
สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
“บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่ ปัจจัยส าเร็จสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี  

(Good Governance)” 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ อาคารบี ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวง

พลังงาน 
 

โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน 

 
 



๒ 

 

ค าน า 

 จากนโยบายของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยได้มอบหมายให้  
กลุ่มตรวจสอบภายใน ด าเนินการให้ความรู้แก่หน่วยรับตรวจเพื่อเป็นการปูองกันมิให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบกับได้มีค าสั่งที่ ๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ 
เมษายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้กรมธุรกิจพลังงาน และคณะท างานฯ มีมติให้มีการจัดท า 
KM ระดับกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้จัดให้เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพ่ือให้งานตรวจสอบภายในตอบสนองความต้องการในการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดและได้รับความมือจากหน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี  
กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่ : ปัจจัยส าเร็จ
สู่การก ากับดูและกิจการที่ดี ( Good Governance) ขึ้น เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติงานแก่บุคลากรภายใน
กรมธุรกิจพลังงาน ให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง และน าไปสู่
การก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป 

 ในการนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน นายสมนึก บ ารุงสาลี  
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วิทยากรจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นายมณเฑียร เจริญผล 
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน วิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายใน และขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมธุรกิจพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

สารบัญ 

เรื่อง           หน้า 

ค ากล่าวรายงาน          ๔ 
ค ากล่าวเปิดการฝึกอบรม         ๕ 
สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรม        ๖ 
วัตถุประสงค์โครงการ         ๗ 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการ       ๗ 
ผลที่ได้รับจากโครงการ         ๗  
สรุปผลแบบประเมินโครงการ        ๗ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม         ๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

ค ากล่าวรายงาน 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่ : 

ปัจจัยส าเร็จสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)” 
วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   

ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 
โดย นางสาวจารุวรรณ  ปรีชาเดช หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ท่านสมนึก บ ารุงสาลี ประธานในพิธีที่เคารพ 

  ดิฉัน นางสาวจารุวรรณ  ปรีชาเดช  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมธุรกิจพลังงาน  ในนาม
ของฝุายจัดการอบรม ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ขอขอบคุณท่านอธิบดี เป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่  : ปัจจัยส าเร็จสู่
การก ากับดูแลกิจการที่ด ี(Good Governance)” ในวันนี้ 

  ในการนี้ เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรได้ปฏิบัติตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ การปฏิบัติงานมีความถูกต้องตามกฎหมาย กฎ เกณฑ์  และระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ให้กับ
บุคลากรของกรมธุรกิจพลังงาน จ านวน ๔๕  คน   

การอบรมครั้งนี้  ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาให้ความรู้
ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ” และวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจ
พลังงานใน หัวข้อ “การปฏิบัติตามภารกิจของกรมธุรกิจพลังงานให้เป็นไปตามระเบียบ”  ดิฉัน นางสาวจารุ
วรรณ  ปรีชาเดช หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมธุรกิจพลังงาน ในนามของคณะท างานจัดการอบรม
ขอขอบคุณทุกท่านทุกฝุายที่เก่ียวข้องในโอกาสนี้ด้วย 

  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาท  และเปิดการ
ฝึกอบรมต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ค ากล่าวเปิดการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่ : 

ปัจจัยส าเร็จสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)” 
ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี 

วันพฤหัสบดี ที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
โดย นายสมนึก บ ารุงสาลี  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เรียน ท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ท่านผู้บริหารและและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน 

  ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร 
“บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่: ปัจจัยส าเร็จสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)” ในวันนี้  
  ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มี โอกาสได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ซึ่งจะท าให้ได้
ทราบถึงความส าคัญของงานตรวจสอบภายใน ที่เป็นเครื่องมือของฝุายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงานภายในกรมธุรกิจพลังงาน บทบาทของงานตรวจสอบภายใน คือ “การสนับสนุน
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี 
(Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล” 

โครงการนี้นับเป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน และมีส่วนช่วยในการปลูกฝัง
ให้บุคลากรมีจิตส านึกและมีอุดมการณ์ในการท างานที่ดี เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  หลังจากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้น าความรู้ 
ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ  ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ต่อกรมธุรกิจ
พลังงาน ขอขอบคุณทุกท่าน  ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้การอบรมในครั้งนี้ประสบความส าเร็จด้วยดี  และขอบคุณ
วิทยากรที่เสียสละเวลามาท าการอบรม ให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้   
  โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ  ได้
ดลบันดาลให้ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีก าลังกาย 
ก าลังใจที่เข้มแข็ง  มีความเจริญก้าวหน้าในการท างานตลอดไป     
             บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิดโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการตรวจสอบ
ภายในยุคใหม ่: ปัจจัยส าเร็จสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)” ณ บัดนี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรม 
หลักสูตร “บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่ 

