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กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ไดจ้ัดกิจกรรม Knowledge Plus ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการจัดการ
ความรู้เพ่ือสร้างเครือข่ายในการท างาน (KM Networking) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “รู้ทัน เข้าถึงการตรวจสอบภาครัฐ สู่การสร้างภูมิคุ้มกันการปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 2 เมษายน 
2562 สรุปสาระส าคัญของการอบรมได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบในปัจจุบัน ผลกระทบของกฎหมายที่มีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งข้อ
พึงระวังในการปฏิบัติงานราชการ 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร สบน. บุคลากร สบน. และเครือข่ายตรวจสอบภายใน
จากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน แบ่งเป็น บุคลากร สบน. 
จ านวน 27 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 13 คน โดยวิทยากร ได้แก่ รศ. มานิตย์ จุมปา จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. รายละเอียดการอบรม สรุปได้ ดังนี้ 
3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง  

ปัจจุบันความเสี่ยงต่อความผิดในการปฏิบัติงานเกิดทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้อนุมัติ
จนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การกระท าความผิดต้องไล่จากระดับต่ าไปถึงระดับสูง คือ คดีทางวินัย คดีปกครอง  
คดีแพ่ง และคดีอาญา ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ทุกคนจ าเป็นต้องศึกษากฎหมาย เนื่องจากศาลจะไม่รับฟังค ากล่าวอ้างว่า
ไม่รู้กฎหมายและให้หลุดพ้นจากความรับผิดได้  

คดีปกครอง เป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเอง โดยเป็นการฟ้องในเรื่องค าสั่งที่ออกโดยส่วนราชการไม่ชอบด้วยกฎมาย หน่วยงาน
หรือผู้ถูกฟ้องร้องจะต้องเป็นผู้แก้ต่าง และการฟ้องจะฟ้องผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ถ้าผู้บริหารสูงสุดไม่อยู่ใน
ต าแหน่งแล้ว ผู้บริหารสูงสุดท่านใหม่จะมีหน้าที่ต้องแก้ต่างแทน และหากค าตัดสินในคดีแพ้ หมายถึง ค าสั่งที่ออก
โดยส่วนราชการนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องเพิกถอนค าสั่งดังกล่าว ส าหรับคนฟ้องสามารถน าค าพิพากษาที่ศาล
ปกครองได้ตัดสินแล้วไปฟ้องในคดีอ่ืนๆ ต่อไปได้ เช่น คดีอาญา มาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จงใจให้เกิด
ความเสียหายหรือทุจริต ค าแนะน า หากในอนาคตต้องไปเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องในคดีปกครองต้องพิสูจน์และสู้ให้ชนะ 
เพ่ือปิดความเสี่ยงจากคดีแพ่งและคดีอาญา 

คดีแพ่ง คือ คดีที่ฟ้องเพ่ือเรียกเงินระหว่างกัน บทลงโทษสูงสุด คือ ให้จ่ายเงิน ถ้าศาล
พิพากษาให้ต้องชดใช้หนี้เกิน 1 ล้านบาท จะถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย และหากเป็นข้าราชการจะถูกให้พ้นจาก
ราชการโดยทันท ี

คดีอาญา คือ คดีที่ฟ้องร้องกันเนื่องจากมีการกระท าความผิดทางอาญา บทลงโทษ คือ ให้ปรับ 
ให้จ าคุก หรือให้ประหารชีวิต เช่น คดีท าร้ายร่างกาย คดีลักทรัพย์ คดีประมาทท าให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นต้น 

/3.2 ปฏิบัติ... 
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3.2 ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างไรให้ปลอดภัยจากความรับผิด 
คาถาบทที่ ๑ “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ”  
การบริหารงานที่ต้องใช้อ านาจตามกฎหมายของภาครัฐ จะต้องดูว่าเรื่องที่จะใช้อ านาจนั้น

มีกฎหมายให้อ านาจหรือไม่ ตามหลักการพ้ืนฐานในกฎหมายมหาชนที่ว่า “ไม่มีกฎหมาย ไม่มีอ านาจ” ในทางปฏิบัติ
ผู้บริหารจะต้องคิดนโยบายก่อนหลักกฎหมาย และดูว่านโยบายดังกล่าวมีกฎหมายรองรับหรือไม่ หากพบว่ากฎหมาย
ไม่ให้อ านาจ ก็พิจารณาต่อว่าจะสามารถแก้กฎหมายได้หรือไม่  

คาถาบทที่ ๒ “ถ้ามีปัญหาด้านกฎหมาย หรือมีผู้ทักท้วง หรือตีความแตกต่างกัน ต้องมีการ
ปรึกษาหารืออย่างรอบคอบ”  

