
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม Knowledge Sharing 
หัวข้อ “การควบคุมภายในกับการพัฒนาองค์กร” 

ภายใต้โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 กิจกรรม Knowledge Sharing หัวข้อ  
“การควบคุมภายในกับการพัฒนาองค์กร” โดยมีสาระส าคัญของการจัดกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 4 ประกอบด้วย ผู้แทนจากกลุ่มพัฒนาระบบริหาร ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ และกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 14 คน  

2. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าว คือ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์    
ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงหารือแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพระบบควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยงของ สบน.  

3. รายละเอียดของกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ 
๓.๑ กตส. ได้ให้ความรู้ด้านการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยให้ความส าคัญกับ 

การจัดท าระบบควบคุมภายในเพ่ือป้องกันความเสี่ยงในทุกกิจกรรมของส านัก ศูนย์ กลุ่ม รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจหรือส ารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน 
2. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วางแผนการประเมินผลในทุกกิจกรรม 
4. สอบทาน/ทบทวนการปฏิบตัิงาน 
5. เปรียบเทียบการปฏบิัติจริงกับระบบการควบคุมภายใน 
6. วิเคราะห์และประมวลผลวา่ ระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอและเหมาะสม

หรือไม่ 
7. จัดท ารายงาน ปย.1 และ ปย.2* 

ส านัก/ศนูย์/กลุ่ม 

8. ออกแบบสอบถามและสอบทานระบบควบคุมภายใน 
9. สรุปผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน 
10. จัดท ารายงาน ปส.* 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

11. สรุปผลการประเมินของส านัก/ศูนย์/กลุ่ม 
12. จัดท ารายงาน ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3* 
13. น าเสนอผูบ้ริหาร 

คณะท างาน 
(กพร. เป็น เลขานุการ) 

14. ลงนามในรายงาน ปอ.1 ปอ.2 และ ปอ.3* (น าสง่ สตง. และ คตป.กค.) ผู้อ านวยการ สบน. 

หมายเหตุ *  ปย. 1 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 ปย. 2 : รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ปอ. 1 : หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุมภายใน 
 ปอ. 2 : รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 ปอ. 3 : รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 ปส.    : รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
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๓.๒ กตส. ได้สรุปผลสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ของ สบน. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 66 โดยมีคะแนนประเมินสูงสุด ได้แก่ การติดตามประเมินผล ได้คะแนน 
3.37 คะแนน และคะแนนประเมินต่ าสุด ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม ได้คะแนน 3.22 คะแนน รายละเอียด
ตามแผนภาพที่ 1 

 

 
แผนภาพที่ 1 ผลสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

๓.๓ ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
1) เห็นควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารของส านัก/ศูนย์/กลุ่ม เห็นความส าคัญของ

การจัดท าระบบการควบคุมภายใน โดยในเบื้องต้นให้มีการทบทวนแผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของ 
ทุกส่วนงานในทุกกิจกรรม และพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถระบุความเสี่ยง  
ที่อาจจะเกิดขึ้น และก าหนดวิธีการลดและป้องกันความเสี่ยงให้เหมาะสม  นอกจากนี้ Work Flow จะช่วยให้
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และบุคลากรใหม่ มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และด าเนินการให้เป็นไปตามระบบ
การควบคุมภายในที่ก าหนด 

2) กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท างานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 
ของ สบน. จะจัดโครงการให้ความรู้ด้านการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงแก่ส านัก 
ศูนย ์กลุ่ม รวมถึงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให้ส านัก ศูนย์ กลุ่ม สามารถประเมินผลระบบ    
การควบคุมภายในของตนเองให้มีความเข้มข้นขึ้น ทั้งนี้ กพร. จะน าเสนอโครงการดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้บริหาร   
ของ สบน. ให้ความเห็นชอบในโอกาสต่อไป 

4. การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
กตส. ได้ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM Networking ครั้งที่ 4 

โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาระบบริหาร ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มตรวจสอบภายใน เสนอความคิดเห็นส าหรับน าไปปรับปรุงโครงการในปีต่อไป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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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
การประเมินผลตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 
ตารางที่ 2 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 11 ชุด จากทั้งหมด 14 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 
78.57 ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม การอ านวยความสะดวกและ
การประสานงานของเจ้าหน้าที่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความพึงพอใจ
มากที่สุดร้อยละ 96.36 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจต่ าที่สุด คือ หัวข้อกิจกรรมตรงกับความต้องการ และ
รูปแบบกิจกรรมและวิธีการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยได้รับความพึงพอใจระดับร้อยละ 92.73 ทั้งนี้  
ผลการประเมินในทุกประเด็นอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดตาม
แผนภาพที่ 2 

 
แผนภาพที่ 2 : ภาพรวมความพึงพอใจในการเข้าร่วม KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 4 
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5.5  ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิม

ประสิทธิภาพงานของ สบน. ในทุกภารกิจ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปสนับสนุนการท างานที่ตนรับผิดชอบได้
เป็นอย่างดี 

 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

26 เมษายน 2559 
 

 