ปัจจัยส าเร็จสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)” 

เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ” 

 ปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนหนึ่งของงานพัสดุ ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับงบประมาณ หน้าที่
และความรับผิดชอบของหน่วยงาน ซึ่งในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการด าเนินการหลายขั้นตอน และในแต่ละ
ขั้นตอนก็มีรายละเอียดการด าเนินการค่อนข้างมาก นอกจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่
หน่วยงานต้องยึดถือเป็นหลักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ปัจจุบันมีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียนต่างๆ เข้ามาเก่ียวข้องอีกมากมาย จึงมีความยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ
จัดจ้างรายการใหญ่ๆ และมีวงเงินงบประมาณจ านวนสูง ฉะนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้อง
มีการวางแผน มีความรู้ และความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างจึงจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงาน
ได้รับประโยชน์สูงสุด  กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้เรียนเชิญ นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดิน วิทยากรจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัดกรมธุรกิจ
พลังงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน ๔๖ คน และผู้ด าเนินการจัดอบรมจ านวน ๔ คน รวมจ านวน ๕๐ คน ใน
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ อาคารบี ศูนย์เอ็น
เนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ซึ่งช่วงการบรรยายหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ” 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสซักถามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยได้รับความรู้จากวิทยากรเป็น
อย่างดี 

เรื่อง “ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ” และ “ความรู้ก่อนเป็นคดีปกครอง” 

 ปัจจุบันการตรวจสอบภายในเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการบริหารจัดการที่ดี ( Good 
Governance) เป็นยุทธศาสตร์หลักที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อใช้ส าหรับการถ่วงดุลอ านาจอย่าง
เหมาะสม และเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยของผู้บริหารในการติดตามประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
หน่วยงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มตรวจสอบภายใน จึงรวมรวมข้อตรวจพบจากการตรวจสอบในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเห็นถึงความส าคัญของการ
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง และปูองกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น
ภายในหน่วยงาน โดยจัดการโครงการฝึกอบรม และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร นางสาวจารุวรรณ ปรีชาเดช 
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน บรรยายในหัวข้อ “ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ” และ “ความรูก่อนเป็นคดี
ปกครอง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๑๕ โดย
ผู้เข้าร่วมอาคารบี ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน ซึ่งวิทยากรได้บรรยายถึงบทบาทหน้าที่ของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน และความส าคัญการตรวจสอบภายใน เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีผู้ตรวจสอบภายใน 
และผลการด าเนินงานตรวจสอบ ที่ผ่านมา โดยผู้เข้ารับการอบรมมีข้อซักถามแลกเปลี่ยนกับวิทยากรตลอดช่วง
การบรรยาย ซึ่งเป็นผลให้การอบรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 

 



๗ 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๑)  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในและวิธีการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน  การประเมินความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน 

  ๒ )  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันจะน าไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป 

งบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ 
 ๑) ค่าเอกสารประกอบการอบรม  ๖๕๙.๑๒ บาท 
 ๒) ค่าวัสดุ อุปกรณ์    ๔๔๗      บาท 
 ๓) ค่าอาหารกลางวันและน้ าดื่ม   ๗,๕๐๐   บาท 
 ๔) ค่าวิทยากร     ๔,๘๐๐   บาท 
 ๕) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ๓,๑๕๐   บาท  
 ๖) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ    ๑๔๔      บาท 
  รวมทั้งสิ้น   ๑๖,๗๐๐.๑๒     บาท 
โครงการมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๐ คน ซึ่งวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ต้นทุนผันแปรต่อหน่วยเท่ากับ ๓๓๔ บาท/คน 

ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
 โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามนโยบายของอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และ ตสน. ได้จัดให้
เป็นกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้ด าเนินการ
ประเมินผลการด าเนินการโครงการดังกล่าวด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เสนอแนะให้มีการเพ่ิม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ” เนื่องจากกรมธุรกิจ
พลังงานได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานภายในสังกัด ท าการจัดซื้อจัดจ้างเอง ซึ่งแต่ละส่วนงานจะต้องมีหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของแต่ละส่วนงาน ซึ่งผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การด าเนินการดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงต่อการกระท าท่ีไม่
ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่พัสดุในแต่ละส่วนงานไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดซื้อ  
จัดจ้างเท่ากับนักวิชาการพัสดุซึ่งรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่เห็น
ตรงกันว่า กรมธุรกิจพลังงานควรมอบหมายให้ส านักบริหารกลางรับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในทุกเรื่อง
ของหน่วยงาน และเพ่ิมบุคลากรในส่วนนั้นเพ่ือลดปัญหาการกระท าท่ีไม่ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 

