรด้วยตนเองที่ครอบคลุมภำพรวมในทุกมิติ	มีทั้งหมด	7	ด้ำน(หมวด)	คือกำรน�ำองค์กำร,	

กำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์,	กำรให้ควำมส�ำคญักบัผูร้บับรกิำรและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี,	กำรวัด	กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู,้	กำรมุ่งเน้นทรัพยำกร

บคุคล,	 กำรจดักำรกระบวนกำร	 และผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำร	 ซึ่งของกรมบัญชีกลำงนั้นท�ำส�ำเร็จไปแล้ว	 3	 ด้ำนและก�ำลังพัฒนำองค์กรส�ำหรับ

หมวดอื่นๆที่เหลือ	ทั้งนี้กำรที่องค์กรจะประสบควำมส�ำเรจ็นัน้กำรได้รับควำมร่วมมอืจำกทกุคนในองค์กรถอืเป็นพลังส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่น	ซ่ึงมีแนว

ควำมคิดหนึง่ท่ีคนในกรมบญัชกีลำงยดึถอืก็คือต้นไม้	3	ต้น	ประกอบด้วยไม้เอก	คือท�ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์,	ไม้โท	คือควรขัดและทัดทำน	เพื่อ

พัฒนำตนเองและเติบโตในอนำคต	 และไม้ตรี	 คือ	 กำรคิดกำรให้ก้ำวหน้ำ	 สุดท้ำยจึงได้พัฒนำมำเป็นค่ำนิยมขององค์กร	 คือ	 ซื่อสัตย์	 โปร่งใส	

บริกำรด้วยใจ	รักษำวินัยกำรคลัง	รวมพลังพันธมิตร	มีหลักคิดพัฒนำ

จลุสารตรวจสอบภายใน ปีที ่ 2 เล่มท่ี  2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 25612
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บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน

ชื่อตัวและชื่อสกุลxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxx

xxxxx  xx xxxxx
xxxxx  xx 

xxxxxxxxxx 

xxxxx  xx 
xxxxxxxxxxxx 

xxx xx  xx 
xxxxxxxxxxxx 

ประเภทผูปวยนอก
เริ่มใชสิทธิเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล

ดวยบัตรประชาชนประเภทผูปวยนอก

 ผูมีสิทธินำบัตรประชาชนใชสิทธิไดที่สถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนที่รวมโครงการทั่วประเทศ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค  0416.4 / ว 143ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

 ผูมีสิทธิ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจำ ผูรับเบ้ียหวัด ผูรับบำนาญ อาสาสมัคร ทหารพราน ราษฎรอาสา ไทยอาสาสมัครปองกันชาติ อาสาสมัคร 

ทหารเสือพราน และพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งเปลี่ยนสถานภาพไปเปนพนักงาน มหาวิทยาลัย และขอเปนสมาชิก กบข.

 บุคคลในครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา คูสมรส และบุตรซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแต เปนคนไรความสามารถ หรือ 

เสมือนไรความสามารถ ที่ถูกตองตามกฎหมายของผูมีสิทธิ

 นำบัตรประชาชนมาดวยทุกครั้งในการใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล

 บัตรประชาชน หรือ เอกสารที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือบัตรประชาชนหายตองจายเงินคารักษาไปกอนแลวนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับ
 สวนราชการตนสังกัด

บัตรประชาชนรุนเกา / บัตรเสียไมสามารถใชทำธุรกรรมได

ใหแสดงบัตรเพื่อใหเจาหนาที่บันทึกเลข 13 หลักแทนได ใหแสดงบัตรประชาชนของผูมีสิทธิรวมกับบัตรประชาชนของผูดูแลได

ผูปวยติดเตียง / ผูสูงอายุที่มีปญหาดานการเคลื่อนไหว

ขอมูลเพิ่มเติม
หมายเลขโทรศัพท 02 270 6400   จ. – ศ. เวลา 08.30 – 16.30 น. กรมบัญชีกลาง  www.cgd.go.th

อยาลืม!

หากลืม?

ผูมีสิทธิ/คูสมรส/บิดา/มารดา 
บุตร (อายุ 7 – 20 ป) 

คูสมรส/บิดา/มารดา 
ชาวตางชาติ 

บุตร (อายุต่ำกวา 7 ป)

ใชบัตรประชาชน มีเลข 13 หลัก ใหใชเลข 
13 หลักที่ทางราชการออกให

หากไมมีเลข 13 หลัก 
ใหใชเลขกรมบัญชีกลางกำหนดใชเลขบัตรประชาชนของเด็ก

และบัตรประชาชนผูดูแล
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   ศนูย์เกษตรกรรมทหารเรอืบางพระ เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กษตรทฤษฏีใหม่ตำมแนวทำงพระรำชด�ำรขิองพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล

อดลุยเดช(ร.9)	ด้ำนกำรอนรุกัษ์ดนิ	น�ำ้	ป่ำ	และทรพัยำกรทำงกำรเกษตร	ตำมแนวปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง	โดยศนูย์ฯ	มหีน้ำทีใ่นกำรด�ำเนนิงำน

