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การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ท้ังนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีจะท าให้ 
งานตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จ คือผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ 
ในการบริหารงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความส าเร็จแกองค์กร ฉะนั้น  
เพื่อให้เกิดประโยชนสูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันไดแกผูต้รวจสอบ
ภายในจึงควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรูในหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบ รวมท้ังต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ที่ยอมรับโดยท่ัวไปท้ังจาก
หลักการสากลและตามท่ีก าหนด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวสามารถเลือกใช้เทคนิคแนวทางการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมขององค์กร 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ ที่กรมบัญชีกลาง ก าหนด และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ  
และเทคนิคการปฏิบัติงานจากผู้มีประสบการณ์ตรง ส านักตรวจสอบภายใน จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เร่ือง หลักการตรวจสอบภายใน และ
หลักการบริหารงานตรวจสอบภายในข้ันพื้นฐานขึ้น  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในของภาคราชการและ 
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ท่ีถูกต้องและสามารถน าหลักการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกต์ใช้ 
กับการตรวจสอบไดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่าต่อไป อันจะส่งเสริมให้ทาง
ราชการมีระบบการตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency)  
สอดคลองกับแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) และท าให้เกิดการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนต่อไป 
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 1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ 

ความหมายของการตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเท่ียงธรรมและการให้

ค าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  
การตรวจสอบภายในชว่ยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
และเป็นระเบียบ (ที่มา : The Institute of Internal Auditors : IIA)  
 
ความส าคัญและประโยชนของการตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นการให้บริการข้อมูลแกฝ่ายบริหาร และเป็นหลักประกันขององคก์ร 
ในดา้นการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ท้ังในด้าน 
การเงินและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  
โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าขององค์กร รวมท้ัง การเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่าย
บริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิผล และดูแลใหม้ีการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งการตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว ดังนี้ 
  1. สเสริมใหเ้กิดกระบวนการก ากับดูแลท่ีดี (Good Governance) และความโปร่งใสใน 
การปฏิบัติงาน (Transparency) ปองกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และเป็นการลดความเสี่ยง 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. สง่เสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) ท าให้องค์กรไดข้อมูลหรือรายงานตามหนท่ีท่ีรับผิดชอบ และเป็นพื้นฐานของ 
หลักความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถตรวจสอบได (Auditability) 
  3. ส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Efficiency and 
Effectiveness of Performance) ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบขอ้มูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน จึงเป็นข้อมูลท่ีส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก
รัดกุม ลดข้ันตอนท่ีซ้ าซ้อนและใหเ้หมาะสมกับสถานการณตลอดเวลา ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย  
เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานและลดปัญหาความไมเขา้ใจในนโยบาย 
  4. เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ ( Check and Balance) ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร 
การใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ เพื่อให้ไดผลงานท่ีเป็น 
ประโยชนสูงสุดต่อองค์กร 
  5. ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหนา (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต 
ในองค์กรลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส าเร็จ 
ของงาน 
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วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือการปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง 

ในการท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยูใ่นรูปของรายงานผลท่ีมี
ประโยชนต่อการตัดสินใจของผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้
ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
   1. การสอบทานความเชื่อถือไดและความสมบูรณของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงิน 
และการด าเนินงาน 
   2. การสอบทานให้เกิดความมั่นใจวา่ระบบท่ีใช้เป็นไปตามนโยบายแผน และวิธ
ปฏิบัติงานท่ีองค์กรก าหนดไว และควรแสดงผลกระทบส าคัญท่ีเกิดข้ึน 
   3. การสอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสม และสามารถพิสูจน์ความมีอยู่
จริงของทรัพยส์ินเหล่านั้นได 
   4. การประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   5. การสอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจาหน้าท่ีระดบัต่างๆ  
ว่าไดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงความคืบหนาตามแผนงานท่ีก าหนดไวก้ลุม่งานมาตรฐาน
ด้านการตรวจสอบภายใน 

6. การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุม 
ภายในขององค์กร 
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1. ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละองค์กรท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้จ าเป็นต้อง 

ใช้วิธีปฏิบัติการตรวจสอบให้เหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจว่างานตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ 
ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุม
ภายในความถูกตอ้งเชื่อถือไดของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน การควบคุมดูแลและการใช้ทรัพยากร  
การปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและ
การบริหารงานของผู้บริหารในองค์กร จากนั้นจึงรวบรวมข้อบกพร่องตา่ง ๆ ท ารายงานเสนอแนะฝ่าย
บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรุงต่อไป 
  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบแต่ละระบบงาน หรือแต่ละกิจกรรมจะมีส่วน
ส าคัญในการก าหนดวิธีการตรวจสอบ และสามารถแยกประเภทของการตรวจสอบภายในท่ีใช้กัน
โดยท่ัวไปเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 

 
 

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เปน็การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือ 
ไดของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแล 
ปองกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียง 
พอท่ีจะมั่นใจไดวาข้อมูลท่ีบันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกตอ้งและสามารถ 
สอบทานไดหรือเพียงพอท่ีจะป้องกันการร่ัวไหล สูญหาย ของทรัพย์สินต่าง ๆ ได 
 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด/กฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังจากภายในและภายนอกองค์กร 
 
 

1. การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Auditing) 

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด/กฎระเบียบ 
(Compliance Auditing) 

3. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance 
Auditing)  

4. การตรวจสอบบริหาร (Management Auditing) 

5. การตรวจสอบการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
(Operation Auditing) 

6. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Auditing) 

7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 



 4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ 

  3. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน งานและโครงการขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือ
หลักการท่ีก าหนดการตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า โดยต้องมีผลผลิต 
และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม ท้ังนี้องค์กรค านึงถึง
ความเพียงพอความมีประสิทธิภาพกลุ่มงานมาตรฐานด้านการตรวจสอบภายในของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร  ประกอบดว้ย 
   2.1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีการจัดระบบงานให้ม่ันใจไดวาการใช้ 
ทรัพยากรส าหรับแต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน อันมีผลท าให้องค์กรไดรับผลประโย
ชนอยา่งคุ้มค่า 
   2.2 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ มีการจัดระบบงาน และวิธีปฏิบัติงาน 
ซึ่งท าใหผ้ลท่ีเกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 
   2.3 ความคุ้มค่า (Economy) คือ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง  
ไมสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟอืย ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าท่ี
ก าหนดไว โดยยังไดรับผลผลิตตามเป้าหมาย 

4. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน 
ด้านตา่งๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล 
เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมท้ังการบริหารงานด้านตา่งๆ  
ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจขององค์กร รวมท้ังเป็นไปตามหลักการบริหารงานและ
หลักการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ในเร่ืองความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม 
และความโปร่งใส 

5. การตรวจสอบการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม ตามท่ีฝ่ายบริหาร
ก าหนดไว้ เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการด าเนินงานว่าแต่ละ
หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing) เป็นการพิสูจน 
ความถกูต้องและเชื่อถือไดของระบบงานและข้อมูลท่ีไดจากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมท้ัง 
ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแกไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การตรวจสอบ 
ประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ 
ปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงาน หรือการตรวจสอบ 
การบริหารผู้ตรวจสอบภายในจึงจ าเป็นตอ้งมีความรูในระบบงานสารสนเทศนี้เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบไดอยา่งมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบท่ีมีความเชี่ยวชาญทาง
คอมพิวเตอร์โดยตรงมาด าเนินการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นงานเทคนิคเฉพาะ ผู้ตรวจสอบภายในอาจมี
ความรู ความช านาญไมเพียงพอ และต้องใช้เวลานานพอสมควรท่ีจะเรียนรู ซึ่งอาจท าเกิดความเสียหาย
แกงานขององค์กรไดวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญที่สุดของการตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ ก็เพื่อให้ทราบถึง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและความปลอดภัยของระบบการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

7. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) หมายถึง การตรวจสอบในกรณีที่ไดรับมอบหมาย 
จากฝา่ยบริหาร หรือกรณีท่ีมีการทุจริตหรือการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมาย หรือ 
กรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะมีการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น ซึ่งผู้ตรวจ 
สอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ ข้อเท็จจริง ผลเสียหายหรือผู้รับผิดชอบ  
พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการป้องกัน 
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ก าหนดประเด็น
การตรวจสอบ 

ก าหนด
วัตถุประสงค์
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดขอบเขต
และทรัพยากร
การปฏิบัติงาน 

ก าหนดแผน 
การปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2. การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 2.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเร่ืองใดท่ีหน่วยรับตรวจใด  ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต  วิธีการใด และทรัพยากรท่ีใช้เท่าใด  จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 
  2.2 วัตถุประสงค์ของการวางแผนการปฏิบัติงาน 

 เพื่อให้มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบ 

 เพื่อใช้ควบคุมหรือสอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและหรือผู้ช่วย 
ผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)  

