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คำนำ
ลักษณะงานตรวจสอบภายในที่เป็นการให้คำปรึกษาถือเป็นการบริการที่สำคัญ และสร้างคุณค่าเพิ่ม
ให้กับส่วนราชการสำนัก/กอง โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้เกิดโอกาสที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการดำเนินงานของ
ส่วนราชการสำนัก/กอง โดยจะต้องกำหนดงานบริการให้คำปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบและใน
ระหว่างการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถระบุ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและนำมา
ประเมินผลในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาจะเป็นการช่วยเหลือฝ่าย
บริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมหากเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
ต่อส่วนราชการในภาพรวม ดังนั้น การบริการให้คำปรึกษา จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ค ำปรึกษา
และผู้รับคำปรึกษา ซึ่งต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้คำปรึกษา
ระเบียบและเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การวางแผนการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและทำให้
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
การจั ด ทำคู่ มื อ การให้ ค ำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เรื่อ งที่ ต รวจแก่ ห น่ ว ยรับ ตรวจ จึ งเป็ น เอกสารที่ ห น่ ว ย
ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้
เป็นที่พึงพอใจ
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ตัวอย่างทะเบียนคุมการให้คำปรึกษา
ตัวอย่างความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ

การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ
1. บทนำ
งานตรวจสอบภายในที่เป็นการให้คำปรึกษาถือเป็นการบริการที่สำคัญและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรโดย
ผู้ตรวจสอบภายในจะให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) หรือหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
การบริการให้คำปรึกษา จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้คำปรึก ษาและผู้รับคำปรึกษาซึ่งต้องมี
ระบบ ระเบียบ มีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การช่วยเหลือ การวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถ
แก้ปัญหา และทำให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรซึ่งตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 ได้ให้คำ
นิยามของงานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) ว่า “เป็นการให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์ เพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ โยการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของส่วนราชการให้ดีขนึ้ ” ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำคู่มือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจ
แก่หน่วยรับตรวจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ หน่ วยตรวจสอบภายในมีคู่มือการให้บริการคำปรึก ษาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติงาน
2) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ให้กับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มอี ยู่ใน
การขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
3. กลุ่มผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ในสังกัดเทศบาลเมืองนครปฐม และ
หน่วยงานหรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก
4. ขอบเขตการให้คำปรึกษา
การให้คำปรึกษาเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่ วยรับตรวจ โดยขอบเขตงาน
ของหน่วยรับตรวจมีความหลากหลาย แตกต่างกันตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งการให้
คำปรึกษานั้นจะไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานหรือกระบวนงาน และผู้ตรวจสอบภายในจะต้ อง
ปฏิ บั ติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ย งผู้ป ระกอบวิช าชีพ คำนึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้ รับ
คำปรึกษาทั้งลักษณะของงงาน เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่
จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ รวมทั้งความคุ้มค่าของภารกิจการให้ คำปรึกษาต่อผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะเกิดแก่องค์กรโดยมีขอบเขตการให้คำปรึกษา ดังนี้
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1. ผู้ตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการคำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรในทะเบียนคุม
การให้คำปรึกษา
2. การบริการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานประจำของหน่วยรั บตรวจ เช่น การเบิกจ่ายเงิน การ
จัดทำบัญชี การบริหารโครงการจ้างที่ปรึกษา การออกแบบระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น
3. การบริการให้คำปรึกษาในกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นงาน/กิจกรรม/โครงการที่อยู่นอกเหนือการปฏิบัติงาน
ประจำ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างองค์กร การให้คำปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณี
ที่มีคำร้องขอเป็นพิเศษ เป็นต้น
5. ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
1. จัดทำทะเบียนคุมการให้คำปรึกษา เพื่อจัดลำดับการให้บริการ โดยเรียงตามลำดับการขอรับ
บริการหรือพิจารณาจากเรื่องที่มีผลกระทบ หรืออาจก่อให้ เกิดความเสีย หายแก่ส่ วนราชการจะได้รับการ
ให้บริการ (ตัวอย่างทะเบียนคุมการให้คำปรึกษาปรากฏตามภาคผนวก)
2. ศึกษาประเด็นหรือเรื่องที่จะให้คำปรึกษา โดยมาจากประเด็นข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งหมดในส่ วนของรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และสำนัก งานตรวจเงิน
แผ่นดินรวมทั้งเรื่องที่ได้รับการขอคำปรึกษาจากหน่วยรับตรวจ ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
2.1 สิ่งที่เป็นอยู่ หมายถึง สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในค้นพบ และได้จากการตรวจสอบที่แน่ชัด
ว่าถูกต้อง โดยมีข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานประกอบสนับสนุน
2.2 สิ่ งที่ ค วรจะเป็ น หมายถึ ง สิ่ งที่ ผู้ ต รวจสอบภายในใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในการตรวจสอบ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ สาเหตุ หมายถึง สิ่งที่ทำให้ข้อตรวจพบหรือสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น
เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
2.4 ผลกระทบ หมายถึ ง ความเสี่ ย ง หรือ ผลเสี ย หายที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ สิ่ งที่ เป็ น อยู่
แตกต่างจากสิ่งควรจะเป็น
2.5 ข้อเสนอแนะ หมายถึง ความเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
3. กำหนดทางเลื อก หรื อวิธีการในการให้ คำปรึกษา ซึ่งสามารถให้ คำปรึกษาซึ่งสามารถให้
คำปรึกษา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือชี้แจงทำความเข้าใจโดยสื่อสารผ่านทางการคุย E-mail หรือLine
เพื่อให้ผู้ขอรับบริการรับทราบ
4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และข้อดี ข้อเสียที่เหมาะสม หากเป็นข้อตรวจพบที่พบอยู่เป็นประจำ
หรือพบค่อนข้างบ่อย อาจใช้วิธีการจัดประชุมชี้แจง หรือการจัดฝึกอบรม เป็นต้น
5. บันทึกและสรุปผลการให้คำปรึกษาในทะเบียนคุมการให้คำปรึกษา เพื่อ เก็บเป็นข้อมูลและ
สถิติของการให้บริการ
6. ติดตามผลการให้คำปรึกษา โดยดูจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและประเมินผล
เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการให้คำปรึกษา
โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑
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แผนภูมิที่ 1 แสดงขัน้ ตอนการให้คำปรึกษา
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้คำปรึกษา
ผู้รับบริการ

