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รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจและระดับความน่าเชื่อมั่นของหน่วยรับตรวจ 
ต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
1. ความเป็นมา 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อมาตรฐานด้านคุณภาพ 1311 การประเมินผลจากภายใน และแนวทาง
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลางได้ก าหนดให้มีการส ารวจความพึงพอใจจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม รวมทั้งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสอบถามความพึงพอใจและระดับความเชื่อมั่นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อความประพฤติ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามกรอบคุณธรรม 
2. เพ่ือน าผลสรุปจากการตอบแบบสอบถาม รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง

และพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) ให้มีประสิทธิมากภาพยิ่งขึ้น 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ หน่วยรับตรวจ (ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กองทุน) 

และผู้ประเมิน (ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง) 
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ก าหนดประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ

ใน 4 ด้าน จ านวนทั้งสิ้น 16 ประเด็น คือ ด้านความพึงพอใจในภาพรวมของ กตส. 4 ประเด็น ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 4 ประเด็น ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 5 ประเด็น และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ 
3 ประเด็น 

ส่วนที่ 3 ระดับความเชื ่อมั่นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่  
ของผู้ตรวจสอบภายใน จ านวน 9 ประเด็น คือ ความซื่อสัตย์ ไม่สร้างความสัมพันธ์ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง 
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ ไม่รับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม ไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง ไม่น าข้อมูลที่ได้รับไปแสวงหาผลประโยชน์ รอบคอบ มีความรู้ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ที่เพียงพอ และการให้ค าปรึกษา ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องโดยปราศจากการล าเอียง 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
น าแบบประเมินดังกล่าวส่งให้หน่วยรับตรวจที่ กตส. ได้เข้าตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ านวน 50 ชุด  

5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted 

Arithmetic mean) และวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
ออกเป็น 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจและระดับความน่าเชื่อมั่นของหน่วยรับตรวจต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน 
คะแนน ร้อยละ เกณฑ์ 

4.01 – 5.00 81 – 100 พึงพอใจ/เชื่อมั่นมากท่ีสุด 
3.01 – 4.00 61 – 80 พึงพอใจ/เชื่อมั่นมาก 
2.01 – 3.00 41 – 60 พึงพอใจ/เชื่อมั่น 
1.01 – 2.00  21 – 40 พึงพอใจ/เชื่อมั่นน้อย 
0.00 – 1.00 00 – 20 พึงพอใจ/เชื่อมั่นน้อยที่สุด 
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6. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
1. กตส. ได้จัดส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยรบัตรวจ จ านวน 50 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถาม

จากหน่วยงานภายใน จ านวน 50 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจภายในที่มีต่อ กตส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พบว่า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.43 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ร้อยละ 88.50) 
คะแนนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 0.08 คะแนน (ร้อยละ 1.56) โดยหน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจ
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมากที่สุด ได้คะแนน 4.47 คะแนน (ร้อยละ 89.44) คะแนนเพิ่มขึ้น  
0.12 คะแนน (ร้อยละ 2.44) ซึ่งรองลงมา ได้แก่ ด้านความพึงพอใจภาพรวมของ กตส. ได้คะแนน 4.44 คะแนน 
(ร้อยละ 88.70) คะแนนเพ่ิมขึ้น 0.07 คะแนน (ร้อยละ 1.43) ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ กตส. ได้คะแนน 
4.42 คะแนน (ร้อยละ 88.40) คะแนนเพ่ิมขึ้น 0.10 คะแนน (ร้อยละ 2.04) และด้านการรายงานผลการตรวจสอบ 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 คะแนน (ร้อยละ 87.47) คะแนนเพ่ิมขึ้น 0.02 คะแนน (ร้อยละ 0 .35) ตามล าดับ 
ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพที่ 1 สรุปความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มีต่อ กตส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 3. ผลการประเมินความเชื่อมั่นของหน่วยรับตรวจต่อ กตส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
พบว่า อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุดในทุกด้าน โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
(ร้อยละ 92.56) ได้คะแนนเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 0.02 คะแนน (ร้อยละ 0.36) โดยหน่วยรับตรวจ 
มีความเชื่อมั่นด้านการปิดบังความลับมากที่สุด ได้คะแนน 4.66 คะแนน (ร้อยละ 93.20) คะแนนเพ่ิมขึ้น 
0.01 คะแนน (ร้อยละ 0.24) ซึ่งรองลงมา ได้แก่ ด้านความเที่ยงธรรม ได้คะแนน 4.63 คะแนน (ร้อยละ 92.53) 
คะแนนลดลง 0.04 คะแนน (ร้อยละ 0.80) ด้านความซื่อสัตย์ ได้คะแนน 4.62 คะแนน (ร้อยละ 92.50) 
เท่ากับปีที่ผ่านมา และด้านความสามารถของเจ้าหน้าที่ ได้คะแนน 4.60 คะแนน (ร้อยละ 92.00) คะแนนเพ่ิมขึ้น 
0.10 คะแนน (ร้อยละ 2.00) ตามล าดับ ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 2  
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แผนภาพที่ 2 สรุปความเชื่อมั่นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อ กตส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรีบบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 4. หน่วยรับตรวจ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เรื่อง การให้ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่ กตส. ควรค านึงถึง
ผลของการปฏิบัติงานและความคุ้มค่าในการด าเนินการด้วย  และการพิจารณาผลรายงานผลการตรวจสอบ
ควรก าหนดระยะเวลาให้หน่วยรับตรวจได้ตรวจสอบข้อมูลบ้าง 