2.3 ประโยชน์ของการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ช่วยให้งานไปตามขั้นตอนและประหยัดเวลา 
 เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน 
 แนวทางจัดท าแผนการปฏิบัติงานคร้ังต่อไป 

2.4 สิ่งที่ควรค านึงถึงการวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน/กิจกรรม 
 วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ (ประเด็นการตรวจสอบ/แผนการ 

ตรวจสอบ) 
 วิธีการตรวจสอบ 

2.5 สาระส าคัญของแผนแผนการปฏิบัติงาน 
 หน่วยรับตรวจ กิจกรรม และประเด็นการตรวจสอบ 
 วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 ทรัพยากรท่ีใช้ในการตรวจสอบ 
 แผนการปฏิบัติงาน (Work Program) 
 สรุปผลการตรวจสอบ 
 ชื่อผู้ตรวจสอบและวันท่ีตรวจสอบ 
 ชื่อผู้สอบทานและวันท่ีสอบทาน 

 
2.6 ขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน 
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รวบรวม
ข้อมูล 

บันทึกข้อมูล 

สรุปผล 
การส ารวจ 

2.7 การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ 
เป็นการก าหนดในเร่ืองความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานของส่วนราชการ  

ซึ่งอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของแผนงาน งาน/โครงการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในอาจได้มาจากในขั้นตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบหรือจากการสั่งการของหัวหน้าส่วนราชการ หรือจากข้อร้องเรียน หรือจากสถานการณ์ใดๆ  
ท่ีได้รับความสนใจจากส่วนราชการหรือสาธารณชน ซึ่งประเด็นการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่พบโดยท่ัวไป 
เช่น ผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนด ไม่เป็น
ประโยชน์เท่าท่ีควร เป็นต้น ท้ังนี้หากข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวยังมีรายละเอียดไม่เพียงพอท่ีจะน ามาก าหนด
ประเด็นการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรท าการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม โดยด าเนินการดังนี้ 
  (1) รวบรวมข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในควรรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น รายละเอียด 
แผนงาน งาน/โครงการท่ีจะตรวจสอบ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ คู่มือการปฏิบัติงาน กฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสภาพการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน 

(2) วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาศึกษาวิเคราะห์ว่าข้อเท็จจริงหรือส่ิงท่ี 
เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน มีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์หรือส่ิงที่ควรจะเป็นตามแผนงาน/โครงการ
หรือไม่ถ้ามีข้อแตกต่างและเกิดผลกระทบต่อผลส าเร็จของแผนงาน/โครงการ ควรน ามาพิจารณา 
เป็นประเด็นตรวจสอบ 

ก าหนดประเด็นการตรวจสอบจากสิ่งต่อไป 
 ผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 ความเสี่ยงที่ได้จากขั้นตอน 
 การวางแผนผลการตรวจสอบ 
 การสั่งการของผู้บริหาร 
 การร้องขอจากหน่วยรับตรวจ 
 ข้อร้องเรียน 
 เหตุการณ์ท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณชน 
 การส ารวจข้อมูลเพิ่มเติม 

 
2.8 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
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   ข้อมูลท่ีต้องรวบรวม 
   1. โครงสร้างองค์กร/หน้าท่ีความรับผิดชอบ การจัดองค์กรและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีรับมอบหมาย 
   2.แผนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ KPI
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้ันตอน/วิธีการปฏิบัติงาน 
   3. รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน/รายงานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ความเสี่ยง/การควบคุมของกิจกรรม 
   4. Job description/แผนพัฒนาบุคลากร ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
   5. รายงานทางการเงิน ความสัมพันธ์ ความปกติ/ไม่ปกติของข้อมูลทางการเงิน 
   6. รายงานผลการปฏิบัติงาน/รายงานผลการตรวจสอบปีท่ีผ่านมาผลการ
ด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค 
 2.9 การประชุมหารือ/ประชุมเปิดตรวจ 
  ผู้เข้าร่วมประชุม   
         หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 
   - หัวหน้า 
        - หัวหน้าสายตรวจ 
        - ผู้ตรวจสอบ 
   หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย 
        - หัวหน้า 
        - ผู้ปฏิบัติงาน 
 หัวข้อการประชุม 
   - วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   - ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
   - คณะผู้ตรวจสอบภายในท่ีรับผิดชอบ 
   - การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 
   - ข้อมูล  เอกสาร  หลักฐาน  ที่ต้องใช้ในงานตรวจสอบและผู้ประสานงาน 
   - สภาพการปฏิบัติงานจริงของหน่วยรับตรวจ (ความเสี่ยง  การจัดการความ
เสี่ยง  ระบบการควบคุมภายในระบบงาน/การบริหารงานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
   - เรื่องท่ีหน่วยรับตรวจต้องการให้ตรวจเพิ่มเติม 
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 3. การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
   3.1 การวางแผนการตรวจสอบภายในคือ 
การวางแผนเป็นการติดต่อล่วงหนาก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานจริงการวางแผนท่ีดีช่วยให้ 
การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลา งบประมาณ และอัตราก าลังที่ก าหนดกล่าว 
โดยสรุปไดวาการวางแผนท่ีดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบ 
ภายในจะต้องให้ความส าคัญต่อการวางแผนการตรวจสอบ นอกจากจะเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม 
มาตรฐานแลว ยังเพื่อแสดงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานตรวจสอบก่อนท่ีผู้ตรวจสอบ 
จะไปประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้อื่น 
    3.2 ประโยชนของการวางแผนการตรวจสอบ 
     - เป็นแนวทางในการพัฒนาและปฏิบัติงานตรวจสอบ 
     - ช่วยให้ทุกกิจกรรมของหน่วยงานไดรับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน 
ตามล าดับความส าคัญ 
     - ชักชวนหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารมีส่วนร่วมโดยของความเห็น 
ในการวางแผน 
     - เป็นเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ 
     - เป็นเครื่องมือในการประสานงานและลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน 
กับผู้ตรวจสอบภายนอก 
   3.3 แผนการตรวจสอบจะแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
      - แผนการตรวจสอบระยะยาว เป็นแผนท่ีจัดท าไว้ล่วงหน้า โดยท่ัวไป 
มีระยะเวลา 3 - 5 ปีและต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 
    - แผนการตรวจสอบประจ าปีเป็นแผนท่ีจัดท าไว้ล่วงหน้า มีระยะเวลา 1 ปี 
และต้องจัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาวท่ีก าหนดไว้ โดยการดึงหน่วยงานและ 
เรื่องท่ีจะตรวจสอบในแต่ละปีตามท่ีจัดท าในแผนการตรวจสอบระยะยาวมาจัดท าเป็นแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 
   3.4 ขั้นตอนการวางแผนการตรวจสอบ 
   1. ส ารวจข้อมลเบื้องต้น ท าความเขใจคุ้นเคยและระบบงานของหน่วยรับตรวจ 

2. ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของหน่วยรับตรวจตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

3. ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดล าดับ 
ความเสี่ยง 

4. การวางแผนการตรวจสอบ น าความเสี่ยงมาพิจารณา เพื่อด าเนินการ 
5. การวางแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมาย 

ใหค้รอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติงาน 
3.5 การเสนอแผนการตรวจสอบและการอนุมัติแผน 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อผูบ้ริหารสูงสุด 
ของส่วนราชการ เพื่ออนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
ท่ีก าหนด ถ้าพบขอ้ขัดข้องควรทบทวนและปรับปรุงแผนการตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ 

แผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วย 
ตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะด าเนินงานการตรวจสอบ ในขั้นตอนต่อไป 
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4. การส ารวจเบื้องต้นการสอบทานระบบควบคุมภายใน และทดสอบเพิ่มเติม 
เป็นกระบวนการในการรวบรวมศึกษาข้อมูล มาท าความเข้าใจเกี่ยวกับงาน  

หรือกิจกรรมท่ีจะท าการตรวจสอบให้ทราบความเสี่ยงและจุดอ่อนการควบคุม โดยยังไม่มีการตรวจสอบ
ในรายละเอียดหรือยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานการตรวจสอบเพียงพอท่ีจะสรุปข้อตรวจพบ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.1 วัตถุประสงค์ของการส ารวจเบ้ืองต้นและการสอบทานระบบการควบคุม 
- เพื่อท าความเข้าใจเก่ียวกับงาน หรือกิจกรรมท่ีท าการตรวจสอบ 
- เพื่อประเมินความเสี่ยงและจุดอ่อนการควบคุมท่ีควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
- เพื่อให้ทราบประเด็นท่ีคาดว่าจะเป็นข้อตรวจพบส าคัญใดท่ีไม่ควรตรวจ หรือ 