ลายลักษณ์อักษร

วาจา

-ผูบ้ ริหาร
-หน่วยรับตรวจ (สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม)
-หน่วยงานภายนอก
-หน่วยงานภายใน

5 นาที

จัดทำทะเบียนคุมการขอรับคำปรึกษา

เรื่องทั่วไป 1 ชม.เรือ่ ง
เฉพาะ 1-2 ชม.

เรื่องที่ขอรับบริการ
-ด้านการตรวจสอบภายใน

ศึกษาประเด็นของเรื่องที่จะให้คำปรึกษา

-ด้านการเงิน

3 ชม.

-ด้านการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ
-ด้านการบริหารความเสีย่ ง

6นาที

กำหนดทางเลือก/วิธีการ/เทคนิคการให้คำปรึกษา

-ด้านควบคุมภายใน
-ด้านอืน่ ๆ
ข้อดี/ข้อเสีย
ผลกระทบ

วิเคราะห์ความเสี่ยง
ภายใน 1 วันทำการ
หรือ 3-5 วันทำการ
(แล้วแต่กรณี)

สรุปประเด็นการให้คำปรึกษา/บันทึกผลในทะเบียนคุม
30 วัน
6 และ 12 เดือน

ประเมินผล/รายงาน

ประเมินผล/รายงาน
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ตัวอย่าง : การให้คำปรึกษา
ด้านการเงินและบัญชี
ผู้มาขอคำปรึกษา : ใบแจ้งหนี้ลงชื่อผู้ให้บริการไม่ตรงกับสัญญาเช่า สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
นักวิชาการตรวจสอบภายใน : ไม่ได้ เพราะชื่อผู้ให้บริการไม่ตรงกับในสัญญาจะเบิกได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนชื่อในใบแจ้งหนี้

ด้านการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน
ผู้มาขอคำปรึกษา : การให้ที่ปรึกษาแก้ไขรายงาน เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาในการให้ที่
ปรึกษาแก้ไขหรือไม่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน : ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขงานด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานใน
การพิจารณาตรวจรับ และเพื่อควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
รวมทั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ด้านการปฏิบัติตามกฎ - ระเบียบ
ผู้มาขอคำปรึกษา : การจัดซื้อจัดจ้างควรมีการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนในระบบ e-GP ทุกขั้นตอนใช่หรือไม่ ถ้าไม่ได้ทำควร
แก้ไขอย่างไร

