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คำนำ 

 
ลักษณะงานตรวจสอบภายในที่เปนการใหคำปรึกษาถือเปนการบริการที่สำคัญและสรางคุณคาเพิ่ม

ใหกับสวนราชการสำนัก/กอง โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะเปนไปตามมาตรฐานและจรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผูตรวจสอบภายในควรใหมีงานบริการใหคำปรึกษา เพื่อชวยใหเกิดโอกาสที่จะ
กอใหเกิดการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง การสรางมูลคาเพิ่ม และการปรับปรุงการดำเนินงานของ
สวนราชการสำนัก/กอง โดยจะตองกำหนดงานบริการใหคำปรึกษาดังกลาวไวในแผนการตรวจสอบและใน
ระหวางการปฏิบัติงาน เพื่อใหผูตรวจสอบสามารถระบุความเสี่ยงทีม่ีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและนำมา
ประเมินผลในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน รวมทั้งการใหคำปรึกษาจะเปนการชวยเหลือฝาย
บริหารในการจัดใหมีหรือปรบัปรุงกระบวนการบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมหากเปนเรื่องที่มีความสำคัญ 
ตอสวนราชการในภาพรวม ดังนั้น การบริการใหคำปรึกษา จึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับผูใหคำปรกึษา 
และผูรับคำปรึกษา ซึ่งตองคำนึงถึงความตองการ ความคาดหวัง รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะใหคาปรึกษา 
ระเบียบและเทคนิคในการสรางมนุษยสัมพันธ การวางแผนการดาเนินงาน เพื่อใหสามารถแกปญหาและทำให
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

การจัดทำคู มือการใหคาปรึกษาเกี ่ยวกับเรื ่องที ่ตรวจแกหนวยรับตรวจ จึงเปนเอกสารที ่หนวย
ตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ และสามารถพัฒนาคุณภาพการใหบริการได
เปนที่พึงพอใจ 
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การใหคำปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองท่ีตรวจสอบแกหนวยรับตรวจ 

1. บทนำ           
 งานตรวจสอบภายในที่เปนการใหคำปรึกษาถือเปนการบริการทีส่ำคัญและเพิ่มคุณคาใหแกองคกรโดย
ผูตรวจสอบภายในจะใหคำปรึกษาแกผูบริหาร หนวยรับตรวจ (สำนัก/กอง) หรือหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
ทั้งโดยวาจาและเปนลายลักษณอักษร       

การบริการใหคำปรึกษา จึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับผูใหคำปรึกษาและผูรับคำปรึกษาซึ่งตองมี
ระบบ ระเบียบ มีเทคนิคในการสรางมนุษยสัมพันธ การชวยเหลือ การวางแผนการดำเนินงาน เพื่อใหสามารถ
แกปญหา และทำใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรซึ่งตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2555 ไดใหคำ
นิยามของงานบริการใหคำปรึกษา (Consulting Services) วา “เปนการใหคำปรึกษาแนะนำ และบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวของโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำขอตกลงรวมกับผูรับบริการ และมีจุดประสงค เพื่อ
เพิ่มคุณคาใหกับสวนราชการ โยการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของสวนราชการใหดีข้ึน” ดังน้ัน หนวยตรวจสอบภายใน จึงไดจัดทำคูมือการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจ
แกหนวยรับตรวจ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานดังกลาวขางตน 

2. วัตถุประสงค            
 1) เพื่อใหหนวยตรวจสอบภายในมีคูมือการใหบริการคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบภายใน ดานการดำเนินงาน และดานการปฏิบัติงาน      

2) เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานที่สามารถถายทอดใหกับผูปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบ
ภายใน ถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพรใหกับหนวยรับตรวจ เพื่อใหเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานที่มีอยูใน
การขอรับบริการที่ตรงกับความตองการ       
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3. กลุมผูรับบริการ          
 ผูรับบริการ ประกอบดวย ผูบริหาร หนวยรับตรวจ (สำนัก/กอง) ในสังกัดเทศบาลเมืองคอหงส และ
หนวยงานหรือผูตรวจสอบจากภายนอก       

