
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม Knowledge Sharing 
หัวข้อ “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีของ สบน.” 

ภายใต้โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 ในกิจกรรม Knowledge Sharing  หัวข้อ “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบัญชีของ สบน.” เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย ผู้บรหิาร สบน. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากส านักจัดการหนี้ 1 
(สจน.1) ส านักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มตรวจสอบภายใน จ านวนทั้งสิ้น 46 คน  

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหัวข้อดังกล่าว คือ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในการด าเนินงานด้านบัญชี รวมถึงปัญหาที่กลุ่มตรวจสอบภายในตรวจพบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบัญชีและ
การเงินของ สบน. และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๓. รายละเอียดของกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ 
3.1 ภาพรวมการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ 

การตรวจสอบบัญชีเริ่มต้นจากการรวบรวมหลักฐานการรับและการจ่ายเงิน รวมทั้ง
รายการปรับปรุงบัญชีมาตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป แล้วจึงตรวจสอบ
การผ่านรายการจากสมุดบัญชีไปบัญชีแยกประเภท และตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลบัญชีแยกประเภท 
ที่น ามาแสดงในรายงานการเงิน  

 ดังนั้น ก่อนเริ่มต้นการตรวจสอบข้อมูลบัญชีจ าเป็นต้องเรียกงบทดลองจากระบบ GFMIS 
เพ่ือตรวจสอบดุลบัญชีของแต่ละบัญชี เมื่อทราบว่าบัญชีใดมีความผิดพลาดจึงตรวจสอบรายละเอียดการบันทึก
รายการในบัญชีแยกประเภท ซึ่งจะใช้วิธีการจับคู่ประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในแต่ละบัญชี เมื่อพบข้อผิดพลาด
จะท าการปรับปรุงรายการบัญชี เพ่ือให้งบทดลองแสดงยอดที่ถูกต้อง 

3.2 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  
1) ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และสิทธิด้านอื่นๆ  

ที่เก่ียวข้องแก่บุคลากรของ สบน. อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม (แบบ 7131) 
และเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Intranet ให้ทราบอย่างทั่วถึง  

2) เพ่ือให้การจัดท างบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เห็นควร 
ให้มีการจัดท างบการเงินจากงบทดลอง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องและกระทบยอดได้ 

3) เพ่ือให้การบันทึกบัญชีในปีปัจจุบันมีความถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรให้หน่วยงาน     
ที่เก่ียวข้องตรวจสอบการบันทึกบัญชีโดยเรียกรายงานงบทดลองประจ าเดือนในระบบ GFMIS มาตรวจสอบ    
อย่างสม่ าเสมอ และหากพบข้อผิดพลาดให้ด าเนินการปรับปรุงรายการบัญชีทันที  

4) ในการปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอกสาร 
หลักฐานประกอบการปรับปรุงรายการบัญชี เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 

5) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศขอความร่วมมือ ส านัก ศูนย์ กลุ่ม จัดส่งข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับความรู้ ระเบียบ และคู่มือการท างานต่างๆ ให้ศูนย์ฯ เพ่ือน าไปเผยแพร่ใน Intranet ของ สบน. 
รวมถึงขอให้ส านัก ศูนย์ กลุ่ม ที่เก่ียวข้องน าส่งรายการคู่บัญชีของ สบน. และขอให้ กตส. ตรวจสอบให้ถูกต้อง  
ก่อนน าส่งศูนย์ฯ เผยแพร่ต่อไป 
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3.3 ผลการประเมินด้านบัญชีการเงินของ สบน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
(รอบ 6 เดือนหลัง) สบน. ได้คะแนน 3.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยหัวข้อที่ไม่ผ่านการประเมิน
และไม่ได้คะแนน คือ 1.2 เงินฝากธนาคาร จัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชีและทุกเดือน 
และ 4.1 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี 

๔. การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
กตส. ได้ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM Networking ครั้งที่ 3 

โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ส านัก ศูนย์ กลุ่ม เสนอความคิดเห็น
ส าหรับน าไปปรับปรุงโครงการในปีต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 แบบประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
ตอนที่ 2 การประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ มี 8 หัวข้อ โดยก าหนดระดับ

คะแนนเป็นระดับ 1 - 5 โดยระดับ 1 คะแนน แสดงถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด ไล่ไปตามล าดับจนถึงระดับ 5 
คะแนน ที่แสดงถึงความพึงพอใจมากที่สุด  

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
4.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ย   

เลขคณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted arithmetic mean) และวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยมีเกณฑ์
การประเมินผลตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินผล 

 

คะแนน ร้อยละ เกณฑ์ 
ตั้งแต่ 4.1 ขึ้นไป ตั้งแต่ 82 - 100 พึงพอใจมากที่สุด 
ตั้งแต่ 3.1-4 ตั้งแต่ 62 – 80 พึงพอใจมาก 
ตั้งแต่ 2.1-3 ตั้งแต่ 42 - 60 พึงพอใจ 
ตั้งแต่ 1.1-2 ตั้งแต่ 22 - 40 พึงพอใจน้อย 
ตั้งแต่ 0-1 ตั้งแต่ 0 - 20 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

4.3 ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.4 สรุปผลการประเมิน 

กตส. ได้รับแบบส ารวจกลับคืนมาจ านวน 35 ชุด จากทั้งหมด 50 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 7๐ 
ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  
ร้อยละ 86.86 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ หัวข้อกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตรงกับความต้องการ 
และความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที ่สื่อ และเอกสารประกอบการบรรยาย โดยได้รับความพึงพอใจ 
ร้อยละ 84.๐๐ ส าหรับภาพรวมของการประเมินผลทุกประเดน็อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมรีะดับความพึงพอใจ 
ในทุกหัวข้อมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 : ภาพรวมความพึงพอใจในการเข้าร่วม KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3 

5.5  ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่สบน. โดยเฉพาะ  
งานทีต่้องด าเนินการเกี่ยวข้องกันหลายหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบูรณาการการท างานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยเห็นควรให้มีผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานในที่ประชุมด้วย  

 
 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

25 เมษายน 2559 
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