ท่ีมั่นใจว่าเป็นข้อตรวจพบส าคัญที่ควรตรวจสอบ 
  4.2 การส ารวจเบ้ืองต้นฯ ด าเนินการในลักษณะดังตอ่ไปนี้ 
     1. การสัมภาษณ์บุคคล 
   2. การสังเกตการณ์/เยี่ยมชมสถานท่ีปฏิบัติงานหรือพื้นท่ีเป้าหมาย 
   3. การศึกษาเอกสาร 
   4. วิธีการเชิงวิเคราะห์ โดยหานัยยะความผิดปกติจากความหมายข้อมูล  
เช่น การเปรียบเทียบ การศึกษาความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางการเงินกับการด าเนินงาน 
  4.3 การสอบทานระบบการควบคุมภายใน มีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. การอธิบายและการวิเคราะห์ระบบการควบคุมภายใน 
   2. การประเมินการควบคุมภายในเบื้องต้น 
   3. การประเมินความเสี่ยงอีกคร้ัง 
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  4.4 การทดสอบสาระส าคญั 
   เป็นขั้นตอนหลังจากได้ด าเนินการส ารวจข้ันต้นและสอบทานระบบการควบคุม
ภายในแล้ว เป็นการด าเนินการตรวจสอบหรือทดสอบให้ได้หลักฐานการตรวจสอบอย่างเพียงพอและ
สามารถให้ข้อสรุปของการตรวจสอบหรือได้ข้อตรวจพบ 
   วัตถุประสงค์ของการทดสอบสาระส าคัญ 

1. เพื่อให้ได้หลักฐานการตรวจสอบในรายละเอียด 
2. เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีวางไว้ หรือการปฏิบัติ 

ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงาน 
   3. เพื่อช่วยในการประเมินระบบการควบคุมภายในและคุณภาพของ 
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
   วิธีการทดสอบเพิ่มเติม 

1. ตรวจสอบหลักฐานท่ีรวบรวมได้จากการส ารวจข้ันต้นและการประเมินระบบ 
การควบคุมให้ละเอียดขึ้น 

2. เพิ่มจ านวนรายการท่ีทดสอบ 
3. เพิ่มการทดสอบให้มากขึ้นโดยการหาหลักฐานเพิ่มเติม 
แนวทางการตรวจสอบส าหรับการทดสอบเพิ่มเติม 
1. บันทึกผลท่ีได้จากการส ารวจขั้นต้นและการประเมินระบบการควบคุมภายใน 
2. พิจารณาว่าอะไรคือความเสี่ยงจากผลการส ารวจข้ันต้นและการประเมิน 

ระบบการควบคุมภายใน 
   3. พิจารณาวัตถุประสงค์การตรวจสอบท่ีจะพิสูจน์การควบคุมว่ามีอยู่จริง  
และบรรลุผล รวมท้ังพิจารณาหาการควบคุมที่ดีท่ีควรมีเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร 
   4. พิจารณาว่าต้องรวบรวมหลักฐานอะไรบ้างเพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการควบคุม 
   5. เลือกวิธีการทดสอบเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม 

4.5 เทคนิคการตรวจสอบ 
 เทคนิคการตรวจสอบ หมายถึง วิธีการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบควรน ามาใช้ใน 

การรวบรวม ข้อมูลหลักฐานท่ีดี และเสียค่าใช้จ่ายน้อย เป็นท่ียอมรับของผู้ตรวจสอบภายในเทคนิคท่ีใช้
ในการตรวจสอบโดยท่ัวไปมีดังนี้ 

1. การสุ่มตวัอย่าง เป็นการเลือกข้อมูลเพียงบางส่วน เพื่อใช้เป็นตัวแทนของ 
ข้อมูลมาตรวจสอบปัจจุบันนิยมใช้ 4 วิธี 

1.1 Random Sampling โดยการเลือกตัวอย่างจ านวนหนึ่งจากขอ้มูล 
ท้ังหมด 

1.2 Systematic Sampling การเลือกตัวอย่างโดยก าหนดเป็นช่วง  
ท่ีแบ่งระยะไวเทาๆ กันมีคุณสมบัติเหมือนกัน และมีการจัดเรียงล าดับของข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถว้น 

1.3 วิธีแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม เลือกใช้กลุ่มท่ีเหมือนกันไวในกลุม่ 
เดียวกัน และเลือกตัวอย่างของแต่ละกลุ่มนั้นหรือเลือกตัวอย่างของข้อมูลท่ีมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน 
แบ่งออกเป็นกลุ่มจ านวนเท่ากัน การก าหนดจ านวนกลุ่มรายการขึ้นอยู่กับลักษณะและปริมาณของข้อมูล
ท้ังหมด สุ่มเลือกท้ังกลุ่มมาเป็นตัวอยา่งในการสุ่มเลือกตัวอยา่ง 
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1.4 Selective หรือ Judgement Sampling เป็นการเลือกข้อมูลจาก 
การตัดสินใจของผู้ตรวจสอบจะพิจารณาเลือกกลุ่มใด 

2. การตรวจนับ เป็นการพิสูจนจ านวนและสภาพของสิ่งที่ตรวจนับว่ามีอยู่ 
ครบถว้นตามท่ีบันทึกไว้หรือไม สภาพเป็นอยา่งไร การเก็บรักษาเป็นย่างไร เช่น การตรวจนับพัสดุ  
แการตรวจนับมิใช่เครื่องพิสูจน์กรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์เสมอไป 

3. การยืนยันยอด เทคนิคนี้ส่วนใหญ่ใช้กับการยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร 
หรือสินทรัพย์ท่ีอยูใ่นการครอบครองของบุคคลอื่น มีข้อจ ากัดอาจไมไดรับความร่วมมือจาก
บุคคลภายนอก 

4. การตรวจสอบใบส าคัญ (Vouching) เอกสารต้องเป็นเอกสารจริง  
การบันทึกรายการครบถ้วนมีการอนุมัติรายการครบถ้วน มีขอ้จ ากัดในการปลอมแปลงเอกสาร การตรวจ
เอกสารไมสามารถแสดงถึงความมีอยู่จริง 

5. การค านวณ เป็นเคร่ืองพิสูจนค์วามถูกต้องของตัวเลข ซึ่งถือเป็นหลกัฐาน 
ท่ีเชื่อถือไดมากท่ีสุด ควรมีการทดสอบตัวเลขทุกคร้ัง เพื่อใหแ้นใ่จวา่ถูกต้อง มีข้อจ ากัดพิสูจนไ์ดเฉพาะ
ผลลัพธ ์แต่ไมสามารถพิสูจน์ท่ีมาของตัวเลข 

6. การตรวจสอบการผ่านรายการ (Posting) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง 
และครบถ้วนของการผ่านรายการจากสมุดบันทึกขั้นต้นไปยังสมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ข้อจ ากัด 
การผ่านรายการครบถ้วนไม่ไดพิสูจน์ความถูกต้องของรายการ 

7. การตรวจสอบบัญชีย่อยและทะเบียน เป็นการตรวจสอบว่ายอดคงเหลือ 
ในบัญชีย่อยสัมพันธกั์บบัญชีคุมหรือไม ข้อจ ากัดพิสูจน์ไดแต่เพียงความถูกต้อง ควรใช้ร่วมกับเทคนิค 
การตรวจสอบอื่น 

8. การตรวจทานรายการผิดปกติ เป็นการตรวจจากรายการท่ีผิดปกติ  
อาจพบขอ้ผิดพลาดท่ีส าคัญท้ังนี้จะต้องอาศัยความรู ความช านาญ และประสบการณของผู้ตรวจสอบ  
ข้อจ ากัดรายการผิดปกติมิใช่หลักฐานแต่เป็นเคร่ืองชี้ให้ทราบถึงความจ าเป็นตอ้งใช้เทคนิคอื่นมาประกอบ 

9. การตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นการตรวจสอบรายการท่ีเกี่ยวข้อง 
สัมพันธ์กัน ผู้ตรวจสอบจึงควรตรวจสอบรายการท่ีมีความสัมพันธ์กันควบคูกัน 

10. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบความสัมพันธ์  
และความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลต่างๆ วาเป็นไปตามท่ีคาดหมาย การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
ระหว่างขอ้มูลปีปัจจุบันและข้อมูลปีก่อน หรือเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกบัข้อมูลประมาณการ 

11. การสอบถาม อาจท าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา โดยใช้ 
แบบสอบถาม โดยให้ตอบว่าใช่หรือไมใช่ การสอบถามด้วยวาจาต้องอาศัยศิลปะอย่างมากในการท่ีจะ
สอบถามให้ไดข้อเท็จจริง ข้อจ ากัดค าตอบเป็นเพียงหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จะต้องใช้เทคนิคอื่น
ประกอบ 

12. การสังเกตการณ เป็นการสังเกตให้เห็นด้วยตาในสิ่งที่ต้องงการทราบอย่าง 
ระมัดระวัง ใช้วิจารณญาณพิจารณาสิ่งที่เห็น และบันทึกเหตุการณต่างๆ ไว ถ้าจะให้ความเห็นเก่ียวกับ
การตรวจสอบนั้นเป็นสว่นรวมจะต้องหาหลักฐานอื่นมายืนยัน เพื่อให้หนว่ยรับตรวจยอมรับและแกไขตาม
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ 

