
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม Knowledge Sharing 
หัวข้อ “Audit and IT Synergy” 

ภายใต้โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้จัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Networking ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 6 ในกิจกรรม Knowledge Sharing  หัวข้อ “Audit and IT Synergy” เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2559 โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 6 ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่าย กตส.  ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ศทส.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และบุคลากร กตส. จ านวนทั้งสิ้น 14 คน  

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหัวข้อดังกล่าว คือ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในและการจัดการความรู้ (KM) ของ สบน.  

๓. รายละเอียดของกิจกรรม สรุปได้ ดังนี้ 
3.1 แนวทางและกระบวนการตรวจสอบระบบ IT 

1) ความสัมพันธ์ของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายในเป็นกลไกพ้ืนฐานที่ส าคัญของการก ากับดูแลการด าเนินงานของ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในทุกภารกิจของหน่วยงาน และการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการจัดการ
ความเสี่ยง และป้องกันดูแลการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ส าหรับการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของผู้บริหาร 
ในการช่วยให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) ความสี่ยงของระบบ IT 
ระบบ IT ขององค์กรถือเป็นทรัพยสินที่ส าคัญและมีมูลค่าสูง โดยแต่ละองค์กรควรจะต้อง

ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IT ให้ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย มีระบบการควบคุม
ที่ด ีรวมถึงเข้าใจข้อจ ากัดด้าน IT ขององค์กรด้วย โดยความเสี่ยงด้านระบบ IT ที่พบโดยทั่วไป คือ การขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ ระบบมีความซับซ้อน และขาดความเอาใจใส่ดูแลอย่างสม่ าเสมอ ส าหรับอุปสรรคของ
การบริหารความเสี่ยงด้าน IT ระดับองค์กร คือ ขาดภาพรวมของระบบ IT ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร 

3) กระบวนการตรวจสอบทางด้าน IT 
ขั้นที่ 1 : ศึกษาระบบงาน นโยบายด้านสารสนเทศ คู่มือ โดยสัมภาษณ์หรือสอบถาม

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นที่ 2 : ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการปฏิบัติงาน 

โดยใช้แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ขั้นที่ 3 : ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องว่า หน่วยงานได้ก าหนด

นโยบาย และจัดท าข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นไปตามกฎหมายและประกาศ
คณะกรรมการธุรกรรมฯ รวมทั้งการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ฯ ) ให้ผู้ใช้งานทราบ 

ขั้นที่ 4 : รายงานผลการตรวจสอบ โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า ศทส. มีการจัดท า
นโยบายและแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งลงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ (www.pdmo.go.th) และระบบ
อินทราเน็ต (Intranet) ของ สบน. แล้ว มีการประกาศเผยแพร่การกระท าความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของ สบน. 

http://www.pdmo.go.th/
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ตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ฯ ให้กับผู้ใช้งาน ส าหรับการก าหนดรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งาน พบว่า ผู้ใช้งาน  
ยังก าหนดรหัสผ่านที่ง่ายต่อการคาดเดา และไม่ได้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านทุก 6 เดือน อย่างไรก็ดี ศทส. ได้มอบหมาย
ให้ผู้เกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบการใช้รหัสผ่าน โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นใน
การก าหนดรหัสผ่าน รวมทั้งได้ก าหนดแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับ IT ในอนาคต 

3.2 ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม  
1) ผอ. ศทส. มีความเห็นเรื่องแนวปฏิบัติที่ก าหนดให้ต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ าเสมอ

ทุก 6 เดือน ศทส. ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ รวมถึงที่ผ่านมาได้มีความพยายามให้บุคลากรทุกคนต้องเปลี่ยน
รหัสผ่านโดยอัตโนมัติแล้ว แต่ได้รับความร่วมมือน้อยมาก และมีข้อสังเกตว่า ควรมีการพิจารณาด้วยว่าเกณฑ์
ดังกล่าว หากไม่ได้ด าเนินการแล้วจะส่งผลกระทบต่อ สบน. และมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายมากน้อยเพียงไร 

2) รักษาการผู้เชีย่วชาญด้านตรวจสอบภายในได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ เนื่องจากเป็นข้อก าหนด
ที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติด้าน IT ของกระทรวง ICT ท าให้เมื่อมีการประเมินจะต้องน ามาพิจารณา อย่างไรก็ดี ศทส. 
ควรเก็บสถิติของผู้เปลี่ยนรหัสผ่านว่ามีจ านวนเท่าใด และเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาแล้วมีความคืบหน้าเพ่ิมข้ึน
หรือไม่ รวมทั้งควรประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ศทส. อาจจะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ภายใน สบน. รับทราบ เมื่อเกิดความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย เพื่อให้เกิดการยอมรับ รวมทั้งหาก ศทส. 
ได้ด าเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้วเห็นว่ายังคงมีความเหมาะสม ศทส. สามารถยืนยัน
นโยบายและแนวปฏิบัติเดิมได้ พร้อมนี้ ไดแ้จ้ง ศทส. ว่า กตส. จะเข้าตรวจสอบการด าเนินการตามแนวนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สบน. ในเดือนมิถุนายน 2556  

3) ผู้แทน กพร. มีความเห็นเรื่องตัวชี้วัดด้าน IT ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ
ส านักงาน กพร. ที่ก าหนดให้เว็ปโซด์ของหน่วยงานราชการต้องสามารถให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนให้สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและแพร่หลาย โดยเห็นว่า สบน. มีข้อจ ากัดเรื่องการเผยแพร่ข้อมูล เนื่องจากภารกิจของ สบน. ไม่ได้
เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปโดยตรง 

4) ที่ประชุมได้หารือเรื่องระบบฐานข้อมูลคลังความรู้ ของ สบน. และมีความเห็นว่า 
ควรน าผลงานวิชาการของบุคลากร สบน. มารวมเก็บไว้ในฐานข้อมูลคลังความรู้เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันความรู้ภายใน
องค์กร โดยที่ผ่านมา ศทส. ได้จัดให้มีพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลผลงานวิชาการและก าหนดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่าน
ระบบอินทราเน็ตของ สบน. แล้ว แต่พบว่าการน าเข้าข้อมูลผลงานวิชาการไม่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้ข้อมูลในระบบ
ยังไม่ครบถ้วน นอกจากนี้ ยังไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร สบน. ทราบ เพ่ือใช้ประโยชน์จากคลังความรู้
ดังกล่าว 

3.3 เรื่องอ่ืนๆ  
แนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) และการจัดการความรู้ (KM) ของ กตส. และ กพร.  
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และการจัดการความรู้ (KM) วงเงิน 9.78 ล้านบาท  ได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินโครงการจากคณะกรรมการ
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง (คคค.กค.) แล้ว โดยให้บูรณาการ 2 งาน ของ กตส. และ กพร. ไว้ด้วยกัน 
ต่อมา กตส. ได้รับแจ้งจากส านักงานเลขานุการกรมในเบื้องต้นว่า ส านักงบประมาณไม่อนุมัติงบประมาณ พ.ศ. 2560  
เพ่ือด าเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้น แนวทางการด าเนินการต่อไป สมาชิกเครือข่ายเห็นว่า โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงบูรณาการด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการจัดการความรู้ (KM) ยังมีความจ าเป็น
ทีจ่ะต้องด าเนินการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ สบน. มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
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จึงเห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หรือเงินฝาก
ค่าธรรมเนียมการค้ าประกันและค่าธรรมเนียมการให้กู้ต่อ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก คคค. กค. แล้ว 
โดย กตส. และ กพร. จะร่วมกันพิจารณาปรับปรุง TOR ให้มีความเหมาะสมก่อนด าเนินการต่อไป 

๔. การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
กตส. ได้ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม KM Networking ครั้งที่ 6 

โดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสนอความคิดเห็น
ส าหรับน าไปปรับปรุงโครงการในปีต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 แบบประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ หน่วยงานต้นสังกัด และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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 
4.1 ขึ้นไป 81 - 100 พึงพอใจมากที่สุด 
3.1-4 61 – 80 พึงพอใจมาก 
2.1-3 41 - 60 พึงพอใจ 
1.1-2 21 - 40 พึงพอใจน้อย 
0-1 0 - 20 พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

4.3 ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.4 สรุปผลการประเมิน 

กตส. ได้รับแบบส ารวจกลับคืนมาจ านวน 11 ชุด จากทั้งหมด 14 ชุด หรือร้อยละ 78.57 
ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ภาพรวมของการจัดกิจกรรม ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยได้รับความพึงพอใจมากที่สุด  ร้อยละ 96.36 และ
ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจ ต่ าที่สุด คือ ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที ่สื่อ และเอกสารประกอบการ
บรรยาย โดยได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 87.27 ส าหรับภาพรวมของการประเมินผลทุกประเด็นอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด โดยมรีะดับความพึงพอใจในทุกหัวข้อมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 : ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม KM Networking ครั้งที่ 6 

4.5  ข้อเสนอแนะ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

ความรู้อย่างต่อเนื่อง  และ update ข้อมูลระหว่างกันอย่างสม่ าเสมอ  
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