แม้การใช้อ านาจตามกฎหมายของภาครัฐจะมีกฎหมายให้อ านาจไว้ หากมีปัญหาต้อง
ตีความถ้อยค าในกฎหมายที่ส าคัญ หรือเมื่อมีการตีความที่แตกต่างกัน ต้องมีการประชุมหารือร่วมกัน เพ่ือให้ได้
ข้อสรุป หรือหารือองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาทางกฎหมาย เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เป็นต้น หรือหารือที่ปรึกษากฎหมายประจ ากระทรวง เนื่องจากจะแสดงให้เห็นว่า ได้พิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
อย่างรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ หากแสดงให้ศาลเห็นว่า ได้ด าเนินการหารือโดยรอบคอบแล้ว แม้ท้ายที่สุดศาลจะตัดสิน 
ไม่เห็นด้วยกับการตีความนั้น ก็ไม่ถือว่าด าเนินการโดยทุจริต หรือท าผิดมาตรา ๑๕๗ และไม่ต้องรับผิดในทางแพ่ง
เป็นการส่วนตัวตาม มาตรา ๔๒๐ ของประมวลแพ่งและพาณิชย์ เนื่องจากไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง ค าแนะน า หากมีสถานการณ์ก้ ากึ่งทางกฎหมายในการปฏิบัติงานว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ ให้น า
เรื่องดังกล่าวหารือในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพ่ือลดความเสี่ยงของการใช้ดุลพินิจโดยบุคคลแต่เพียงผู้เดียว 

3.3 ตัวอย่างคดีต่าง ๆ  
ตัวอย่างที่ 1 หน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่งมีการจัดโครงการสัมมนาต่างจังหวัดและพ่วงงาน

ทอดกฐิน ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานและผู้เสนอโครงการถูกฟ้องในคดีอาญา มาตรา 157 ใช้อ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการตามขอบเขตงานโครงการที่ได้อนุมัติ แม้จ าเลยจะขออุทธรณ์ว่า มีการสัมมนาแล้ว
บนโต๊ะอาหาร ศาลแจ้งว่า การสัมมนาต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง และไม่มีเครื่องดื่มแอลกฮอลล์ ศาลอาญาพิพากษา
ตัดสินให้จ าคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา แต่เนื่องจากจ าเลยมีคุณงานความดต่ีอประเทศ ลดโทษเหลือจ าคุก 1 ปี ไม่รอ
ลงอาญา  

ตัวอย่างที่ 2 ธนาคาร ก ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้กู้รายหนึ่งตามค าสั่ง ต่อมาผู้บริหารระดับสูง 
และเจ้าหน้าที่ระดับกลางและระดับล่าง ถูกฟ้องข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ คือ ปล่อยเงินกู้ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ที่ก าหนด ในปัจจุบันการตัดสินของศาลจะไม่มีการผ่อนปรนให้เจ้าหน้าทีร่ะดับล่างเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา 

ตัวอย่างที่ 3 การเพ่ิมเงินเดือนของกรรมการ ป.ป.ช. โดยออกระเบียบคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ.2547 เพ่ือเหมาจ่ายเบี้ยประชุมรายเดือน ณ ขณะนั้น ฝ่ายกฎหมายได้จัดท าบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรแจ้งให้กรรมการ ป.ป.ช. ทั้ง 9 คน ทราบว่า การเพ่ิมเงินเดือนของกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องแก้ไขกฎหมาย 
(พ.ร.บ.เงินเดือนฯ) ไม่สามารถออกเป็นระเบียบได้  ศาลฎีกาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตัดสินว่า กรรมการ ป.ป.ช. 
ไม่มีอ านาจในการออกกฎหมาย ถือว่าเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบ รวมทั้งการไม่น าความเห็นของฝ่ายกฎหมายมา
พิจารณาร่วมกัน ถือว่าเป็นการกระท าโดยอ าเภอใจและโดยทุจริต จึงตัดสินให้จ าคุกกรรมการ ป.ป.ช.  

ตัวอย่างที่ 4 กรณีการโอนที่ดินอัลไพน์ หน่วยงานได้สอบถามความเห็นของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งเป็นที่ดินที่มีผู้บริจาคให้แก่วัด และหากจะโอนจะต้องแก้ไขกฎหมาย ผู้บริหารของส่วนราชการจึงส่งเรื่อง
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ต่อมาส่วนราชการดังกล่าวได้เสนอเรื่องการเพิกถอนสิทธิการออก
เอกสารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเสนอเรื่องดังกล่าวในระดับกระทรวง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงให้มีการ

/ทบทวน... 
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ทบทวนและน าความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายประจ ากระทรวงมาแย้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ศาล
พิจารณาและตัดสินว่า ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็น
การท าผิดตามมาตรา 157  ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากหากคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นไปทางใด 
หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความและ
ความเห็นไม่สอดคล้องหรือขัดแย้งกับการปฏิบัติของหน่วยงาน หน่วยงานสามารถขอให้พิจารณาทบทวนความเห็น
ใหม่ โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาจะให้มีการประชุมร่วม 2 องค์คณะ (แต่งตั้งองค์คณะใหม่ร่วมประชุมกับองค์คณะ
เดิม) และหากผลการพิจารณายังไม่เป็นที่พอใจ สามารถขอหารือได้อีกครั้ง โดยครั้งนี้จะเป็นการประชุมใหญ่ 14 
องค์คณะ (140 คน) 