13. การตรวจทาน (Verification) เป็นการยืนยันความจริง ความถูกต้อง  
ความแม่นย า ความสมเหตุสมผล หรือความเชื่อถือได โดยการหาหลักฐานยืนยันกับข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ
อยู ่
 
 



 12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ 

14. การสืบสวน เป็นเทคนิคท่ีผู้ตรวจสอบไม่สามารถคน้หาข้อเท็จจริง  
ซึ่งคาดวา่จะมีอยู่หรือควรจะเป็นผู้ตรวจสอบจะต้องค้นหาขอ้เท็จจริงเร่ิมจากผลไปหาเหตุทีละขั้นตอน 
สามารถอนุมานหรือให้ความเห็นเพิ่มเติมลงไปในส่วนท่ีขาดได 

15. การประเมินผล เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว 
กับผลงานท่ีปฏิบัติจริงว่าเกิดผลต่างหรือไม หาสาเหตุเกิดจากวิธีการปฏิบัติงานหรือจากสาเหตุอื่น  
เมื่อทราบสาเหตุต้องวิเคราะห์ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไมเพื่อเสนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงแกไข 
ผู้ตรวจสอบตอ้งตัดสินว่าข้อมูลท่ีน ามาใช้เพียงพอหรือไม ควรเพิ่มหรือลดปริมาณการตรวจสอบ 
เพียงใด เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ประเมินผลได ท้ังนี้ควรประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน จากการเพิ่มหรือลด 
ปริมาณการทดสอบรายการเมื่อเทียบกับผลท่ีไดรับกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
 

5. การรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วน 

ราชการ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการตรวจสอบภายหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการตรวจสอบรวมท้ังให้มีการติดตามผลการตรวจสอบ ซึ่งการรายงานผลการตรวจสอบนับเป็น
หน้าท่ีส าคัญประการหนึ่งของผู้ตรวจสอบภายในเป็นการรายงานผลการตรวจสอบจากข้อเท็จจริงที่ตรวจ
พบการวเิคราะห์ผลกระทบตลอดจนข้อเสนอแนะ / แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ
ตรวจและต่อองค์กรคุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว จะดีมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ
คุณภาพของการปฏิบัติงานตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูลท่ีรวบรวมได้ ความชัดเจนและ
สาระส าคัญของรายงานการดึงประเด็นท่ีส าคัญและน าเสนอในรูปแบบท่ีกระชับง่ายต่อการศึกษาและ
น าไปปฏิบัติ ดังนั้น  รายงานผลการตรวจสอบจึงเปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะท้อนผลการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ ขององค์กรและของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรนั้น ๆ ต่อผู้บริหาร 
  5.1 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ 

 ๒๔๐๐ : การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 
 ๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงานต้อง
ประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  สรุปผลการตรวจสอบ  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ   
และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ 
 ๒๔๒๐ : คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงานต้องรายงานด้วย
ความถูกต้อง  เที่ยงธรรม  ชัดเจน  รัดกุม  สร้างสรรค์  ครบถ้วน  และทันกาล 

๒๔๓๐ : การระบุข้อความ  “การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน” 
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า “ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” ก็ต่อเมื่อผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น 

๒๔๔๐ : การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่ผลการ
ปฏิบัติงานให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสมที 

๒๔๕๐ : การให้ความเห็นในภาพรวม  การแสดงความเห็นในรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ตรวจ
สอบภายในต้องค านึงถึงความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการและผู้ท่ีเก่ียวข้อง  ท้ังนี้  ความเห็น
ดังกล่าวต้องมีข้อมูลท่ีเพียงพอ  เชื่อถือได้มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์  เพื่อเป็นการสนับสนุน
ความเห็นโดยรวม 

๒๕๐๐ : การติดตามผล หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนด และรักษาระบบการ
ติดตามการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

5.2 วัตถุประสงค์ของรายงานการตรวจสอบ 
เพื่อรายงานผลการตรวจสอบไปยังหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารและ    

หน่วยรับตรวจถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังผลการตรวจสอบประเด็นความเสี่ยง 
ท่ีส าคัญ การควบคุมและกระบวนการก ากับดูแลท่ีดีของหน่วยรับตรวจว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผล   
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่มีสิ่งที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะ/แนวทางท่ีจะให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานดีขึ้นอันเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรอย่างไรก็ตาม การจัดท ารายงานการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายใน 
พึงตระหนักถึงว่าก าลังเสนอรายงานการตรวจสอบให้ใคร 
  5.3 ประเภทของรายงานผลการตรวจสอบ 
   1. รายงานระหว่างกาล (Interim Report) เป็นรายงานท่ีจัดท าขึ้นทันทีเมื่อพบ
ปัญหาหรือเร่ืองส าคัญท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วนมีผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร นอกจากนี้ยังใช้ 
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของการตรวจสอบหรือยืดขยายระยะเวลาโครงการตรวจสอบ   
รายงานระหว่างกาลอาจเป็นการรายงานด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ 
   2. รายงานสรุป (Summary Report) เป็นรายงานท่ีจัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอ    
หัวหน้าส่วนราชการ โดยสรุปภาพรวมของการตรวจสอบเรื่องท่ีควรแก้ไข และเร่ืองท่ีส าคัญที่หัวหน้าส่วน
ราชการควรทราบ 

3. รายงานการตรวจสอบคร้ังสุดท้าย (Final Audit Report) เป็นรายงาน       
ท่ีต้องจัดท าหลังจากมีการประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และต้องจัดท าทุกคร้ังแม้ว่าจะได้มีการรายงาน
ระหว่างกาลแล้วหรือหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการแก้ไขตามประเด็นท่ีตรวจพบเรียบร้อยแล้ว 
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4. สรุปรายงานการตรวจสอบประจ าปี (Annual Reports) รายงานประเภท  
นี้มีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูง Audit Committee และหัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อท่ีจะน ามาพัฒนาภาพรวมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 
  5.4 รูปแบบของการรายงาน 
   1. รายงานด้วยวาจา ควรใช้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อแจ้งข้อเท็จจริง  
ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยรับตรวจรับทราบทันทีท่ีตรวจพบ 
   2. รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นวิธีการรายงานท่ีมีลักษณะเป็นทางการ    
ใช้รายงานผลการตรวจสอบตามปกติ และหลังเสร็จสิ้นการตรวจสอบลักษณะของการเขียนรายงานท่ีดี 

3. ตรงประเด็น รายงานควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ           
มีสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 
   4. ความถูกต้อง เป็นการรายงานข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ไม่มีการบิดเบือน         
มีหลักฐานประกอบ สามารถสรุปผลได้ 

5. ความชัดเจน เป็นรายงานท่ีเข้าใจได้ง่าย มีความเป็นเหตุเป็นผลสัมพันธ์ 
ต่อเนื่องกัน ไม่ใช้ถ้อยค าท่ีคลุมเครือหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค าทางวิชาการ 

6. ความเท่ียงธรรม เป็นรายงานท่ีมีความอิสระเป็นธรรมเขียนข้ึนโดยปราศจาก 
อคติ 
   7. ความกะทัดรัด เป็นรายงานท่ีสั้นกระชับ แต่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงประเด็น   
ใช้ค าน้อยท่ีสุดหลีกเลี่ยงรายละเอียดท่ีไม่จ าเป็น 

8. ความสร้างสรรค์ เป็นรายงานในเชิงบวก  หลีกเลี่ยงการเน้นข้อผิดพลาด       
มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขท่ีเป็นประโยชน์  น าไปสู่การปรับปรุงที่ดีข้ึน 

9. ทันเวลา เป็นการน าเสนอรายงานในเวลาท่ีเหมาะสม สามารถน าไป  
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา 
 5.5 สิ่งที่ควรค านึงถึงในการเขียนรายงาน 
   1. หัวหน้าส่วนราชการอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายสามารถสั่งการได้ 

2. หน่วยรับตรวจเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
   3. เนื้อหาสาระในรายงานมีความส าคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ   
มีหลักฐานประกอบอ้างอิง มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เช่น กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานแนวปฏิบัติ
ท่ีเป็นสากล / ใช้ท่ัวไป 
  5.6 เนื้อหาสาระของรายงานควรครอบคลุมถึง 

1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท าไมต้องมีการตรวจสอบ    
ตรวจสอบไปเพื่ออะไร  