4. ขอบเขตการใหคำปรึกษา         
 การใหคำปรึกษาเปนการใหบริการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ โดยขอบเขตงาน
ของหนวยรับตรวจมีความหลากหลาย แตกตางกันตามภารกิจและอำนาจหนาที่ของหนวยรับตรวจ ซึ่งการให
คำปรึกษาน้ันจะไมเขาไปรวมรับผิดชอบตอผลการดำเนินงานหรือกระบวนงาน และผูตรวจสอบภายในจะตอง
ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ คำนึงถึงความตองการและความคาดหวังของผูรับ
คำปรึกษาทั้งลักษณะของงงาน เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ ความซับซอนและขอบเขตของงงานที่
จำเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจ รวมทั้งความคุมคาของภารกิจการใหคำปรึกษาตอผลประโยชนที่
คาดวาจะเกิดแกองคกรโดยมีขอบเขตการใหคำปรึกษา ดังน้ี      

1. ผูตรวจสอบภายในมีการบันทึกขอมูลการใหบริการคำปรึกษาเปนลายลักษณอักษรในทะเบียนคุม
การใหคำปรึกษา            

2. การบริการใหคำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานประจำของหนวยรับตรวจ เชน การเบิกจายเงิน การ
จัดทำบัญชี การบริหารโครงการจางที่ปรึกษา การออกแบบระบบการควบคุมภายใน เปนตน   

3. การบริการใหคำปรึกษาในกรณีพเิศษ ซึ่งเปนงาน/กจิกรรม/โครงการทีอ่ยูนอกเหนือการปฏิบัติงาน
ประจำ เชน การเขาไปมีสวนรวมในการปรับโครงสรางองคกร การใหคำปรึกษา เพือ่ใหความชวยเหลือในกรณี
ที่มีคำรองขอเปนพิเศษ เปนตน         

5. ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ        
 1. จัดทำทะเบียนคุมการใหคำปรึกษา เพื่อจัดลำดับการใหบริการ โดยเรียงตามลำดับการขอรับ
บริการหรือพิจารณาจากเรื่องที่มีผลกระทบ หรืออาจกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการจะไดรับการ
ใหบริการ (ตัวอยางทะเบียนคุมการใหคำปรึกษาปรากฏตามภาคผนวก)     
 2. ศึกษาประเด็นหรือเรื่องที่จะใหคำปรึกษา โดยมาจากประเด็นขอตรวจพบจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งหมดในสวนของรายงานผลการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน และสำนักงานตรวจเงิน
แผนดินรวมทั้งเรื่องที่ไดรับการขอคำปรึกษาจากหนวยรับตรวจ ทั้งโดยวาจาและเปนลายลักษณอักษร ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี           
      2.1 สิ่งที่เปนอยู หมายถึง สิ่งที่ผูตรวจสอบภายในคนพบ และไดจากการตรวจสอบที่แนชัด
วาถูกตอง โดยมีขอมูล เอกสาร หรือหลักฐานประกอบสนับสนุน     
   2.2 สิ ่งที ่ควรจะเปน หมายถึง สิ ่งที ่ผ ู ตรวจสอบภายในใชเปนเกณฑในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในการตรวจสอบ ไดแก กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง และ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ 

