
รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
หัวข้อ “การจัดการความเสี่ยงด้านบัญชีการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” 

ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างเครือข่ายในการท างาน (KM Networking) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้เพ่ือสร้างเครือข่ายในการท างาน (KM 

Networking) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 โดยจัดอบรมในหัวข้อ “การจัดการความเสี่ยงด้านบัญชี
การเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ” เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 สรุปสาระส าคัญของการจัดกิจกรรมได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ (1) เพ่ือให้บุคลากร สบน. มีความรู้และความเข้าใจในการ
ตรวจสอบภายในด้านบัญชีการเงินและด้านกฎระเบียบ และผู้ตรวจสอบภายใน สบน. รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็น
เครือข่าย กตส. ทราบเทคนิคและแนวทางการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน โดยมีตัวอย่างการตรวจสอบภายในด้าน
บัญชีการเงิน ของส านักงานตรวจสอบภายในทหารบกเป็นกรณีศึกษา และ (2)เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน  

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร สบน. บุคลากรจากส านัก ศูนย์ กลุ่ม และสมาชิก
เครือข่าย กตส. ในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง และ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จ านวนทั้งสิ้น 52 คน (ข้าราชการ จ านวน 39 คน พนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 13 คน) โดยมีวิทยากร คือ พ.อ. ศุภกิต ศรีจักรโคตร รองผู้อ านวยการกองแผน ส านักงาน
ตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.) 

3. รายละเอียดการให้ความรู้ สรุปได้ ดังนี้ 
1) การตรวจสอบภายในยุคปัจจุบัน เน้นท างานแบบร่วมมือกับหน่วยรับตรวจ และให้

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  

2) แนะน าบทบาทภารกิจของ สตน. ทบ. โดยเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ตรวจสอบด้านบัญชี
การเงินของกองทัพบก ด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินราชการเป็นหลัก เงินรายได้ของกิจการของกองทัพบก และมี
รายไดท้ีไ่ม่ต้องน าส่งคลัง เช่น กิจการโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีวิทยุ ศูนย์พัฒนากีฬา สนามกอล์ฟ โรงแรม เป็นต้น  

3)  แนวทางการตรวจสอบของ สตน.ทบ.  
(1) การวางแผน โดยจัดท าแผนระยะยาว 3 ปี แผนประจ าปี แผนปฏิบัติงาน และแผนงาน

ตรวจสอบ ( Audit Program ) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการติดตามผลการตรวจ  ด้านการควบคุมภายใน ด้านการเงินและ
การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยตรวจสอบหลักฐาน ใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม 
จัดท ากระดาษท าการเพ่ือบันทึกผลการตรวจสอบ และรวบรวมผลการตรวจสอบ 

(3) รายงานผลการตรวจสอบ โดยบันทึกผลการตรวจขั้นต้นให้หน่วยรับตรวจ และจัดท า
รายงานผลการตรวจพร้อมข้อเสนอแนะ 

(4) การติดตามผลการตรวจ เพ่ือติดตามว่าหน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อสั่งการของ 
ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) / ข้อเสนอแนะของ สตน.ทบ. ภายใน 45 วัน 
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4) หัวข้อการตรวจสอบและประเด็นที่ตรวจพบ 
(1) การติดตามผลการตรวจสอบภายใน โดยตรวจสอบผลการด าเนินการแก้ไขข้อทักท้วง

ตามสั่งการของ ผบ.ทบ. และรายงานภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ผบ.ทบ. สั่งการ 
(2) การบริหารงาน โดยสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ประเด็นที่เป็น

ปัญหา เช่น ความรู้ความเข้าใจของผู้ตรวจสอบภายในในภารกิจของหน่วยรับตรวจ ในกรณีดังกล่าวผู้ตรวจสอบภายใน
อาจดูจากแบบประเมินระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามที่ระเบียบก าหนด โดยให้ตรวจสอบว่า หน่วยรับตรวจ
ได้ด าเนินการครบถ้วนทุกกิจกรรมตามภารกิจหรือไม่  

(3) ด้านการเงิน 
 การงบประมาณ ให้ตรวจสอบว่า มีการจัดท าทะเบียนคุมงบประมาณหรือไม่  การ

ใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ รวมทั้งได้มีการเร่งรัดการใช้งบประมาณหรือไม่ โดยยกตัวอย่างประเด็น
ที่ตรวจพบ เช่น เจ้าหน้าทีป่ลอมลายเซ็นผู้มีอ านาจอนุมัต ิปลอมเอกสารการเบิกจ่ายเงิน เป็นต้น 

 การเงิน 
-  เงินสดและเงินฝากธนาคาร มีความเสี่ยงสูง ต้องตรวจสอบและผู้บริหาร/

ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือป้องกันการทุจริต โดยยกตัวอย่างเช่น  
เงินสด ประเด็นที่ตรวจพบ เช่น หน่วยจัดเก็บรายได้ไม่น าส่งเงินให้แก่เจ้าหน้าที่