2. ขอบเขตของงานตรวจสอบและวิธีท่ีใช้ในการตรวจสอบจะต้องก าหนดไว้ว่า    
จะตรวจสอบกิจกรรม งาน / โครงการอะไร การตรวจสอบประเภทใด เช่น ตรวจสอบการเงินและบัญชี   
ตรวจสอบการด าเนินงาน เป็นต้น และก าหนดช่วงเวลาหรือระยะเวลาในการตรวจสอบด้วย เช่น  
เดือนมกราคม – มีนาคม  25xx เพื่อให้ผู้อ่านรายงานทราบกรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบตามรายงาน
ดังกล่าว 
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   3. ผลสรุปการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ เป็นบทสรุปความเห็นในเร่ือง 
ท่ีตรวจพบ แล้วเสนอแนะถึงแนวทางแก้ไขและอาจรวมถึงความเห็นของหน่วยรับตรวจ การชมเชย 
ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติงานท่ีดีของหน่วยรับตรวจ โดยท่ีการตรวจสอบภายในในปัจจุบันจะมุ่งเน้น
การตรวจสอบในเชิงพัฒนา ปรับปรุงเสริมสร้างสิ่งที่ดีกว่าในอดีตท่ีเคยปฏิบัติมา ดังนั้น  
การสรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในเร่ืองใด ๆ ในรายงาน จึงควรสอดคล้องกับประเภทของการ
ตรวจสอบและสามารถส่ือให้เห็นในประเด็นต่างๆ  ดังนี้ 

1. มาตรฐานท่ีใช้อ้างอิงเปรียบเทียบ เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ    
มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานส าหรับเรื่องนั้น ๆ เป้าหมายท่ีก าหนด เป็นต้น 

2. หลักฐานประกอบข้อเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบ ซึ่งอาจ 
ไดจ้ากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ การรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ 

3. เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับสิ่งที่ตรวจพบ/   
ท่ีเป็นอยู่จริง  

4. ผลของความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้น สามารถก่อให้เกิดความสูญเสีย  
หรือความเสียหายแก่องค์กรเพียงใด ขั้นตอนการท ารายงานผลการตรวจสอบ เมื่อผู้ตรวจสอบ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจ าเป็นท่ีจะต้องจัดท ารายงานเพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ    
 5.7 เทคนิคการเขียนรายงาน 

เทคนิคการเขียนรายงานท่ีดี  ควรพิจารณาหรือค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ   ดังนี้ 
  1. ค านึงถึงว่าใครเป็นผู้รับรายงาน ถ้ารายงานจัดท าถึงหัวหน้าส่วนราชการ ควรเน้นท่ี
ประเด็นส าคัญ  และไม่ควรยาวเกินหนึ่งหรือสองหน้ากระดาษ 
  2. ควรจัดล าดับเรื่องท่ีส าคัญหรือเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูง และมีผลกระทบสูงไว้ในล าดับ
แรก ๆ 
  3. เขียนในเชิงบวกหรือสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน/การปฏิบัติงาน   
หลีกเลี่ยงการวิพากย์ ติเตียน หรือวิจารณ์การท างานของหน่วยรับตรวจ 

4. หลีกเลี่ยงการระบุชื่อตัวบุคคล เพราะอาจท าให้มีข้อขัดแย้งหรือสร้างความไม่พอใจ 
ให้กับหน่วยรับตรวจ 

5. ควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิค แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้ควรมีค าอธิบายประกอบ 
6. ในแต่ละประเด็นให้เขียนเฉพาะข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผลจากการประชุมสรุปผลหรือ 

ท่ีได้จากการหารือ ถ้ามีรายละเอียดประกอบมากกว่าหนึ่งหน้าควรท าเป็นเอกสารแนบประเด็น 
7. เขียนให้เห็นตัวอย่างท่ีชัดเจน เพื่อสนับสนุนข้อเสนอแนะว่าด าเนินการแล้วเสร็จหรือ 

แก้ไขแล้วจะได้อะไร เช่น การลดค่าใช้จ่าย หรือการท างานมีประสิทธิภาพขึ้น 
8. เขียนให้ชัดเจน สั้นกระชับ ครอบคลุมเนื้อหาท่ีเป็นสาระส าคัญ 
9. ใช้ภาษาหรือค าท่ีเข้าใจง่ายส าหรับรูปแบบการรายงานควรเป็นแบบใดนั้นไม่ได้มีการ 

ก าหนดตายตัวขึ้นกับว่ารายงานนั้นๆ จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และใครเป็นผู้ใช้รายงานดังกล่าว             
ซึ่งกรมบัญชีกลางเคยก าหนดตัวอย่างรูปแบบรายงานไว้ในคู่มือการรายงานปี พ.ศ. 2540 และได้แจ้ง
เวียนผู้ตรวจสอบภายในมาแล้ว ซึ่งอาจน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

5.8 การติดตามผล 
  การติดตามผลการตรวจสอบ เป็นหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องด าเนินการ    
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานนั้น หน่วยรับตรวจสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ หรือหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจะยอมรับความเสี่ยง 
จากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนั้น ๆ 
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  ในการติดตามผลการตรวจสอบหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรวางแผนก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการติดตามตามความจ าเป็นและความเหมาะสม และควรมี การประชุมหรือสรุปผล
กับหน่วยรับตรวจเพื่อสอบทานผลก่อนรายงานทุกคร้ัง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้
ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
 

6. หลักการให้ค าปรึกษา 
  การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) เป็นการให้บริการให้ค าแนะน า  

ให้ค าปรึกษาและบริการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ  
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ส่วนราชการ และปรับปรุงการด าเนินงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน ตัวอย่างเช่น   
การให้ค าปรึกษาแนะน าในเร่ืองความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ  
ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม 

6.1 การให้ค าปรึกษาหมายถึง 
           การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายของบุคคลสองคน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันเชิงจิตวิทยา
เฉพาะส่วนบุคคล โดยบุคคลหนึ่งเป็นผู้ให้บริการ  ซึ่งต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางตลอดจน
สามารถน าเทคนิคต่างๆในการให้ค าปรึกษาไปใช้ เพื่อใช้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีปัญหา 
ให้เขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในปัจจุบันได้อย่างฉลาดเหมาะสมและมีทักษะในการแก้ปัญหาอื่นๆใน
อนาคตได้ด้วยตนเอง  มีทักษะและความสามารถในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้นหากนักเรียนมีปัญหาทุกข์ใจหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้ แล้วครูจะต้องให้
ค าปรึกษา  ครูจะต้องตระหนักเสมอว่าบทบาทของครู คือช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับตนเองมากขึ้น 
เข้าใจสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมดีข้ึน เรียนรู้ทักษะและวิธีการท่ีจะท าให้ผ่อนคลายหรือแก้ปัญหาของ
ตนเองได้ดีขึ้น ตัดส้ินใจอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งย่อมไม่ได้การไปแก้ปัญหาหรือตัดสินใจให้นักเรียนโดย
ท่ีตัวผู้เรียนเองไม่ได้เกิดการพัฒนาในประเด็นท่ีกล่าวมานั้นเลย 

6.2 จุดมุ่งหมายของการให้ค าปรึกษา 
- ช่วยให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองไม่โดดเด่ียวเมื่อเกิดปัญหา 
- ช่วยท าให้บุคคลสามารถรู้จักและเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง 
- ช่วยให้บุคคลรู้จักใช้ความคิด ใช้สติปัญญาท่ีมีท้ังหมดน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

แก้ไขปัญหา 
- ช่วยให้บุคคลเกิดความกระจ่างขึ้นในใจ มองเห็นลู่ทางในการแก้ไขปัญหา 
- ช่วยให้บุคคลเห็นถึงความส าคัญ และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากบริการแนะแนว 
- ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 
- ช่วยให้บุคคลรู้จักความอดทน เสียสละ ยอมรับต่อสภาวการณ์ท่ีแท้จริง 
- ช่วยให้บุคคลมีการพัฒนาการ และเจริญงอกงามไปถึงขีดสูงสุด 

6.3 คุณสมบัติของผู้ให้ค าปรึกษา  
        1. ด้านความรู้ความสามารถ (Knowledge)  เนื่องจากการให้ค าปรึกษา  
แนะน า  มีขอบข่ายกว้างขวาง ผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องรู้หลักการและเทคนิคในการให้ค าปรึกษา  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การร้องทุกข์ การ
อุทธรณ์ ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติของคน ความต้องการของคนพฤติกรรมศาสตร์ แรงจูงใจ เป็นต้น 
ท้ังนี้เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ขอค าปรึกษาได้ 
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        2. ด้านมนุษย์สัมพันธ์ (Human  Relation)  ตามแนวความคิดของมนุษย์
สัมพันธ์  เน้นในเร่ืองความส าคัญของคน  ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใคร และเห็นว่าการเข้าใจคนจะช่วยให้การ
บริหารงานส าเร็จไปกว่าคร่ึงหนึ่ง  ดังนั้น ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ เพราะเป็นงานท่ีต้อง
ติดต่อกับคน  เช่น ผู้บริหาร  ผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมท้ังบุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงาน  การสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ขอค าปรึกษาช่วยให้การให้ค าปรึกษาเกิดความร่วมมือในการหาหนทางในการ
แก้ปัญหาด้วยกัน 
        3. ด้านจริยธรรม (Ethics)  ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าต้องรับรู้ปัญหาต่าง ๆ ของ
บุคคลอื่นเป็นจ านวนมาก ซึ่งในการปฏิบัติงานผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าจ าเป็นต้องรักษาความลับของผู้ขอ
ค าปรึกษา และการให้ค าปรึกษาก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการไม่น าเรื่องส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง  
ต้องวางตัวเป็นกลางอยู่บนหลักการและเหตุผล โดยมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติอย่างยุติธรรม
โดยท่ัวหน้ากันไม่ว่าผู้ขอค าปรึกษาจะเป็นใคร  มีพฤติกรรมเช่นไร ซึ่งจะท าให้ผู้ขอค าปรึกษารู้สึก
ปลอดภัยและเต็มใจเปิดเผยข้อมูลส าคัญ ๆ แก่ผู้ให้ค าปรึกษา 