    ๒.๓ สาเหตุ หมายถึง สิ่งที่ทำใหขอตรวจพบหรือสิ่งที่เปนอยูแตกตางไปจากสิ่งที่ควรจะเปน 
เชน การไมปฏิบัติตามระเบียบ การควบคุมภายในที่ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน    
  2.4 ผลกระทบ หมายถึง ความเสี่ยง หรือผลเสยีหายที่อาจจะเกิดข้ึน เมื่อสิ่งที่เปนอยูแตกตาง
จากสิ่งควรจะเปน          
       2.5 ขอเสนอแนะ หมายถึง ความเห็น หรอืขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน  
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3. กำหนดทางเลือก หรือวิธีการในการใหคำปรึกษา ซึ ่งสามารถใหคำปรึกษาซึ่งสามารถให
คำปรึกษา โดยแจงเปนลายลักษณอักษรหรือช้ีแจงทำความเขาใจโดยสื่อสารผานทางการคุย E-mail หรือLine 
เพื่อใหผูขอรับบริการรับทราบ          

4. วิเคราะหความเสี่ยง และขอดี ขอเสียที่เหมาะสม หากเปนขอตรวจพบที่พบอยูเปนประจำ
หรือพบคอนขางบอย อาจใชวิธีการจัดประชุมช้ีแจง หรือการจัดฝกอบรม เปนตน   

5. บันทึกและสรุปผลการใหคำปรึกษาในทะเบียนคุมการใหคำปรึกษา เพื่อเก็บเปนขอมูลและ
สถิติของการใหบริการ          

6. ติดตามผลการใหคำปรึกษา โดยดูจากผลการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจและประเมินผล
เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลการใหคำปรึกษา         

โดยมีข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการปรากฏตามแผนภูมิที่ ๑ 

 

 

 

 

 สวนท่ี ๔ : ขั้นตอนการใหคำปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหคำปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูรับบริการ 

-ผูบริหาร 

-หนวยรับตรวจ (สำนัก/ศูนย/กลุม) 

-หนวยงานภายนอก 

 

ลายลักษณอักษร วาจา 

จัดทำทะเบียนคุมการขอรับคำปรึกษา 

ศึกษาประเด็นของเรื่องที่จะใหคำปรึกษา 

กำหนดทางเลือก/วิธีการ/เทคนิคการใหคำปรึกษา 

วิเคราะหความเสี่ยง 

5 นาที

 

 

เรื่องท่ัวไป 1 ชม. 

เรื่องเฉพาะ 1-2 ชม. 

 

3 ชม. 

ขอดี/ขอเสีย 

ผลกระทบ 

ภายใน 1 วันทำการ 

    

เรื่องที่ขอรับบริการ 

-ดานการตรวจสอบภายใน 

-ดานการเงิน 

-ดานการปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ 

-ดานการบริหารความเส่ียง 

-ดานควบคุมภายใน 

 

๑๙ 
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ตัวอยาง : การใหคำปรึกษา 
 

ดานการเงนิและบัญชี 

 

                                                                             

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                              

                                    

 

 

                    

ดานการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน 

 

                               

 

 
ประเมินผล/รายงาน 

30 วัน 6 และ 12 เดือน 

ใบแจงหนี้ลงชื่อผูใหบริการไมตรง
กับสัญญาเชา สามารถเบิกจายได
หรือไม 

ไมได เพราะชื่อผูใหบริการไมตรงกับในสัญญาจะเบิกไดก็
ตอเมื่อเปล่ียนชื่อในใบแจงหนี้ 

การใหที่ปรึกษาแกไขรายงาน เพื่อความสมบูรณของเน้ือหา
จำเปนตองกำหนดระยะเวลาในการใหที่ปรึกษาแกไขหรือไม 

ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการใหที่ปรึกษาปรับปรุงแกไขงานดวยเพื่อใชเปน
หลักฐานในการพิจารณาตรวจรับ และเพื่อควบคุมการดำเนินการใหเปนไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว รวมทั้งเพื่อปองกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 



หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตำบลลำดวน  
 

 

 

 

 

 

ดานการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ 

 

 

 

 

 

6. กรอบความประพฤติของผูใหคำปรึกษา     
   

การใหบริการคำปรึกษาในงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในในฐานะผูใหบริการจะตองปฏิบัติ
หนาที่ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของสวนราชการ    พ.ศ. 
2555 เพื่อใหคำปรึกษาเปนไปอยางเที่ยงธรรมและมีคุณภาพ ดังน้ี      

