สรุปผลโครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
*************************************
กระทรวงมหาดไทยจัดโครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดารงราชานุสรณ์
กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ที่ปรึกษาด้านการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมฯ
มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม จากหน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย ส่ ว นราชการระดั บ กรม หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในสั ง กั ด
กระทรวงมหาดไทย สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
จานวน 70 คน สาหรับวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง คือ นางสาวจุไรรัตน์ รวยดี ตาแหน่ง นักบัญชีชานาญการ
กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยสรุปเนื้อหาสาระของการประชุมได้ ดังนี้
ประเด็น
๑. การเกริ่นนาของ
ประธาน

รายละเอียด
๑) หน่วยงานต้องจัดทาระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎ
ระเบียบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
๒) การจั ด ท าระบบการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ลดความเสี่ ย งต้ อ งมองภาพ
ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ระบบ ทั้ ง ในเรื่ อ งโครงสร้ า ง ภารกิ จ งบประมาณ นโยบาย
ระยะเวลาการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ผลการดาเนินงาน เพื่อให้งานบรรลุตามแผน
วัตถุประสงค์ และภารกิจที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ การจัดทาระบบการควบคุมภายในต้อง
สัมพัน ธ์กับ หลั กการตรวจสอบและถ่ว งดุล อานาจ (Check and Balance) แม้ว่า
หน่วยงานจะมีระบบการควบคุมภายในที่ดี แต่อาจยังไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้บริหาร
ไม่มีโอกาสตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียด จาเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปิ ดจุดอ่อนหรือจุดบกพร่อง ดังนั้น หน่ว ยงานย่อยทุกหน่วยต้องให้
ความสาคัญกับการจัดทาระบบการควบคุมภายใน โดยการศึกษาและทาความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้
๒. การบรรยายให้
๑) สาระสาคัญของหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.3/ว 105
ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ ลงวั น ที่ ๕ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ มี เนื้อหา ๒ ส่ วน คื อ เรื่ องมาตรฐาน และหลั กเกณฑ์
กระทรวงการคลัง
การควบคุมภายใน ซึ่งทุกหน่วยงานต้องศึกษาและทาความเข้าใจ เนื่องจากการจัดทา
ว่าด้วยมาตรฐาน
ระบบการควบคุมภายในมิใช่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นเรื่อง
และหลักเกณฑ์
ของทั้งองค์กร
ปฏิบัติการควบคุม
๒) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ภายในสาหรับ
๒.1) ด้านการดาเนินงาน (Operations Objectives) ความมีประสิทธิผล
หน่วยงานของรัฐ
ประสิทธิภาพ การดาเนินงาน บรรลุเป้าหมายการดาเนินงาน การเงิน การใช้ทรัพยากร
พ.ศ. 2561 และ
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน/ลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล
ขั้นตอนและวิธีการ การสิ้นเปลือง การทุจริต
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จั ด ท า ร า ย ง า น
การควบคุ ม ภายใน
โดย นางสาวจุไรรัตน์
รวยดี นักบัญชี
ชานาญการ
กองตรวจสอบภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
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2.๒) ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) การรายงานทางการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงาน รายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส
หรือข้อกาหนดอื่นของทางราชการ
๒.3) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance
Objectives) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน และข้อกาหนดอื่นของทางราชการ
๓) การควบคุ ม ภายใน เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานรั ฐ
ใน ๓ ขั้ นตอน ทั้ งด้ านปั จจั ยน าเข้ า (Input) ด้ านกระบวนการ (Process) และด้ าน
ผลลัพธ์ (Output)
๔) แนวคิดของการควบคุมภายใน มีดังนี้
๔.1 เป็นกลไกให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่ง หรือ
หลายด้าน
๔.๒ แทรกในการปฏิบัติงานปกติ ทาเป็นขั้นตอน ต่อเนื่อง มิใช่ผลสุดท้ายของ
การกระทา (ไม่ใช่ผลสาเร็จ)
๔.3 เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่เพียงการกาหนดนโยบาย
ระบบงาน คู่มือ แบบฟอร์ม หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ
4.๔ ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์
๔.5 ควรกาหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
๕) องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ตามหลัก COSO 2013
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
ดังนี้
๕.1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) มี 5 หลักการ
หลักการที่ 1 : องค์กรยึดหลักความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Integrity
and ethics commitment) หน่ ว ยงานแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การยึ ด มั่ น ในคุ ณ ค่ า ของ
ความซื่อตรงและจริยธรรม
หลั ก การที่ 2 : คณะกรรมการแสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การกากับดูแล (Oversight responsibility) ผู้กากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุม
ภายใน รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
หลักการที่ 3 : คณะกรรมการและฝ่ายบริหารมีอานาจสั่งการที่ชัดเจน
(Structure, authority & responsibility) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร
สายการบั งคั บ บั ญชา อ านาจหน้ า ที่ ความรั บผิ ดชอบที่ เ หมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของผู้กากับดูแล