การเงิน เจ้าหน้าที่การเงินรับเงินแต่ไม่บันทึกบัญชี หรือรบัเงินแล้วน าส่งช้า (Lapping) โดยอาจน าไปใช้หมุนเงิน รับเงิน
แล้วน าส่งไม่ครบ รับเงินแล้วออกใบเสร็จรับเงินฉบับจริงกับส าเนาไม่ตรงกัน เป็นต้น เทคนิคการตรวจสอบในเรื่อง
ดังกล่าว คือ สังเกตการณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในกรณีการปลอมแปลงเอกสาร/ลายมือชื่อใบน าส่งคลัง มี
เทคนิคการตรวจสอบ คือ การสอบยัน โดยขณะนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบใบเสร็จ และการคุมใบเสร็จรับเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 

เงินฝากธนาคาร การเขียนเช็คควรระบุ Account Payee only เข้าบัญชีผู้รับเงิน
เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการควบคุมที่ดี เนื่องจากระเบียบก าหนดให้ขีดคร่อม คือ เป็นการน าเข้าบัญชีโดยเปลี่ยนมือได้ 
ประเด็นที่ตรวจพบเรื่องการทุจริตเช็ค เช่น การปลอมลายเซ็นผู้มีอ านาจ (เงินนอกงบประมาณ) การแก้ไขเช็คและ
เซ็นต์ชื่อก ากับให้เหมือนว่าถูกต้อง เป็นต้น กรณีดังกล่าวแนะน า คือ ก าหนดให้มผีู้เก็บรักษาเช็ค  

-  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เช่น การจ่ายเงินเดือนก่อนที่จะมีการจ่ายตรง  
ประเด็นที่ตรวจพบ การจ่ายบ านาญพิเศษกรณีมีทายาท (คู่สมรส) หากคู่สมรสสมรสใหม่จะไม่มีสิทธิรับบ านาญพิเศษ
ดังกล่าว เป็นต้น เทคนิคการตรวจสอบ คือ ตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

- เงินยืม เช่น เงินยืมทดลองราชการ โดยลูกหนี้คืนเงินแล้วคลังไม่น าส่ง หรือส่งใช้
หนี้เกินกว่าที่ระเบียบก าหนด เป็นต้น โดย สตง. ไดม้ีข้อสังเกตเรื่องระยะเวลาการใช้คืนหนี้ตามที่ระเบียบก าหนด 

 การบัญชี 
- การบันทึกบัญชีใช้เกณฑ์คงค้าง  
- การตรวจสอบบัญชีในระบบ GFMIS ให้ด าเนินการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด

แนวปฏิบัติไว้ 
 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

- การเบิกจ่าย เช่น ค่ารักษาพยาบาล ต้องตรวจสอบสิทธิก่อนเบิกเงิน การใช้สิทธิ
ของผู้มีสิทธิหลายสิทธิให้ใช้สิทธิหลักก่อนและหากไม่พอให้ใช้สิทธิรอง ประเด็นที่ตรวจพบ กรณีงดสิทธิการเบิก เช่น  
อยู่ระหว่างด าเนินคดี หย่าร้าง เป็นต้น (เมื่อคดีสิ้นสุดแล้วไม่มีความผิดสามารถน าใบเสร็จมาเบิกได้ภายใน 1 ปี) การน า
ใบส าคัญมาเวียนเบิก 
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- การพัสดุ ประเด็นตรวจพบ เช่น ตรวจนับพัสดุประจ าปี ไม่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจ
นับพัสดุก่อนสิ้นปีงบประมาณ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจนับพัสดุประจ าปี ไม่รายงานภายใน 30 วัน 
การตรวจรับของไม่ตรงตามสัญญาและแหล่งผลิต หากเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตรวจรับให้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็นได้ กรณีความเห็นของกรรมการขัดแย้งให้บันทึกไว้ในรายงานผลการตรวจรับ ความเห็น
กรรมการไม่จ าเป็นต้องเป็นเอกฉันท์ กรณีกรรมการตรวจรับไม่ครบองค์ประกอบ เช่น ป่วย ให้แจ้งเหตุผลแต่ด าเนินการ
ตรวจรับได้ เป็นต้น 

4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
กตส. ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม KM Networking ครั้ งที่  1 โดยใช ้

แบบประเมินผลการอบรม/สัมมนาของส านักงานเลขานุการกรม เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีต่อไป  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 หัวข้อตามแบบประเมินผล ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1) การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ หัวข้อเรื่องมีความสอดคล้องและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานในภารกิจของ กตส. และหัวข้อเรื่องมีความสอดคล้องและสนับสนุนการปฏิบัติงานในภารกิจของส านัก ศูนย์ 
กลุ่ม 

2) ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังฝึกอบรม 
3) การน าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการ ประกอบด้วย 

(1) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การแจ้งรายละเอียด การก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม  
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน จ านวนคนเข้าร่วมเหมาะสม สื่อประกอบการสอนเหมาะสม อุปกรณ์การสอน
เหมาะสม 

(2) ด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ได้แก่ การให้ข้อมูลโครงการที่ครบถ้วน การตอบข้อซักถาม
ที่ชัดเจน ตรงประเด็น กิริยามารยาท การแต่งกายเหมาะสม เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 

(3) ด้านวิทยากร ได้แก่ ความรอบรู้ในหัวข้อวิชาของวิทยากร การจัดล าดับความสัมพันธ์
ของเนื้อหาวิชาเหมาะสม วิทยากรมีเทคนิค/วิธีการในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย เอกสารประกอบการสอนครบถ้วน 
ชัดเจน การยกตัวอย่าง/กิจกรรมในการฝึกอบรม การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

(4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ขนาดห้องเหมาะสมกับจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
การจัดห้องเหมาะสมกับหัวข้อการสอน ความสะดวกในการเดินทาง อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม 

(5) ด้านคุณภาพ ได้แก่ ความสอดคล้องของเนื้อหาหลักสูตรกับความต้องการ เนื้อหา
หลักสูตรเป็นปัจจุบันทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความรู้ที่ได้รับสามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ความคุ้มค่าของ
การฝึกอบรม 

5) ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดฝึกอบรม 
โดยก าหนดระดับคะแนนเป็นระดับ 1 - 5 โดยระดับ 1 คะแนน แสดงถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด ไล่ไปตามล าดับจนถึง
ระดับ 5 คะแนน ที่แสดงถึงความพึงพอใจมากที่สุด  

4.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ย 
เลขคณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted arithmetic mean) และวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินผลตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ร้อยละ เกณฑ์ 

ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป - 5 80% ขึ้นไป พึงพอใจมากที่สุด 
ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป – 4 60% ขึ้นไป – 80% พึงพอใจมาก 
ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป - 3 40% ขึ้นไป – 60% พึงพอใจปานกลาง 
ตั้งแต่ 1 ขึ้นไป - 2 20% ขึ้นไป – 40% พึงพอใจน้อย 

ตั้งแต่ 0 - 1 0% – 20% ไม่พึงพอใจ 

4.3 ตัวชี้วัด คือ ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.4 สรุปผลการประเมิน 

มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 42 ชุด จากท้ังหมด 52 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 81  
ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 ประเด็นหลัก พบว่า ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด 

คือ ความเหมาะสมของระยะเวลา โดยได้รับความพึงพอใจร้อยละ 98 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ความรู้ที่ได้รับหลังการฝึกอบรม โดยได้รับความพึงพอใจร้อยละ 80  และมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยใน  
5 ประเด็นหลักอยู่ที่ ร้อยละ 85.60 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 
 
แผนภาพที่ 1 : ผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 1 
 

 
 

รายละเอียดในแต่ละประเด็นย่อย สรุปไดด้ังนี้ 
-  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า มีความสอดคล้องกับภารกิจของ กตส. ร้อยละ 89 

และสอดคล้องกับภารกิจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 81 รายละเอียดตามแผนภาพที่ 2 
-  ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ

ก่อนการฝึกอบรม ร้อยละ 54 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม ร้อยละ 80 โดยเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 26 รายละเอียดตามแผนภาพที่ 3 
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เฉลี่ย 85.60% 
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แผนภาพที่ 2 ผลการประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ     แผนภาพที่ 3 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังฝึกอบรม  

 
- ความพึงพอใจต่อภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจวิทยากรมากที่สุด ร้อยละ 87 

และพึงพอใจกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย การแจ้งรายละเอียด การก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน จ านวนคนเข้าร่วมเหมาะสม สื่อประกอบการสอนเหมาะสม อุปกรณ์การสอนเหมาะสม  
น้อยที่สุด ร้อยละ 79 เนื่องจากส่วนหนึ่งวิทยากรไม่ให้เอกสารประกอบการบรรยาย รายละเอียดตามแผนภาพที่ 4 
 
แผนภาพที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของภาพรวมของโครงการ 

 
4.5  ข้อเสนอแนะ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้คนเข้าฟังได้มากขึ้น 
ควรมีการแจ้งล่วงหน้ามากกว่านี้ อยากให้จัดอบรมในหัวข้อนี้ทุกปีเพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ 
ที่เพ่ิมข้ึนและจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องยิ่งขึ้น รวมถึงควรเพ่ิมระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็น 1 วัน 

 
 

 
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
30 มีนาคม 2560 
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