1. ความซื้อสัตย (Integrity)        
    1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียรและมีความ
รับผิดชอบ            

   1.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเปดเผยขอมูลตามวิชาชีพ
ที่กำหนด             

   1.3 ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการกระทำใดๆ ที่ขัดตอกฎหมาย หรือไมเขาไปมี
สวนรวมในการกระทำที่อาจนำความเสือ่มเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอสวน
ราชการ             

   1.4 ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ
และจรรยาบรรณของทางราชการ         
 2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)        
    2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของ หรือสรางความสัมพันธใดๆ ที่จะทำใหเกิดอคติ 
ลำเอียง จนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม  
    2.2 ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำใหเกิดความไมเที่ยงธรรมในการใชวิจารณญาณ
เย่ียงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ         
    2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบซึง่

การจัดซ้ือจัดจางควรมีการบันทึกขอมูลทุกขั้นตอนในระบบ e-
gp ทกขั้นตอนใชหรือไม ถาไมไดทำควรแกไขอยางไร 

ควรบันทึกในระบบ e-gp ทุกขั้นตอน เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามระเบียบหาก
ไมไดทำควรแจงใหพัสดุดำเนินการใหถูกตองและแจงใหผูบริหารรับทราบ เน่ืองจาก
จะตองดำเนินการตามขั้นตอนใหมตั้งแตเริ่มตน 



หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตำบลลำดวน  
 

หากละเวนไมเปดเผย หรือไมรายงานขอเทจ็ดังกลาวแลว อาจจะทำใหรายงานบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงหรือ
เปนการบิดบังการกระทำผิดกฎหมาย        

3. การปกปดความลับ (Confidentiality)        
    3.1 ผู ตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใช และรักษาขอมูลตางๆ ที ่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงาน           

   3.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมนำขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหาผลประโยชน
เพื่อตนเอง และจะไมกระทำการใดๆ ที่ขัดตอกฎหมาย และประโยชนของทางราชการ   

๔. ความสามารถในหนาที่ (Competency)        

   4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะในสวนที่ตนมีความรู ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานเทาน้ัน       

   4.2 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ             

   4.3 ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การใหบริการอยางสม่ำเสมอและตอเน่ือง        

7. การปองกันหรือตรวจสอบการละเวนการไมปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอน    
 การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแกหนวยรับตรวจ เจาหนาที่ตรวจสอบภายในจำเปนตอง
ศึกษาทำความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานตางๆ ของหนวยรับตรวจ เพื่อใหเกิดความถูกตอง ชัดเจนในการให
คำปรึกษาเพราะการใหคำปรึกษาเพราะการใหคำปรึกษาจะตองตรงประเด็น มีหลักการ รวมทั้งการใชวิธคิีด
วิเคราะหและการเสนอทางเลอืกในการปฏิบัติงานแกหนวยรับตรวจจะตองมีเหตุผล พิสูจนได สามารถนำไป
ปฏิบัติงานไดจริงและไดผลตรงตามที่หนวยรับตรวจตองการ อีกทั้งการใหคำปรึกษาผูตรวจสอบภายในตอง
ปฏิบัติตามขั ้นตอนอยางเครงครัด โดยใชขอมูลจากทะเบียนคุมการขอรับคำปรึกษาในการจัดลำดับการ
ใหบริการกอน-หลัง และมีการรายงานผลการใหคำปรึกษาผานทางเว็บไซต หากการขอคำปรึกษาเปนเรื่อง
เรงดวน ซึ่งอาจสงผลกระทบหรือผลเสียหายตอสวนราชการจะตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 
1 วันทำการนับจากวันที ่ไดร ับการขอรับคำปรึกษาจากหนวยรับตรวจ แตหากเปนเรื ่องทั ่วๆไปจะตอง
ดำเนินการใหเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 3-5 วันทำการนับจากวันที่ไดรับการขอรับคำแนะนำ/ คำปรึกษา
จากหนวยรับตรวจและหนวยงานภายนอก      