นักวิชาการตรวจสอบภายใน : ควรบันทึกในระบบ e-gp ทุกขั้นตอน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบหากไม่ได้
ทำควรแจ้งให้พัสดุดำเนินการให้ถกู ต้องและแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ เนื่องจากจะต้อง
ดำเนินการตามขั้นตอนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
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6. กรอบความประพฤติของผู้ให้คำปรึกษา
การให้บริการคำปรึกษาในงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ให้บริการจะต้ องปฏิบัติ
หน้ าที่ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่ วนราชการ
พ.ศ. 2555 เพื่อให้คำปรึกษาเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและมีคุณภาพ ดังนี้
1. ความซือ่ สัตย์ (Integrity)
1.1 ผู้ ตรวจสอบภายในต้อ งปฏิบั ติห น้าที่ของตนด้วยความซื่ อสั ตย์ ขยันหมั่น เพีย รและมีความ
รับผิดชอบ
1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมู ลตามวิชาชีพ
ที่กำหนด
1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อ งกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วน
ราชการ
1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และจรรยาบรรณของทางราชการ
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
2.1 ผู้ ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่ว นเกี่ยวข้อง หรือสร้างความสั มพั นธ์ใดๆ ที่จะทำให้ เกิดอคติ
ลำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบซึ่ง
หากละเว้นไม่เปิดเผย หรือไม่รายงานข้อเท็จดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือ
เป็นการบิดบังการกระทำผิดกฎหมาย
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
3.1 ผู้ ตรวจสอบภายในต้องมี ความรอบคอบในการใช้ และรักษาข้อมู ล ต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
เพือ่ ตนเอง และจะไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ
๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เ ฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
คู่มือการให้คำปรึกษา : การตรวจสอบภายใน หน้า 5

7. การป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอน
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจำเป็นต้อง
ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนในการให้
คำปรึกษาเพราะการให้คำปรึกษาเพราะการให้คำปรึกษาจะต้องตรงประเด็น มีหลักการ รวมทั้งการใช้วิธีคิด
วิเคราะห์และการเสนอทางเลือกในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจจะต้องมีเหตุผล พิสูจน์ได้ สามารถนำไป
ปฏิบัติงานได้จริงและได้ผลตรงตามที่หน่ว ยรับตรวจต้องการ อีกทั้งการให้คำปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนอย่ างเคร่ งครัด โดยใช้ข้ อมู ล จากทะเบี ย นคุ ม การขอรับ คำปรึก ษาในการจัด ลำดับ การ
ให้บริการก่อน-หลัง และมีการรายงานผลการให้คำปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ หากการขอคำปรึกษาเป็นเรื่อง
เร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรือผลเสียหายต่อส่วนราชการจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น กระบวนการภายใน
1 วัน ทำการนั บ จากวัน ที่ ได้ รั บ การขอรั บ คำปรึ กษาจากหน่ ว ยรับ ตรวจ แต่ ห ากเป็ น เรื่ องทั่ ว ๆ ไปจะต้ อ ง
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการขอรับคำแนะนำ/ คำปรึกษา
จากหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก
การประเมินผลและการรายงานผลการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแก่หน่วยรับตรวจ หน่วย
ตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการรายงานทุก 6 เดือน หรือ 1 ปีงบประมาณ เสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลขามเฒ่า เพื่อทราบ และจักได้นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
(ลงชื่อ) นางสาวช่อเพชร พ่วงจั่น ผู้ขออนุมัติเสนอคู่มือการให้คำปรึกษา
(นางสาวช่อเพชร พ่วงจั่น)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

(ลงชื่อ)

นางสุภา บุทธยักษ์

ผู้เห็นชอบคู่มือการให้คำปรึกษา

(นางสุภา บุทธยักษ์)
ปลัดเทศบาลเมืองนครปฐม

(ลงชื่อ)

นางสุภา บุทธยักษ์

ผู้อนุมัติคู่มือการให้คำปรึกษา

(นางสุภา บุทธยักษ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีเมืองนครปฐม
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กรมบัญชีกลาง. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 2560
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ภาคผนวก ก

ตัวอย่าง
ทะเบียนคุมการให้คำปรึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ลำดับที่ วัน เดือน ปี

สำนัก/
กอง

ผู้ขอ
คำปรึกษา

เรื่องที่
ปรึกษา

ผู้ให้
สรุปผลการให้คำปรึกษา
คำปรึกษา

ภาคผนวก ข

แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัด เทศบาลเมืองนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ และนำผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หน้าข้อความ
1. หน่วยรับตรวจ
 สำนักปลัดฯ

 กอง...........................................

2. ผู้ประเมิน
 ผู้บริหาร

 พนักงาน ทม.นฐ.

 พนักงานจ้าง  อื่น ๆ ...................................

3. เรื่องที่ขอรับบริการ.................................................................................................................................
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อหน่วยตรวจสอบภายใน
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

5

4

3

2

1

1. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบในด้านต่าง ๆ

รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
2. การใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ สติปญั ญาแก้ไขปัญหาให้หน่วยรับ
ตรวจอย่างสร้างสรรค์
3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้คำปรึกษาของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
ด้วยดีเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป

