
 

คู่มือ: การให้ค าปรึกษาการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลเชียงเครือ 
อ าเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 



ค ำน ำ 

 การตรวจสอบภายในเป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององค์กร
ในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงาน เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 
โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จ ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  

 การจัดท าคู่มือการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแก่หน่วยรับตรวจ จึงเป็น
เอกสารที่หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และสามารถ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการได้เป็นที่พึงพอใจ 

 

       หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
         เทศบาลต าบลเชียงเครือ  
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การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ 
 

1. บทน า   

 ในปัจจุบันนี้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต โดยมีบทบาทหน้าที่
กว้างขวางมากขึ้น และมีบทบาทส าคัญที่มีผลถึงความส าเร็จขององค์กรตามเป้าหมายที่ได้วางไว้      
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวท าให้บทบาทที่ส าคัญของผู้ตรวจสอบภายใน คือในฐานะเป็นที่ปรึกษา 
(Consultant) ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะเป็นที่ปรึกษา เป็นการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กรในประเด็นต่างๆ ตามที่องค์กรต้องการและได้มีการตกลงกันระหว่างผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ในปัจจุบันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรบางแห่ง  
ได้จัดให้มีการเพ่ิมต าแหน่ง “Internal Audit Consultant” หรือ “Senior Internal Audit 
Consultant” เพ่ือช่วยเพ่ิมความส าคัญของการบริการให้ค าปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในให้เพ่ิม   
มากขึ้น 
 การให้บริการค าปรึกษา (Consulting service) เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ส าคัญของผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นการให้บริการที่เน้นการสร้างคุณค่าให้กับองค์กร โดยการปรับปรุงกระบวนการก ากับดู แล 
การบริหารความเสี่ยง การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการสร้างความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นรูปแบบการให้บริการค าปรึกษาที่เป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะเปรียบเสมือน
เครื่องมือส าคัญของผู้ตรวจสอบภายในที่จะใช้เป็นหลักฐานและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้ ประกอบกับกรมบัญชีกลางได้
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือใช้ใน
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหม่ งานตรวจสอบภายในจึงได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ใน
การทบทวนกระบวนการการให้บริการค าปรึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทของ
เทศบาลต าบลเชียงเครือ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในมีคู่มือการให้บริการค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน   
ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ให้กับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนงานที่มีอยู่ในการขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

3. กลุ่มผู้รับบริการ 
 ผู้รับบริการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) ในสังกัดเทศบาลต าบล   
เชียงเครือ และหน่วยงานหรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก 
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4. ขอบเขตการให้ค าปรึกษา 
 การให้ค าปรึกษาเป็นการให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ          
โดยขอบเขตงานของหน่วยรับตรวจมีความหลากหลาย แต่ต่างกันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยรับตรวจ ซึ้งการให้ค าปรึกษานั้นจะไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานหรือ
กระบวนงาน และผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
ค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับค าปรึกษาทั้งลักษณะของงาน เวลา และการสื่อสาร
ผลภารกิจ ความซับซ้อนและขอบเขตของานที่จ าเป็น เพ่ีอให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ รวมทั้ง
ความคุ้มค่าของภารกิจการให้ค าปรึกษาต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่องค์กรโดยมีขอบเขตการให้
ค าปรึกษา ดังนี้ 
 1. ผู้ตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการค าปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรใน
ทะเบียนคุมการให้ค าปรึกษา 
 2. การบริการให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานประจ าของหน่วยรับตรวจ เช่น การเบิก
จ่ายเงิน การจัดท าบัญชี การบริหารโครงการจ้างที่ปรึกษา การออกแบบระบบควบคุมภายใน 
 3. การบริการให้ค าปรึกษาในกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นงาน/กิจกรรม/โครงการที่อยู่นอกเหนือการ
ปฏิบัติงานประจ า เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างองค์กร การให้ค าปรึกษา เพ่ือให้
ความช่วยเหลือในกรณีที่มีค าร้องขอเป็นพิเศษ เป็นต้น 

5. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 1.  จัดท าทะเบียนคุมการให้ค าปรึกษา เพ่ือจัดล าดับการให้บริการ โดยเรียงตามล าดับการ
ขอรับบริการหรือพิจารณาจากเรื่องที่มีผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการจะ
ได้รับการให้บริการ (ตัวอย่างทะเบียนคุมการให้ค าปรึกษาปรากฏตามภาคผนวก) 
 2. ศึกษาประเด็นหรือเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา โดยมาจากประเด็นข้อตรวจพบจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการขอค าปรึกษาจากหน่วยรับตรวจ ทั้งโดยวาจาและ
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 สิ่งที่เป็นอยู่ หมายถึง สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในค้นพบ และได้จากการตรวจสอบที่
แน่ชัดว่าถูกต้อง โดยมีข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานประกอบสนับสนุน 
  2.2 สิ่งที่ควรจะเป็น หมายถึง สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในการตรวจสอบ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่ง 
และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  2.3 สาเหตุ หมายถึง สิ่งที่ท าให้ข้อตรวจพบหรือสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควร
จะเป็น เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 
  2.4 ผลกระทบ หมายถึง ความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อสิ่งที่เป็นอยู่
แตกต่างจากสิ่งควรจะเป็น 
  2.5 ข้อเสนอแนะ หมายถึง ความเห็น หรือ้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
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 3. ก าหนดทางเลือก หรือวิธีการในการให้ค าปรึกษา ซึ่งสามารถให้ค าปรึกษาซึ่งสามารถให้
ค าปรึกษา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือชี้แจงท าความเข้าใจโดยสื่อสารผ่านทางการคุย E-mail 
หรือ Line เพ่ือให้ผู้ขอรับบริการรับทราบ 
 4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และข้อดี ข้อเสียที่เหมาะสม หากเป็นข้อตรวจพบอยู่เป็นประจ าหรือ
พบค่อนข้างบ่อย อาจใช้วิธีการจัดประชุมชี้แจง หรือการจัดฝึกอบรม เป็นต้น 
 5. บันทึกและสรุปผลการให้ค าปรึกษาในทะเบียนคุมการให้ค าปรึกษา เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลและ
สถิติของการให้บริการ 
 6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา โดยดูจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและประเมินผล
เพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษา  
 โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการปรากฏตามแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงข้ันตอนการให้ค าปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดทางเลือก/วีการ/เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

ผู้รับบริการ 
-ผู้บริหาร 
-หน่วยรับตรวจ (ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม) 
-หน่วยงานภายนอก 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ค าปรึกษา 

ลายลักษณ์อักษร วาจา 

จัดท าทะเบียนคมุการขอรับค าปรกึษา 

5 นาที 

ศึกษาประเด็นของเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา 

เรื่องทั่วไป 1 ซม. 
เรื่องเฉพาะ 1-2 ซม 

ก าหนดทางเลือก/วิธีการ/เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

  3 ซม. 

 
วิเคราะหค์วามเสี่ยง 

ประเมินผล/รายงาน 

ข้อดี/ข้อเสีย 
ผลกระทบ 

ภายใน 1 วันท าการ 
หรือ 3-5 วันท าการ 
(แล้วแต่กรณี) 

  30 วัน. 

6 และ 12 เดือน 

เรื่องที่ขอรับบริการ 
-ด้านการตรวจสอบภายใน 
-ด้านการเงิน 
-ด้านการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ 
-ด้านการบรหิารความเสีย่ง 
-ด้านควบคุมภายใน 
-ด้านอื่นๆ 



คู่มือ: การให้ค าปรึกษาการตรวจสอบภายใน 
 

5 

ตัวอย่างการให้ค าปรึกษา 

ด้านการเงินและบัญชี 

ผู้มาข้อรับค าปรึกษา: ใบแจ้งหนี้ลงชื่อผู้ให้บริการไม่ตรงกับสัญญาเช่า สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน: ไม่ได้ เพราะชื่อผู้ให้บริการไม่ตรงกับในสัญญาจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยน
ชื่อในใบแจ้งหนี้ 

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

ด้านการด าเนินงานและการปฏิบัติงาน 

ผู้มาข้อรับค าปรึกษา: การให้ค าปรึกษาแก้ไขรายงาน เพ่ือความสมบูรณ์ของเนื้อหาจ าเป็นต้องก าหนด
ระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาแก้ไขหรือไม่ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน: ควรมีการก าหนดระยะเวลาในการให้ค าปรึกษาปรับปรุงแก้ไขงานด้วย 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาตรวจรับ และเพ่ือควบคุมการด าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ รวมทั้งเพ่ือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