ตัวอย่างที่ 5 โครงการจ าน าข้าว ศาลพิพากษาให้จ าคุก 5 ปี นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
พร้อมทั้งให้ชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งเป็นการท าความผิดตามมาตรา 157 ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยศาลมี
ความเห็นว่า โครงการจ าน าข้าวเป็นนโยบายรัฐบาล การตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภา ผ่านการกระทู้ถาม แต่การน า
นโยบายมาปฏิบัติเห็นว่า การขายข้าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการแอบอ้างสัญญาจีทูจี เป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยทุจริต  

3.4  การซักถามและประเด็นค าแนะน าทางกฎหมาย เช่น การใช้รถราชการรวมทั้งการเบิกเงิน
ล่วงเวลา (OT) ของพนักงานขับรถในกรณีต่าง ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การด าเนินการตาม พ.ร.บ. 
จัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การแต่งตั้งข้าราชการ สบน. ไปเป็นผู้แทนในคณะกรรมการ การ
หลีกเลี่ยงโดยไม่เข้าประชุมการอนุมัติวาระการประชุมที่มีความเสี่ยง การขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ความเห็นในเรื่องที่ไม่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ การจดรายงานประชุมเฉพาะประเด็นส าคัญ การขอความเห็นกรณีเร่งด่วนไม่สามารถเข้า
คณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ใช้ความเห็นเลขาธิการกฤษฎีกา กรณผีู้บริหารถูกกันใหเ้ป็นพยานในคด ีเป็นต้น 

4. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
กตส. ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ เข้าร่วมกิจกรรม KM Networking ครั้งที่  2 โดยใช ้

แบบประเมินผลการอบรม/สัมมนาของส านักงานเลขานุการกรม เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินโครงการในปีต่อไป  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 หัวข้อตามแบบประเมินผล ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1) การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ สนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ

เพ่ิมศักยภาพของบุคลากร ส่งผลให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และประสบการณ์ร่วมกัน รวมทั้งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

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 การตอบข้อ
ซักถามที่ชัดเจน ตรงประเด็น กิริยามารยาท การแต่งกายเหมาะสม เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นเต็มใจให้บริการ 

(3) ด้านวิทยากร ได้แก่  ความรอบรู้ ในหัวข้อวิชาของวิทยากร การจัดล าดับ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาเหมาะสม วิทยากรมีเทคนิค/วิธีการในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย เอกสารประกอบการ
สอนครบถ้วน ชัดเจน การยกตัวอย่าง/กิจกรรมในการฝึกอบรม การสรุปและทบทวนให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

/(4) ด้าน... 
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(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 าดับ
จนถึงระดับ 5 คะแนน ที่แสดงถึงความพึงพอใจมากที่สุด  

4.2 เกณฑ์การประเมินผล ใช้วิธีการทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ย 
เลขคณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted arithmetic mean) และวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยมีเกณฑ์
การประเมินผล ดังนี้ 

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 31 ชุด จากท้ังหมด 40 ชุด หรือร้อยละ 77.5  
ผลการประเมินความพึงพอใจ 5 ประเด็นหลัก พบว่า ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมาก

ที่สุด คือ ความเหมาะสมของระยะเวลา ร้อยละ 100 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ความรู้ที่ได้รับ
หลังการฝึกอบรม ร้อยละ 87 โดยทั้ง 5 ประเด็นหลักอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

เฉลี่ย 5 ประเด็น 
94 % 

 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดในแต่ละประเด็นย่อย สรุปไดด้ังนี้ 
- ความพึงพอใจต่อภาพรวม พบว่า ประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน

วิทยากรและด้านคุณภาพ ร้อยละ 96 และประเด็นที่ได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านกระบวนการ ได้แก่ การ
ก าหนดรูปแบบ/กิจกรรม การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย จ านวนคนเข้าร่วม และสื่อและอุปกรณ์การสอน ร้อยละ 92   

 

-  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า สนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเพ่ิม
ศักยภาพของผู้เข้าอบรม และสนับสนุนวัตถุประสงค์ด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ 96  

-  ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ
ก่อนการฝึกอบรมเพียงร้อยละ 58 และมีความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรม ร้อยละ 87 โดยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 29  

 

4.5  ข้อเสนอแนะ 
 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในหัวข้อ

ดังกล่าว จาก 0.5 วัน เป็น 1 วัน เนื่องจากเนื้อหาเป็นกรณีศึกษาค าพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการ
ซึ่งมีความน่าสนใจและมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทั้งนี้ กตส. จะได้น าข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงการด าเนินการ
ในครั้งต่อไป 

 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
12 กรกฎาคม 2562  