ด้ำนกำรเกษตร	ด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์	ท�ำไร่	กำรประมง	ซ่อมบ�ำรุงเครื่องทุ่นแรงกำรเกษตรและเครื่องทุ่นแรงอื่นๆ	ดูแลที่ดินที่ได้รับมอบหมำย	รวมถงึ

ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้แก่ข้ำรำชกำร	ทหำรกองประจ�ำกำร	ลูกจ้ำงและครอบครัวในกองทัพเรือเพื่อเป็นสวัสดิกำรและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต

ให้ดีขึ้น	นอกจำกนี้ยังเปิดโอกำสให้ผู้สนใจ	เข้ำศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติม	แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปก่อให้เกิดประโยชน์	

แก่ตนเองและประเทศชำติในภำยภำคหน้ำ

 ในการนีส้�านกังานการตรวจสอบภายใน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ใคร่ขอขอบคณุผูบ้ริหาร วทิยากรและคณะท�างานของแต่ละสถานที่

ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมถึงให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์

ในโอกาสต่อๆ ไป

4.

เกร็ดน่ารู้

ที่มา : กรมบัญชีกลาง



จลุสารตรวจสอบภายใน ปีที ่ 2 เล่มท่ี  2 : พฤษภาคม - สิงหาคม 25614

“จุลสารตรวจสอบภายใน”	จัดท�ำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร	บทควำมเชิงวิชำกำร	และกิจกรรมต่ำงๆ	ของส�ำนักงำนกำรตรวจสอบภำยใน	
ที่ปรึกษา :	นำงอินทิรำ	ธงไชย	ที่ปรึกษำส�ำนักงำนกำรตรวจสอบภำยใน	นำงมนสิชำ	แสวัง	ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนกำรตรวจสอบภำยใน	นำงสำวดวงทิพย์	อวดร่ำง	หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบ	(สำย	2)	และนำงอัมพวรรณ	พันธจักร	หัวหน้ำงำนตรวจสอบ	(สำย	3)
บรรณาธิการ :	นำงธรรมิกำ	กรเพ็ชร์	หัวหน้ำงำนตรวจสอบ	(สำย	1)	กองบรรณาธิการ :	นำยณัฐวุฒิ	จันทร์เทศ	นำงสำวมณีรัตน์	ชำญเดช	นำงพัฑฒิดำ	อักกะรังสี	
นำงสำวทิพย์วรรณ	ตุ่นวิชัย	นำงสำววัชญำ	ศิริวรุณรักษ์	นำงสำววิศรุตำ	อรุณรัตน์	นำงสำวสุมำลี	พุ่มทิพย์	นำงสำวนงรำม	อภิชัย	นำงสำวณิชนันทน์	โอสถำพันธุ์	และ
นำงสำวกุลรภัส	แสงวณิช
ส�านักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่	239	ถนนห้วยแก้ว	ต�ำบลสุเทพ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200		โทร.	053-943102-10	โทรสำร.	053-943101	

ภาพกิจกรรม

  อ่านดีๆมีรางวัล
        ขอเชิญร่วมสนุกโดยการตอบค�าถามจากจุลสารตรวจสอบภายใน โดยสุ่มจากผู้โชคดีที่ตอบค�าถามถูกทุกข้อ 

จะได้รับพัดลมมือถือทั้งสิ้น จ�านวน 3 รางวัล

	 ก.	ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลและบริหำรกำรจัดเก็บรำยได้ของแผ่นดิน

	 ข.	ท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลและบริหำรกำรใช้จ่ำยเงินของแผ่นดิน

	 ค.	ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลและบรหิำรกำรจดัเก็บรำยได้และกำรใช้จ่ำย	

		 				ของเงินแผ่นดิน

	 ง.	ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรจดัเก็บรำยได้ของแผ่นดนิ

 ก.	ขอลงทะเบียนเพื่อให้ใช้สิทธิโดยไม่ต้องช�ำระค่ำรักษำ

	 ข.	จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อนแล้วน�ำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับ	

	 			ส่วนรำชกำรต้นสังกัด

	 ค.	จ่ำยค่ำรักษำพยำบำลไปก่อนแล้วสถำนพยำบำลจะด�ำเนิน		

					 			กำรเบิกให้

	 ง.	ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรรักษำได้	

	 ก.	พิพิธภัณฑ์ต้ำนโกงฯ

	 ข.	สถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกน�ำ้และกำรเกษตร	(องค์กำรมหำชน)

	 ค.	กรมบัญชีกลำง

	 ง.	ศูนย์เกษตรกรรมทหำรเรือบำงพระ

 3. การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ 

และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ หากไม่ได้น�าบัตรประชาชน

มาด้วยผู้รับบริการต้องท�าอย่างไร

 1. คติที่ว่า “ทุกอย่างเริ่มที่ตัวเรา  หยุดที่ตัวเรา” มาจากหน่วยงานใด

 2. กรมบัญชีกลาง เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ใด

ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
    สามารถส่งค�าตอบในระบบออนไลน์ที ่http://audit.oop.cmu.ac.th/  หรอื http://goo.gl/upaMez  หรอื QR Code 

       ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561  และประกาศรายชื่อผู้โชคดีในระบบออนไลน์ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

“ประมวลภำพกำรประชุมกิจกรรมงำนเปิด	-	ปิดกำรตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ”