สรุปผลแบบประเมินโครงการฯ 
 การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ได้ใช้วิธีประเมินผลลัพธ์การจัดโครงการโดยวิธีแจกแบบสอบถามประเมินความ
คิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๔๖ ฉบับ ได้รับแบบประเมินฯ กลับคืน ๓๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๗๘ และใช้
เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยความคิดเห็นดังนี้ 

   ระดับค่าเฉลี่ย   การแปรผล  
   น้อยกว่า ๑.๕   พอใจน้อยที่สุด  
   ๑.๕๐ – ๒.๔๙   พอใจน้อย  
   ๒.๕๐ – ๓.๔๙   พอใจปานกลาง  
   ๓.๕๐ - ๔.๔๙   พอใจมาก  
   ๔.๕๐ – ๕.๐๐   พอใจมากที่สุด  



๘ 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในด้านวิทยากร ด้านผู้เข้ารับ
การอบรม ด้านอ่ืนๆ และความพึงพอใจในภาพรวม 

ประเด็นความคิดเห็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ค่า 
เฉลี่ย 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ด้านวิทยากร 
๑. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาแก่
ผู้ฟัง (วิทยากรภายนอก) 

๕๘.๓๓ ๓๘.๘๙ ๒.๗๘ - - ๔.๕๖ มาก
ที่สุด 

๒. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาแก่
ผู้ฟัง (วิทยากรภายใน) 

๓๓.๓๓ ๕๕.๕๖ ๘.๓๓ ๒.๗๘ - ๔.๑๙ มาก 

๓. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 
(วิทยากรภายนอก) 

๕๕.๕๖ ๓๖.๑๑ ๘.๓๓ - - ๔.๔๗ มาก 

๔. การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม 
(วิทยากรภายใน) 

๓๖.๑๑ ๕๒.๗๘ ๘.๓๓ ๒.๗๘ - ๔.๒๒ มาก 

      ค่าเฉลี่ยรวมด้านวิทยากร                                                                            ๔.๓๖   มาก 
ด้านผู้เข้ารับการอบรม 
๕. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหา ก่อน อบรม ๒.๗๘ ๘.๓๓ ๔๗.๒๒ ๓๐.๕๖ ๕.๕๖ ๒.๗๒ ปาน

กลาง 

๖. ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหา หลัง อบรม ๕.๕๖ ๖๖.๖๗ ๒๕.๐๐ - - ๓.๘๑ มาก 

๗. เนื้อหาการอบรมสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒๒.๒๒ ๖๑.๑๑ ๑๓.๘๙ ๒.๗๘ - ๔.๐๓ มาก 

      ค่าเฉลี่ยรวมด้านผู้เข้ารับการอบรม                                                                 ๓.๕๒    มาก 
ด้านอ่ืนๆ 
๘. สถานที่อบรมมีความสะอาดเหมาะสม ๒๗.๗๘ ๖๓.๘๙ ๘.๓๓ - - ๔.๑๙ มาก 

๙. อาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๗.๗๘ ๕๕.๕๖ ๑๖.๖๗ - - ๔.๑๑ มาก 

๑๐. ระยะเวลาจัดอบรมมีความเหมาะสม ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๙.๔๔ - - ๔.๐๓ มาก 

      ค่าเฉลี่ยรวมด้านอ่ืนๆ                                                                               ๔.๑๑    มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ ๓๐.๗๒ ๔๙.๐๐ ๑๕.๘๓ ๓.๘๙ ๐.๕๖ ๔.๐๓ มาก 

จากตารางที่ ๑ เมื่อพิจารณาแยกออกเป็นด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่พึงพอใจด้าน
วิทยากรมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ อยู่ในระดับพอใจมาก รองลงมาได้แก่ ความพึงพอใจด้านอื่นๆ มี
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๑ อยู่ในระดับพอใจมาก ส่วนด้านผู้เข้ารับการอบรมพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๓.๕๒ อยู่ในระดับ
พอใจมากเช่นกัน และความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ อยู่ในระดับพอใจมาก 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
๑)  อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม ของท่านวิทยากรจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

เพราะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่จะน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
๒)  ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบการเงิน แนวทางปฏิบัติงาน 

ในการตรวจสอบ รวมทั้งระเบียบต่างๆ ที่ออกใหม่ ให้แก่บุคลากรภายในกรมธุรกิจพลังงานอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 



๙ 

 

๓)  ให้มีการจัดฝึกอบรมบ่อยๆ 
หัวข้อที่อยากให้จัดอบรมในครั้งต่อไป 

๑)  ข้อตรวจพบที่ควรให้ค าแนะน า เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
๒)  เทคนิคการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจเมื่อกลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบ 
๓)  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

รายช่ือผู้เข้าร่วมอบรม 
รายชื่อผู้เข้าร่วม 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่ 
 ปัจจัยส าเร็จสู่การก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)” 