6.4 หลักการส าคัญของการให้ค าปรึกษา    
1.  ยึดเอาผู้มีปัญหาเป็นหลัก                                         
2.  เน้นที่อารมณ์ความรู้สึกของผู้มีปัญหา                                           
3.  เข้าใจและยอมรับในอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้มีปัญหา  
4.  ไม่ด่วนสรุป หรือตัดสินผู้มีปัญหา            
5.  เน้นท่ีความเป็นจริงตามเหตุการณ์และสถานการณ์   
6.  มีการโต้ตอบเป็นจริงตามเหตุการณ์และสถานการณ์  
7.  ผู้มีปัญหาเกิดการเรียนรู้ด้วยเหตุของปัญหา และตัดสินใจเลือกทางแก้ไข  

ด้วยตนเอง  
  6.5 บทบาทหน้าที่ของผู้ให้ค าปรึกษา   
        1. ท าหน้าท่ีให้บริการ (Service) ในการปฏิบัติงานของผู้ให้ค าปรึกษา จะให้
ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร  ผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องกฎระเบียบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจัดหาข้อมูล  
การวางแผนอัตราก าลัง  ปัญหาค่าจ้าง  ข้อร้องทุกข์  ความขัดแย้ง ปัญหาส่วนตัว ปัญหาความสัมพันธ์
ในครอบครัวเป็นต้น 
        2. ท าหน้าท่ีผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องแสดงบทบาท
เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่ม  การให้ค าปรึกษาเพื่อลดปัญหา ข้อร้อง
ทุกข์ อุทธรณ์และลดความขัดแย้งในหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ปรองดองกัน ระงับข้อขุ่นข้อง
หมองใจ ความไม่เข้าใจกัน 

3. ท าหน้าท่ีผู้ประสานงาน (Coordinator) ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าท างาน 
เกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก  ทั้งผู้บริหาร  ผู้ใต้บังคับบัญชา  และบุคคลอื่น ๆ  การด าเนินงานใน
องค์การย่อมต้องการผู้ประสานงานท่ีจะช่วยให้บุคคลต่าง ๆ  ในองค์การสามารถท างานร่วมกันได้  ผู้ให้
ค าปรึกษาจะแสดงบทบาทเป็นผู้ประสานงาน  ในเร่ืองของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทุกระดับ  
บางครั้งอาจต้องประสานงานกับบุคคลภายนอก  เช่น  จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย 
หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ เป็นต้น 
       คุณสมบัติและบทบาทของผู้ให้ค าปรึกษาตามท่ีกล่าวมาข้างต้น  เป็นสิ่งท่ีผู้ให้ค าปรึกษา
ควรจะมีและควรจะเป็น ขณะเดียวกันผู้ให้ค าปรึกษาควรจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาตาม
ความสามารถของตนเพื่อให้การปฏิบัติงานแตกต่างกัน บางคนอาจให้ค าปรึกษาได้วันละ 7 - 8   
ราย  แต่บางคนจะท าได้เพียง 2 - 3 รายต่อวัน  เนื่องจากต้องมีกิจกรรมอื่น ๆ ด้วย อัตราการให้
ค าปรึกษาต่อวันจึงขึ้นอยู่กับผู้ให้ปรึกษาแต่ละคน  แต่การให้ค าปรึกษา 1 ราย ไม่ควรใช้เวลาเกิน  
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45 - 50  และเป็นการให้ค าปรึกษาในสถานที่ ไม่ควรนัดหมายหรือให้ค าปรึกษานอกสถานท่ีดังนั้นผู้ให้
ค าปรึกษาควรพิจารณาว่าตนเองมีความพร้อมในด้านร่างกาย  และจิตใจ  ท่ีจะให้ความช่วยเหลืออย่าง
เต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ บางปัญหาอาจไม่ตรงกับความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา ก็ต้อง
ส่งต่อผู้ขอค าปรึกษาไปยังผู้ช่วยชาญต่อไป โดยค านึงถึงข้อจ ากัดของตนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้ขอ
ค าปรึกษาจะได้รับด้วยประเภทของการให้ค าปรึกษา 

6.6 กระบวนการให้ค าปรึกษา 
   1. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (Objective) การให้ค าปรึกษา

จ าเป็นต้องก าหนดวัตถุประสงค์ของการให้ค าปรึกษา เพื่อให้ทราบว่าเราให้ค าปรึกษาเพื่ออะไร  ต้องการ
ให้ผู้ขอค าปรึกษาบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอะไร เช่น เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกท่ีไม่ดี
ให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม หรือช่วยให้ผู้ขอค าปรึกษาสามารถตัดสินใจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าแนวทางของการตัดสินใจไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม อาทิ การพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มท่ี การปรับปรุงงานการเข้าใจตนเองและผู้อื่น ๆ  
เป็นต้น 
    2. การรวบรวมข้อมูล (Data Collecting) ในขั้นตอนท่ีสองหลังจากก าหนด
วัตถุประสงค์ในการให้ค าปรึกษาแล้ว  ผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ขอค าปรึกษาเพื่อให้
ทราบข้อมูลเบื้องต้น ทราบพื้นฐานของครอบครัว ความรู้ความสามารถ ประวัติการท างาน 
ประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางจิตวิทยา เช่น การสังเกต การศึกษา ประวัติ การทดสอบ  
หรือไม่ทดสอบ การสัมภาษณ์  เป็นต้น 
    3. การวิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ (Cause Analysis) ภายหลังจากรวบรวม
ข้อมูลแล้ว ผู้ให้ค าปรึกษาจะน าข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยปัญหาการค้นหาสาเหตุของปัญหา 
การคาดคะเนพฤติกรรมเพื่อให้ทราบท่ีมาของปัญหาของผู้ขอค าปรึกษา เช่น  ผู้ขอค าปรึกษามีความ
กังวลใจ ความขัดแย้งในใจ ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติงานใดก่อนหลังท าให้ไม่สามารถท างานส าเร็จตามท่ีได้รับ
มอบหมาย จากการวิเคราะห์ปัญหา โดยข้อมูลของผู้ขอค าปรึกษาท าให้ทราบว่า ผู้ขอค าปรึกษาขาด
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ ท าให้เกิดความลังเลใจ ตัดสินใจไม่ถูก เป็นต้น 

4. การให้ค าปรึกษา (Counseling) ขั้นตอนนี้เป็นการพบกันระหว่างผู้ให้ 
ค าปรึกษาและผู้ขอค าปรึกษา เพื่อร่วมมือกันค้นหาวิธีแก้ปัญหาหรือเลือกตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม  
โดยผู้ให้ค าปรึกษาจะต้องสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้ขอค าปรึกษา ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ผู้ให้
ค าปรึกษาต้องให้เกียรติผู้ขอค าปรึกษา แสดงความเป็นมิตร เพื่อให้ผู้ขอค าปรึกษามีความรู้สึกอบอุ่นใจ 
ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความลับได้  เมื่อเกิดความคุ้นเคยและไว้วางใจกันแล้ว การให้ค าปรึกษาก็จะ
เกิดขึ้น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของผู้ขอค าปรึกษา ซึ่งผู้ให้ค าปรึกษาจะเลือกใช้วิธีการให้ค าปรึกษา
แบบใดมาใช้ เช่น การให้ค าปรึกษาแบบน าทาง ซึ่งเหมาะกับผู้ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจ ไม่เข้าใจ
ตนเอง  ส าหรับการให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง เหมาะกับผู้ขอค าปรึกษาท่ีมีปัญหาทางอารมณ์ หรือใช้
ท้ังสองวิธีร่วมกันซึ่งเรียกว่า  การให้ค าปรึกษาแบบมีส่วนร่วม  เป็นต้น แต่ถ้ากรณีของปัญหาหรือสิ่งที่ผู้
ขอค าปรึกษาต้องการให้ช่วยเหลือเกินขอบข่ายความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษาก็อธิบายให้ผู้ขอค าปรึกษา
ทราบและส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป  เช่น  นักกฎหมาย  แพทย์  หรือจิตแพทย์   
ดังนั้น การให้ค าปรึกษาจึงเป็นการรับฟังอย่างเห็นใจ เข้าใจ วินิจฉัยปัญหาให้ฟัง เสนอแนะพร้อมชี้แจง
เหตุผล ตัดสินใจเช่นนั้น  เกิดผลอย่างไร ส่วนการตัดสินใจเป็นของผู้ขอค าปรึกษาท่ีต้องตัดสินใจเอง 
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5. การประเมินผล (Evaluation) 
       เมื่อการให้ค าปรึกษาสิ้นสุดลง ผู้ให้ค าปรึกษาจ าเป็นต้องตรวจสอบผลของการให้
ค าปรึกษารวมท้ังการให้ความช่วยเหลือว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีตั้งไว้เพียงใด ถ้าหากมี
ข้อบกพร่องนี้จะน า 
ไปปรับปรุงแก้ไขวิธีการให้ค าปรึกษาให้ดีข้ึนไปอีก  แต่ถ้าการให้ค าปรึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ท่ีก าหนดไว้ก็สามารถน าเป็นแบบอย่างไปใช้กับผู้ขอค าปรึกษาท่ีมีปัญหา  หรือกรณีใกล้เคียงกันได้   
การประเมินผลอาจประเมินผลการให้ค าปรึกษาหรือผู้ให้ค าปรึกษาก็ได้ หรืออาจจะประเมินผลท้ังสอง
กรณีท้ังนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผล 