คะแนน ร้อยละ 



รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับค าปรึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 
1. ความเป็นมา 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting 
Services) เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบภายในและเมื่อจบการให้ค าปรึกษา ผู้ให้ค าปรึกษาได้มีแบบประเมิน
ความพึงพอใจให้กับผู้รับค าปรึกษา รวมทั้งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เ พื ่อประเมินผลความพึงพอใจของผู ้ร ับค าปรึกษาต่อการบริการให้ค าปรึกษาของ  

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตส.) 
2. เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีข้ึน 
3. เพ่ือน าผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาการบริการ 

ให้ค าปรึกษาของ กตส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
แบบประเมินความพึงพอใจของการให้ค าปรึกษา ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ได้แก่ หน่วยรับตรวจ (ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กองทุน) 

ผู้ประเมิน (ผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง) และเรื่องที่ขอรับบริการ 
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของการให้ค าปรึกษา ก าหนดประเด็นที่วัดความพึงพอใจเป็น 

3 ประเด็น คือ การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบชัดเจน ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
การให้ค าปรึกษาสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
และการใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ สติปัญญาของผู้ตรวจสอบภายใน ในการแก้ไขปัญหาให้หน่วยรับตรวจอย่างสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ ให้ก าหนดระดับคะแนนเป็นระดับ 1 – 5 คะแนน โดยระดับ 1 คะแนน แสดงถึงความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ไล่ไปตามล าดับจนถึงระดับ 5 คะแนน ที่แสดงถึงความพึงพอใจมากที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

น าแบบประเมินดังกล่าวส่งให้ผู้รับค าปรึกษา จ านวน 10 คน  

5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้วิธีทางสถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ วิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted 

Arithmetic mean) และวิธีค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ
ออกเป็น 5 ระดับ โดยมีรายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจของผู้รับค าปรึกษา 

คะแนน ร้อยละ เกณฑ์ 
ตั้งแต่ 4.01 – 5.00 ตั้งแต่ 81 - 100 พึงพอใจมากที่สุด 
ตั้งแต่ 3.01 – 4.00 ตั้งแต่ 61 - 80 พึงพอใจมาก 
ตั้งแต่ 2.01 – 3.00 ตั้งแต่ 41 - 60 พึงพอใจ 
ตั้งแต่ 1.01 – 2.00 ตั้งแต่ 21 - 40 พึงพอใจน้อย 
ตั้งแต่ 0.00 – 1.00 ตั้งแต่ 0 - 20 พึงพอใจน้อยที่สุด 
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6. สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

1. กตส. ได้จัดท าและน าส่งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับค าปรึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จ านวน 10 ชุด โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 10 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ความพึงพอใจของผู้รับค าปรึกษาที่มีต่อ กตส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า อยู่ในเกณฑ์
พึงพอใจมากที่สุดทุกด้าน โดยได้คะแนนเฉลี่ย 4.37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ร้อยละ 87.33) 
คะแนนลดลงจากปี พ.ศ. 2561 0.03 คะแนน (ร้อยละ 0.67) โดยผู้รับค าปรึกษามีความพึงพอใจด้านการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มากที่สุด ได้คะแนน 4.50 คะแนน (ร้อยละ 90.00) คะแนนเพ่ิมขึ้น 0.10 คะแนน 
(ร้อยละ 2.00) ซึ่งรองลงมา ได้แก่ ด้านการให้ค าปรึกษาสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้คะแนน 
4.40 คะแนน (ร้อยละ 88.00) เท่ากับปีที่ผ่านมา และด้านการให้ค าปรึกษาชัดเจนตรงประเด็น ได้คะแนน 
4.20 คะแนน (ร้อยละ 84.00) คะแนนลดลง 0.20 คะแนน (ร้อยละ 4.00) ตามล าดับ ดังปรากฏตามแผนภาพที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับค าปรึกษาที่มีต่อ กตส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. การให้ค าปรึกษาตามคู่มือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องท่ีรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ มีทั้งสิ้น 5 เรื่อง ได้แก่ 

1. การเบิกจ่ายกองทุนสวัสดิการ สบน. ส าหรับการจัดงานกฐินพระราชทาน  
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดท าแผนการบริหารหนี้สาธารณะ  
3. การโอนเงินผิดบัญชี  
4. การเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์ในราชการ กรณีค่า SMS 
5. การจัดสัมนาโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาเงินกู้/ค้ าประกัน/

และการให้กู้ต่อแก่รัฐวิสาหกิจ และโครงการสร้างความเข้มแข็งทางการคลังและพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา
พัฒนาภาครัฐ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 