ที ่ ชื่อ – สกุล / หน่วยงาน ต าแหน่ง 
ส านักบริหารกลาง (สบก.) 
๑ นางอุษา          ผ่องลักษณา ผอ.สบก. 
๒ นางน้ าผึ้ง         แช่มศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
๓ นายสุรสิทธิ์       ชมภูพื้น นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
๔ นางมินตรา       เนื้อทอง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
๕ นางสาวกันตพร  สิมลี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
๖ นางสาวญาดา    วรรณไพโรจน์ นิติกรปฏิบัติการ 
๗ นายพรเจตน์      โพธิ์สาน พนักงานบริหารงานทั่วไป 
กองแผนงานธุรกิจพลังงาน (กผพ.) 
๘ นายพิเชษฐ์       ลีลาวชิโรภาส ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามประเมินผล 
๙ นายสุกิตติ        เจดีย์วุฒิ ผู้อ านวยการกลุ่มความมั่นคงและเตรียมความพร้อม 

๑๐ นางศุจิพร        เกียรติวิวัฒน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณ 
๑๑ น.ส.เบญจมาส   อินทรีย์วงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๒ น.ส.ปาณิสรา    ภูทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๑๓ นางนภาพร  ก้อนกี้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ศทส.) 
๑๔ นางสาวนัฏกร    เรืองศิลปานันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
๑๕ นายเศรณี         แสงบุญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๑๖ นายไกรพงษ์      จินดาค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
สถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน (สพพ.) 
๑๗ นายถวัลย์         ธนกิจเจริญพัฒน์ ผอ.สพพ. 
๑๘ นายอภิชาติ       ปานเผาะ วิศวกรเครื่องกลช านาญการพิเศษ 
ส านักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (สธช) 
๑๙ นายสมบูรณ์      หน่อแก้ว ผอ.สธช. 
๒๐ นางสิริญญา       ชูเวทย์ ผส.สบ. 
๒๑ นายวุฒิทัต        ตันติเวสส ผส.ขท. 
๒๒ นางสาวจิตติมา   กิจจารึก วิศวกรปฏิบัติการ 
๒๓ นายภานุพงษ์      จันทร์ฝาย วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 



๑๐ 

 

ส านักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว(สธก.) 
๒๔ นายศุภโชค         ประคองศิลป์ วิศวกรช านาญการพิเศษ 
๒๕ นายสมประเสริฐ   งามเจริญสุขสกุล วิศวกรช านาญการ 
๒๖ นายยงยศ           วุฑฒิโกวิทย์ วิศวกรช านาญการ 
ส านักความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน (สธน.) 
๒๗ นายปรีชา           วิจิตร รก.หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและก ากับมาตรฐาน 
๒๘ นางสาวกุลฑริการ  โควสุรัตน์ ผู้อ านวยการส่วนสถานที่เก็บ 
๒๙ นายจักรชัย         ตั้งปรัชญากูล ผู้อ านวยการส่วนสถานีบริการ 
๓๐ นางนงเยาว์         วงศ์ธิ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๓๑ นายฐาปนพงษ์     พาสนพัฒน์ วิศวกรช านาญการ 
ส านักคุณภาพน้ ามันเชื้อเพลิง (สคน.) 
๓๒ นางสาวพีรพัฒน์    อินทรชุบ ผอ.สคน. 
๓๓ นายเกียรติศักดิ์     อิสระภักดีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๓๔ นางสุพิชย์นี         สุนทรธนาธิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๓๕ นางอรุณศรี         วิระมิตรชัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๓๖ นางสาวลักขณา    ไทยจงรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๓๗ นางสาวรุ่งรัตน์     กรเกษม นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๓๘ นางสาวปิยนุช      ศรีสมพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๓๙ นางสาวศิริพรรณ  วงษ์พิพัฒน์พงษ์ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ 
ส านักบริหารธุรกิจและการส ารองน้ ามันเชื้อเพลิง (สบส.) 
๔๐ นางสาวสุภกานต์   วิทิตวโรดม ผอ.สบส. 
๔๑ นางสาวลักขณา    สุมาบัติ ผส.ส่วนการอนุญาต 
๔๒ นางสาวนิยดา      กุลวาไชย ผส.ส่วนนโยบายก ากับธุรกิจ 
๔๓ นายสิทธิชัย         ณ นคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๔๔ นายเฟื่องวิทย์       โยวะมุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๔๕ นางทิพวดี           ธนาพงษ์ภิชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) 
๔๖ นางสาวมาลินี       ภักดีอุทธรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) 
๔๗ นางสาวจารุวรรณ   ปรีชาเดช หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
๔๘ นางสาวสุกัญญา     เหล็มนุ้ย นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
๔๙ นางสาวสุวรรณา    บุราดร พนักงานนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๕๐ นางสาวณัฐวรรณ   อ่อนวงษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน 

 