6.7 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ให้ค าปรึกษา 
    1. พื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ 

 ความแตกต่างของมนุษย์ เช่น เพศ/วัย รูปร่างหน้าตา/บุคลิกลักษณะ  
อามรณ์/ความรู้สึก สติปัญญา/ความคิด/วิธีการคิด ความถนัด/ความสามารถ/การรับรู้ ความต้องการ/
แรงจูงใจทัศนคติ/ความเชื่อ/ค่านิยม ฯลฯ 

 ความต้องการของมนุษย์จะแตกต่างกัน 
   2. การสื่อสารระหว่างบุคคล 

 การสื่อสารทางเดียว  (One-way communication) หรือ 
Simplex หมายถึง การสื่อสารท่ีผู้ส่งและผู้รับท าหน้าท่ีส่งและรับตามล าดับเท่านั้น ไม่สามารถโต้ตอบใน
สื่อกลางเดียวกันได้ กล่าวคือ ผู้ส่งเป็นฝ่ายส่งข้อมูลเพียงอย่างเดียว ผู้รับรับข้อมูลเพียงอย่างเดียว 
โดยท่ัวไปนิยมใช้ในรูปของการสื่อสารสาธารณะ เช่น วิทยุกระจายเสียง, โทรทัศน์, เพจเจอร์, เครื่องล่น
วิทยุบังคับ หรือเครื่องควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าจากระยะไกล (Remote Control) เป็นต้น 

 การสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) หรือ  
Duplex หมายถึง การสื่อสารท่ีผู้ส่งและผู้รับสามารถท าหน้าท่ีสลับกันได้ จึงสามารถโต้ตอบกันได้ใน
สื่อกลางเดียวกัน การสื่อสารสองทางจ าแนกได้ 2 ลักษณะ คือ 
             • การรับและส่งในเวลาเดียวกัน หรือ Full Duplex เปน็การท าหน้าท่ีรับและ
ส่งข้อมูลข่าวสารพร้อมกันได้ กล่าวคือสามารถท าการรับในขณะท่ีส่งข้อมูลได้ ส าหรับรูปแบบของการ
สื่อสารแบบ Full Duplex ได้แก่ การสนทนาในโทรศัพท์ และการประชุมทางไกล เป็นต้น 
             • การรับและส่งต่างเวลากัน หรือ Half Duplex หรือ Semi Duplex เป็นการ
ท าหน้าท่ีรับและส่งข้อมูลข่าวสารแบบสลับเวลากัน กล่าวคือ ในขณะฝ่ายหนึ่งก าลังท าหน้าท่ีส่ง อีกฝ่าย
ต้องเป็นผู้รับ ไม่สามารถส่งในขณะรับได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งท าหน้าส่ง อีกฝ่ายหนึ่งต้องท าหน้าท่ีเป็นผู้รับ
เท่านั้น เมื่อฝ่ายส่งท าหน้าท่ีแล้วจึงท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายรับในล าดับต่อไป รูปแบบการสื่อสารแบบ Half 
Duplex ได้แก่การใช้วิทยุสื่อสาร (Willkie Talkie) การรับ-ส่งโทรสาร อีเมล์ และการใช้ห้องสนทนาใน
ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นต้น 

 การสื่อสารท่ีเป็นทางการ (formal communication) 
1.1  ช่องทางการสื่อสารควรประกาศให้รู้อย่างชัดเจนและแน่นอน 
1.2  อ านาจหน้าท่ีปรากฏอยู่ในช่องทางของการสื่อสารอย่างเป็นทางการ 
1.3  เส้นทางของการสื่อสาร (line of communication) ต้องสั้นและ 

ตรงประเด็น 
1.4  ผู้ท่ีมีความสามารถจะเป็นศูนย์กลางของการสื่อสาร ซึ่งได้แก่  

เจ้าหน้าท่ีหัวหน้างาน 
1.5  เมื่อองค์กรก าลังด าเนินการไม่ควรขัดขวางเส้นทางของการสื่อสาร 



 20 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการ 

1.6  ระบบการสื่อสารทุกระบบต้องเชื่อถือได้ 
 การสื่อสารท่ีไม่เป็นทางการ (informal communication) 

2.1  ตอบสนองความต้องการและความรู้สึกของปัจเจกบุคคลในเรื่องของ 
การรวมตัวกันเป็นอัน หนึ่งอันเดียวกัน การเคารพตนเอง และการตัดสินใจเลือกท่ีเป็นอิสระ 

2.2  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร การใช้กลยุทธ์การสื่อสารใน 
องค์กรเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจะต้องใช้การสื่อสารท้ังที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ  โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะสื่อสารและบุคคลท่ีจะ
สื่อสาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารตามท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง 

3. การจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคล 
 วิธีการจัดการกับความขัดแย้ง โทมัส และ คิลเมน (Kenneth W. Thomas  

And Ralph H. Kilmann) ได้จ าแนกวิธีการจัดการกับความขัดแย้งออกเป็น 5 แนวทาง ดังนี้ 
             1.  การเอาชนะ (Competition) เมื่อคนเราพบกับความขัดแย้ง จะมีบางคน
ท่ีแก้ไขความขัดแย้งนั้น ด้วยวิธีการเอาชนะ โดยมุ่งเน้นชัยชนะของตนเองเป็นส าคัญ จึงพยายามใช้
อิทธิพล วิธีการหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อจะท าให้คู่กรณียอมแพ้หรือพ่ายแพ้ตนเองให้ได้ การแก้ไขความ
ขัดแย้งในแนวทางนี้ จะท าให้เกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-แพ้” 
             2.  การยอมรับ (Accommodation) จะเป็นพฤติกรรมท่ีเน้นการเอาใจผู้อื่น 
อยากเป็นท่ียอมรับและได้รับความรัก มุ่งสร้างความพอใจให้แก่คู่กรณี โดยท่ีตนเองจะยอมเสียสละ แนว
ทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบนี้ เกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-แพ้” 
             3.  การหลีกเลี่ยง (Avoiding) เป็นวิธีจัดการกับความขัดแย้งในลักษณะไม่
สู้ปัญหา ไม่ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ไม่สนใจความต้องการของตนเองและผู้อื่น พยายามวางตัวอยู่
เหนือความขัดแย้ง พูดง่าย ๆ ก็คือท าตัวเป็นพระอิฐพระปูนนั่นเอง แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบนี้ 
มักเกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “แพ้-แพ้” เป็นส่วนใหญ่ 
             4.  การร่วมมือ (Collaboration) เป็นพฤติกรรมของคนท่ีมุ่งจัดการความ
ขัดแย้ง โดยต้องการให้เกิดความพอใจท้ังแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาท่ี
มุ่งให้เกิดประโยชน์ท้ังสองฝ่ายซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในแบบนี้ เรียกได้ว่าเป็นวิธีการแก้ไข
ความขัดแย้งที่ Win-Win ท้ังสองฝ่ายแนวทางการแก้ไขแบบนี้จึงเกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “ชนะ-ชนะ” 
             5.  การประนีประนอม (Compromising) เป็นความพยายามท่ีจะให้คู่กรณี
ท้ังสองฝ่ายได้รับความพอใจบ้าง และต้องยอมเสียสละบ้าง แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะใช้วิธีท่ี 1 คือวิธีเอาชนะ
มากกว่าวิธีอ่ืน แนวทางการแก้ไขความขัดแย้งแบบนี้ จึงเกิดผลลัพธ์ในลักษณะ “แพ้-แพ้” หรือ “ชนะ-แพ้” 