การประเมินผลและการรายงานผลการใหคำปรกึษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแกหนวยรับตรวจ หนวย
ตรวจสอบภายในกำหนดใหมีการรายงานทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอนายกเทศมนตรีเพื่อทราบและจะ
ไดนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป        
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บรรณานุกรม 

  

หลักเกณฑกระทรวงการคลงั  วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงาน
ของรัฐ  พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
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ตัวอยาง 

ทะเบียนคุมการใหคำปรึกษา 
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ลำดับท่ี วัน เดือน ป สำนัก/

กอง 
ผูขอ

คำปรึกษา 
เร่ืองท่ี    
ปรึกษา 

ผูให
คำปรึกษา 

สรุปผลการให
คำปรึกษา 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ภาคผนวก ก  
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แบบประเมนิความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ 
หนวยตรวจสอบภายใน อบต................................ 

วัตถุประสงค   เพื่อประเมินความพึงพอใจของหนวยรบัตรวจ และนำผลการประเมินไปพฒันา/ปรบัปรุงการ 
ปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน 

ตอนที่ ๑ ขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ 

1. หนวยรับตรวจ  

 สำนักปลัดฯ     กองคลัง          กองชาง         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

2. ผูประเมิน 

 ผูบริหาร   พนักงาน  พนักงานจาง     พนักงานจางเหมาบริการ 

3. เร่ืองท่ีขอรับบริการ................................................................................................................................. 

ตอนท่ี 2  การประเมินความพึงพอใจของหนวยรบัตรวจตอหนวยตรวจสอบภายใน 

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

 

ภาคผนวก ข 
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ประเด็นท่ีวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ  

มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

1. การใหคำปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบในดานตาง ๆ 
รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยางชัดเจน 
ตรงประเด็น และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

     

2. การใชปฏิภาณ ไหวพริบ สติปญญาแกไขปญหาใหหนวยรับ
ตรวจอยางสรางสรรค 

     

3. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการใหคำปรึกษาของหนวย
ตรวจสอบภายใน 

     

ตอนท่ี ๓  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  

................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบประเมนิ และหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรบัความรวมมอื
ดวยดีเชนน้ีอีกในโอกาสตอไป 

หนวยตรวจสอบภายใน  

 บันทึกขอความ 
สวนราชการ    หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตำบลลำดวน                                    

ท่ี  สร 82905 / วันท่ี         

เร่ือง   ขอเสนอคูมือการใหคำปรกึษาเกี่ยวกับเรือ่งที่ตรวจสอบแกหนวยรบัตรวจ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตำบลลำดวน 
 

การตรวจสอบภายใน หมายถึงกิจกรรมการใหความเช่ือมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและ

เปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบ

ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไวดวยการประเมินและปรบัปรงุ

ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยางเปนระบบ 

งานบริการใหคำปรึกษา หมายถึง การบริการใหคำปรึกษาแนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดย

ลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำขอตกลงรวมกบัผูบรกิาร และมีจุดประสงค เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับสวน

ราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของสวนราชการ
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ใหดีข้ึน เชน การใหคำปรึกษาแนะนำ ในเรื่องความคลองตัวในการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการ

ตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝกอบรม เปนตน 

เมื่อการตรวจสอบภายใน ประกอบดวยงาน ๒ งาน คืองานใหความเชื่อมั่นและงานใหคำปรึกษา     

จึงไดจัดทำคูมือการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแกหนวยรับตรวจ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ และเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการดานการใหคำปรึกษาของหนวยตรวจสอบภายใน 

ในการน้ี หนวยตรวจสอบภายในไดจัดทำรางคูมือการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแกหนวย

รับตรวจ เรียบรอยแลว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ   

 

(...............................................) 

นักวิชากาตรวจสอบภายในชำนาญการ 