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หลักการที่ 4 : องค์กร จูงใจ รักษาไว้ และจูงใจพนักงาน (Commitment
to competence) หน่ ว ยงานแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ในการสร้ า งแรงจู ง ใจ
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ
หลักการที่ 5 : องค์กรผลักดันให้ทุกตาแหน่งรับผิดชอบต่อการควบคุ ม
ภายใน (Control accountability) หน่วยงานกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ
5.๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) มี 4 หลักการ
หลั ก การที่ 6 : ก าหนดเป้ า หมายชั ด เจน (Specify objectives)
หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน เพียงพอ ที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
หลักการที่ ๗ : ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุม (Identify
and analyze risk) หน่ ว ยงานระบุ ค วามเสี่ ย งที่ มี ผ ลต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกาหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
หลักการที่ ๘ : พิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต (Assess fraud risk)
หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยง
ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
หลักการที่ ๙ : ระบุและประเมินความเปลี่ ยนแปลงที่จะกระทบต่ อ
การควบคุมภายใน (Identify and analyze significant changes) หน่วยงานระบุ
และประเมิ น การเปลี่ ย นแปลงที่อ าจมี ผ ลกระทบอย่ างมี นัย ส าคั ญต่ อ ระบบการ
ควบคุมภายใน
5.3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มี 3 หลักการ
หลักการที่ 10 : ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Select &
develop control activities) หน่ ว ยงานระบุ แ ละพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม
เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หลักการที่ 11 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุม (Select &
develop general control over IT) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม
ทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
หลั ก การที่ 12 : ควบคุ ม ให้ น โยบายสามารถปฏิบั ติ ได้ (Policies &
procedures) หน่ ว ยงานจั ด ให้ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม โดยก าหนดไว้ ในนโยบาย
ประกอบด้ วยผลส าเร็ จที่ คาดหวั งและขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อน านโยบายไปสู่
การปฏิบัติจริง
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5.4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
มี 3 หลักการ
หลั ก การที่ 13 : องค์ ก รมี ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี คุ ณ ภาพ (Uses
relevant information) หน่วยงานจัดทา/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและ
มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
หลักการที่ 14 : มีการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรให้การควบคุมภายใน
ด าเนิ น ต่ อ ไปได้ (Communicates internally) หน่ ว ยงานมี ก ารสื่ อ สารภายใน
เกี่ย วกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งจาเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กาหนด
หลักการที่ 15 : มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก ในประเด็นที่อาจ
กระทบต่อการควบคุมภายใน (Communicates externally) หน่วยงานสื่อสารกับ
บุ คคลภายนอกเกี่ ยวกั บเรื่ องที่ มี ผลกระทบต่ อการปฏิ บั ติ ตามการควบคุ มภายใน
ที่กาหนด
5.5) กิจกรรมการกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)
มี 2 หลักการ
หลักการที่ 16 : ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน (Conducts
ongoing and separate evaluations) หน่ ว ยงานระบุ พั ฒ นา และด าเนิ น การ
ประเมิน ผลระหว่า งการปฏิบัติ งาน และหรือ การประเมิ นผลเป็ นรายครั้งตามที่
ก าหนด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามองค์ ป ระกอบของ
การควบคุมภายใน
หลั ก การที่ 17 : ประเมิ น และสื่ อ สารข้ อ บกพร่ อ งของการควบคุ ม
ภายในทัน เวลา และเหมาะสม (Evaluates and communicates deficiencies)
หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กากับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม
๖) การประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทารายงานการควบคุมภายใน
ตามหลั กเกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่ า ด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ปฏิ บั ติ
การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ข้อ 1. กาหนดโครงสร้างขององค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ แบ่งออกเป็น
7 ประเภท ดังนี้
1. ส่วนราชการ
2. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3. หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ
4. องค์การมหาชน
5. ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกาหนด
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ข้อ 5. กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหน้าที่ ดังนี้
1. อานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
2. กาหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของ
หน่วยงานของรัฐ
3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุม
ภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัด
ที่เกี่ยวข้อง
5. จั ดท ารายงานการประเมิ นผลการควบคุ มภายในระดั บหน่ วยงาน
ของรัฐ
ทั้ ง นี้ องค์ ป ระกอบและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการให้ เ ป็ น ไปตาม
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
๗) รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ข้อ 2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐาน
การควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกาหนดเป็นแนวทาง
ในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
จัดวางระบบการควบคุมภายในตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยให้มีการรายงานตามแบบ
หนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) และแบบรายงาน
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.2) ซึ่งจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่จัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ และรายงาน
ให้ผู้กากับดูแลทราบ ไม่ต้องแจ้งมายังกระทรวงเจ้าสังกัด
๘) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
(ส่ วนราชการระดั บกรม หน่ว ยงานรั ฐ วิส าหกิ จในสัง กั ดกระทรวงมหาดไทย
สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)
(แบบ ปค.1) เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ
3. รายงานการประเมิน ผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็น แบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
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4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปค.6) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ให้ ห น่ว ยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยจัด ส่ งให้ ผู้ กากับดู แลและ
กระทรวงเจ้ าสั งกัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้ นปีงบประมาณหรือสิ้ นปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี
๙) การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับกระทรวงเจ้าสังกัด
ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (กรณีกระทรวงเจ้าสังกัด
ส่งรายงานต่อกระทรวงการคลัง) (แบบ ปค.2) เป็นแบบหนังสือรับรองการประเมินผล
การควบคุมภายในสาหรับกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อส่งกระทรวงการคลัง
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
เป็นแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ
3. รายงานการประเมิน ผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็น แบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายใน (แบบ ปค.6) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
ทั้งนี้ ให้ กระทรวงเจ้าสั งกัดรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่ได้รับจากหน่วยงานในสังกัด มาจัดทารายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลังภายใน 150 วัน นับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี
๓. สิ่งที่วิทยากร
๑) การรายงานแบบ ปค. ให้รายงานโดยยึดภารกิจของหน่วยงานเป็นสาคัญ
เน้นย้า
๒) การจั ด ท าระบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี ควรท าร่ ว มกั น ในลั ก ษณะของ
คณะทางาน
๓) หน่วยงานที่ทาหน้าที่รวบรวมภาพรวมของแบบ ปค.๔ และ ปค.๕ จะเป็น
หน่วยงานใดก็ได้ ยกเว้นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานอิสระ
๔. การประเมินความ
การประเมินความคิดเห็ น โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการควบคุม
คิดเห็นโครงการประชุม ภายในฯ มีผู้เข้ารับการอบรมแสดงความคิดเห็ น จานวนทั้งสิ้น ๓๖ คน ร้อยละ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ๕๑.๔๓ ของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา
การควบคุมภายในฯ ๑๕.๓๐ น.) สามารถแบ่งข้อมูลเป็น ๔ ส่วนคือ
๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรที่สังกัด
ส่วนราชการระดับกรม ร้อยละ ๑๙.๔๔ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ ๒๕.๐๐ และ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร้อยละ ๕๕.๕๖ โดยช่วงอายุ
ของผู้เข้ารับการอบรมที่พบมากที่สุด คือ ช่วงอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี ร้อยละ ๓๐.๕๖
รองลงมาคือ อายุมากกว่า ๕๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๒๗.๗๘ อายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี
ร้อยละ ๒๒.๒๒ และอายุระหว่าง ๒๐ – ๓๐ ปี ร้อยละ ๑๙.๔๔ ตามลาดับ ในจานวน
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นี้เป็นเพศชาย ร้อยละ ๑๓.๘๙ และเพศหญิง ร้อยละ ๘๖.๑๑ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ ๒๕.๐๐ เคยอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และ
ร้อยละ ๗๕.๐๐ ไม่เคยอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมภายในมาก่อน
๒) ข้อมูลด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจวิทยากรในเรื่องการจัดลาดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชามากที่สุด ร้อยละ
๗๒.๒๒ รองลงมาคื อ ความรอบรู้ ใ นเนื้ อ หาวิ ช า ร้ อ ยละ ๖๓.๘๙ การใช้ เ วลา
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ร้อยละ ๕๘.๓๓ ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอด
วิชาให้ เป็นที่น่าสนใจ ร้อยละ ๕๕.๕๖ วิทยากรมีการเตรียมความพร้อม ร้อยละ
๕๐.๐๐ และการตอบคาถามของวิทยากร ร้อยละ ๔๗.๒๒ ตามลาดับ
๓) ข้ อ มู ล ด้ า นการประเมิ น หลั ก สู ต รอบรมโดยรวม ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม
มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง ร้อยละ
๔๗.๒๒ นอกจากนี้ ยังเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยและระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ ๕๐.๐๐ เท่ากัน
๔) ข้อมูลด้านความคิดเห็น หรือคาแนะนาอื่น ๆ สามารถประมวลภาพรวม
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมได้ดังนี้ (๑) ต้องการเพิ่มระยะเวลาการอบรม
เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน (๒) ต้องการให้มีการฝึกปฏิบัติเพื่ อซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการกรอกแบบรายงานแต่ละประเภทให้ถูกต้องพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
(๓) ต้องการให้มีการจัดอบรมประจาปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของระบบการ
ควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างหน่วยงาน
สานักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