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

ด้านการปฏิบัติตามกฎ-ระเบียบ 

ผู้มาข้อรับค าปรึกษา: การจัดซื้อจัดจ้างควรมีการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน   
ใช่หรือไม่ ถ้าไม่ได้ท าควรแก้ไขอย่างไร  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน: ควรบันทึกในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบหากไม่ได้ท าควรแจ้งให้พัสดุด าเนินการให้ถูกต้องและแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ เนื่องจาก
จะต้องด าเนินการตามข้ันตอนใหม่ต้องแต่เริ่มต้น 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. กรอบความประพฤติของผู้ให้ค าปรึกษา 
 การให้บริการค าปรึกษาในงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ให้บริการจะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของ  
ส่วนราชการ พ.ศ. 2555 เพื่อให้ค าปรึกษาเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและมีคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ความชื่อสัตย์ (Integrity) 
  1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร
และมีความรับผิดชอบ 
  1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผย
ข้อมูลตามวิชาชีพที่ก าหนด 
  1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 
หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือ
สร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
  1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 
 2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
  2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะท าให้
เกิดอคติล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารรถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
  2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการ
ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
  2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
ทั้งหมดที่ตรวจพบซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผย หรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจท าให้รายงาน
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการบิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
 3. การปกปิดความลับ (confidentiality)  
  3.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงาน 
  3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ 
 4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
  4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ความสามารถ 
ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
  4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 
  4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของการให้การอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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7. การป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอน 
 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
จ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้เกิดความ
ถูกต้อง ชัดเจนในการให้ค าปรึกษาเพราะการให้ค าปรึกษา เพราะการให้ค าปรึกษาจะต้องตรงประเด็น 
มีหลักการ รวมทั้งการใช้วิธีคิดวิเคราะห์และการเสนอทางเลือกในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ
จะต้องมีเหตุผล พิสูจน์ได้ สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริงและได้ผลตรงตามที่หน่วยรับตรวจต้องการ 
อีกทั้งการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยใช้ข้อมูลจาก
ทะเบียนคุมการขอรับค าปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ หากการขอค าปรึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผล
กระทบหรือผลเสียหายต่อส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น กระบวนการภายใน 1 วันท าการ
นับจากวันที่ได้รับการขอรับค าปรึกษาจากหน่วยรับตรวจ แต่หากเป็นเรื่องทั่วๆ ไปจะต้องด าเนินการให้
เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 3-5 วันท าการนับจากวันที่ได้รับการขอรับค าแนะน า/ค าปรึกษาจาก
หน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก 
  การประเมินผลและการรายงานผลการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแก่หน่วยรับตรวจ 
หน่วยตรวจสอบภายในก าหนดให้มีการรายงานทุก 6 เดือน หรือ 1 ปีงบประมาณ เสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ เพ่ือทราบ และจักได้น าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 
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บรรณานุกรม 
 

กรมบัญชีกลาง. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 2500 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.2/ว 326 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 
หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลเมืองนครปฐม. คู่มือการให้ค าปรึกษา : การตรวจสอบภายใน 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ตัวอย่าง 
ทะเบียนคุมการให้ค าปรึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลเชียงเครือ อ าเมืองสกลนคร จงัหวัดสกลนคร 

ล าดับ วัน เดือน ปี ส านัก/กอง ผู้ขอ
ค าปรึกษา 

เรื่องท่ี
ปรึกษา 

ผู้ให้ปรึกษา สรุปผลการให้
ค าปรึกษา 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ภาคผนวก ก 
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แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ และน าผลการประเมินไปพัฒนา/
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความ 
1. หน่วยรับตรวจ 
  ส านักปลัด    กองคลัง   กองช่าง 
  กองสาธารณสุขฯ   กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม 
2. ผู้ประเมิน 
  ผู้บริหาร   หวัหน้าหน่วยงาน   หัวหน้าฝ่าย   
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................   
3. เรื่องที่ขอรับบริการ............................................................................................................. ................ 

ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อหน่วยตรวจสอบภายใน 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจ 

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1. การให้ปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบใน
ด้านต่างๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนตรงประเด็น และเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

     

2. การให้ปฏิภาณ ไหวพริบ สติปัญญาแก้ไข
ปัญหาให้หน่วยรับตรวจอย่างสร้างสรรค์ 

     

3. ความ พึงพอใจ ในภาพรวมต่ อการ ให้
ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน 

     

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน  
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป 

ภาคผนวก ข 
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ผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 
 นายทรงพล  เนื่องสิทธะ  ปลัดเทศบาลต าบลเชียงเครือ 

ผู้เขียน/เรียบเรียง/รูปเล่ม 

 นายจตุรภัทร  อุปพงษ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
เทศบำลต ำบลเชียงเครือ  
109 หมู่ที่ 14 ต ำบลเชียงเครือ อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
โทรศัพท์ 0 4275-4021 
www.chkr.go.th 

 

 

 