 4. การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
 ปัญหา คือ ช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่าง สภาพการณ์ปัจจุบัน  

กับสภาพการณ์ที่เราต้องการให้เกิดข้ึน (หรือเหตุการณ์ไม่ดีท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน อนาคต) 
7 ขั้นตอน ของการแก้ปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 1 เข้าใจสภาพการณ์ 
ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดปัญหาให้ถูกต้องชัดเจน 
ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์สาเหตุส าคัญ 
ขั้นตอนท่ี 4 หาวิธีแก้ท่ีเป็นไปได้ 
ขั้นตอนท่ี 5 เลือกวิธีแก้ท่ีดีท่ีสุด 
ขั้นตอนท่ี 6 วางแผนการปฏิบัติ 
ขั้นตอนท่ี 7 ติดตามและประเมินผล 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0
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 การตัดสินใจ คือ การเลือกเอาวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่าง หนึ่งจากวิธีปฏิบัติ 
หลาย ๆ อย่างที่มีอยู่มาใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพการณ์ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกๆ
ข้อ จะต้อง 

- อยู่บนฐานของข้อมูลจริง 
- อยู่บนฐานของเหตุผล ไม่ใช่ผลประโยชน์ 
- อยู่บนฐานของความคิดท่ีเป็นระบบ 
- อยู่บนฐานของการคิด คาดการณ์ล่วงหน้าของปัญหาท่ีจะเกิด 
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7. เทคนิคการเสริมงานตรวจสอบ 
 7.1 การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
 
 
   

 

 

 

 

 

  
 นักคิดเชิงระบบที่ดี ควรจะมีลักษณะส าคัญ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 1. มีสติปัญญา นักคิดเชิงระบบควรจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดทางสมองในภาพรวมอยู่
ในขั้น ปานกลางขึ้นไปแต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นคนฉลาดมาก หรือต้องฉลาดในระดับอัจฉริยะเท่านั้น 
 2. มีสมาธิและความจ าดี นักคิดเชิงระบบควรจะมีสมาธิ เพื่อให้จิตนิ่งสามารถคิดได้
อย่างเป็นระบบ ไม่ฟุ้งซ่านสับสน และการมีความจ าดีจะเป็นประโยชน์ในการดึงข้อมูลออกมาใช้ได้อย่าง
เป็นระเบียบต่อเนื่องและครบถ้วน อันเป็นปัจจัยส าคัญในการคิดอย่างเป็นระบบ 
 3. มีหลักการ การคิดอย่างมีหลักการเป็นลักษณะส าคัญของการคิดเชิงระบบ ฉะนั้น นัก
คิดเชิงระบบจึงควรมีหลักการอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหรือสาระส าคัญท่ีมั่นคง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญองการคิด
ทุกสิ่งให้เป็นระบบ 
 4. มีเหตุผล ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเป็นพื้นฐานส าคัญอย่างหนึ่งของการจัด
ความสัมพันธ์ ในความคงอยู่ของระบบ ฉะนั้นนักคิดเชิงระบบควรเป็นคนท่ีมีเหตุผลและสามารถใช้เหตุ
ผลได้อย่างถูกต้อง 
 5. มีระเบียบความคิด การจัดระเบียบความคิดเป็นพื้นฐานส าคัญของความเป็นระบบ 
หากปราศจากระเบียบระบบก็ไม่อาจเกิดข้ึนได้เลย ฉะนั้น นักคิดเชิงระบบจึงควรมีระเบียบความคิดท่ี
ชัดเจน ไม่มั่วหรือสับสน 
 6. มีความคิดในหลายมิติ นักคิดเชิงระบบต้องสามารถคิดและเข้าใจระบบคิดครอบคลุม
ท้ังสมองของมนุษย์ฉะนั้น นักคิดเชิงระบบจึงควรจะมีความคิดในหลายมิติ ท้ังความคิดในแนวด่ิง และ
ความคิดในแนวราบ 
 7. มีความคิดท้ังจากภายในและภายนอก นักคิดเชิงระบบจะต้องมีรูปแบบความคิด 
ภายในซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากการรับรู้ หรือมีประสบการณ์จากภายนอก ฉะนั้น นักคิดเชิงระบบจึงควรจะมี
ความสามารถในการคิดท้ังในลักษณะของ “ดึงภายในออกและใส่ภายนอกเข้า” 
 8. มีความคิดอย่างบูรณาการ นักคิดเชิงระบบต้องคิดให้ครอบคลุมครบถ้วน และ
สมบูรณ์ทั้งระบบในทุกระบบฉะนั้น นักคิดเชิงระบบจึงต้องมีความคิดอย่างบูรณาการ เพื่อให้เข้าใจท้ัง
ระบบในทุกระบบ และสามารถดึงมาใช้ผสมผสานกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
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 9. มีความคิดสร้างสรรค์ นักคิดเชิงระบบท่ีดีต้องไม่ยึดติดอยู่กับระบบเดิมๆ อยู่เสมอไป 
หากแต่ต้องคิดนอกกรอบ(Think Outside the Box) หรือคิดแปลกแตกต่างออกไป เพื่อสร้างสรรค์
ระบบใหม่ๆ ขึ้น นั่นคือต้องมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 10. มีความใฝ่คิดและใฝ่รู้ การชอบคิดและฝึกคิดอยู่ตลอดเวลาจะท าให้เซลล์ของสมอง
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั่นคือ จะท าให้มีศักยภาพในการคิดสูงกว่าเดิมและการใฝ่รู้จะท าให้
รับข้อมูลจากภายนอกเข้ามาเก็บสะสมไว้ในสมองได้มากยิ่งขึ้นย่อมจะส่งผลให้ระบบการคิดมีคุณภาพสูง
ยิ่งขึ้น 
 การคิดเชิงระบบ....จะท าให้ 
 1. เห็นผลกระทบ 
 2. มองได้ชัดเจนเพียงพอ 
 3. เข้าใจระบบการเปลี่ยนแปลง 
 4. มองอย่างไม่ประมาท 
 5. ท าในสิ่งท่ีควรท า เป็นในสิ่งที่ควรเป็น 
 6. มองในมุมท่ีไม่เคยเห็น 
 7. มองเห็นสิ่งท่ีคุณท ามีผลต่อคนอ่ืนและระบบ 
 8. ท าให้เลิกกล่าวโทษใคร 
  
 7.2 มนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน 
 
 ต้องเข้าใจความต้องการของมนุษย์ 
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 การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
1. บุคลิกลักษณะท่ีดี 
2. การแต่งกาย 
3. สุขภาพอนามัยท่ีดี 
4. ความรู้/ความสามารถ/ความตั้งใจจริง 
5. อย่าท าตนให้เป็นท่ีเบื่อหน่ายน่าร าคาญแก่ผู้อื่น 
6. ต้องแสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง 
7. วางตัวให้เข้ากับคนทุกระดับชั้น 
8. ท าอะไรให้ผู้อื่นอย่างยินดีและเต็มใจ 
9. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน อย่าเป็นคนกระด้าง 
10.อย่าวางตนเสมอผู้ใหญ่ รู้จักกาลเทศะ 
11.ท าชีวิตของตนให้มีประโยชน์มากที่สุด 
12.อย่าเป็นคนดื้อร้ัน 
13.ปรับตัวและยืดหยุ่นตามกาลเวลาท่ีเหมาะสม 

 มนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
1. ให้ความช่วยเหลืองานของเพื่อนร่วมงานเสมือนงานของตนเอง 
2. ไม่อิจฉาริษยา และชิงดีชิงเด่น 
3. ยอมรับฟังค าติชม 
4. พยายามประนีประนอมเมื่อมีข้อโต้แย้ง 
5. ไม่นินทาว่าร้าย 
6. ไม่เป็นคนช่างฟ้อง 
7. ไม่ท าตัวเป็นหัวหน้าเสียเอง 
8. ยอมรับบทบาทและความสามารถของเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะด้อยกว่า หรือเด่นกว่า 
9. มีคุณธรรมและจริงใจต่อกัน 

 ความสัมพันธ์ท าได้ไม่ยาก 
1. จงยิ้มแย้มแจ่มใส 
2. จงจ าชื่อผู้อื่นให้ได้ 
3. จงเป็นนักฟังที่ดี 
4. จงหมั่นยกย่องชมเชยผู้อื่น 
5. จงหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง 
6. จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
7. จงช่วยเหลือเก้ือกูลกัน 
8. จงสุภาพอ่อนโยน 
9. จงกล่าวขอบคุณ และขอโทษให้ติดปาก 
10.จงมีคุณธรรม และความจริงใจ 
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 7.3 การท างานเป็นทีม 
ทีมงาน หมายถึง การท่ีกลุ่มบุคลมีวัตถุประสงค์ในการท างานท่ีชัดเจนมีการปฏิบัติหน้าท่ี 

ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
1. ความแตกต่างระหว่าง ท างานเป็นกลุ่ม กับเป็นทีมงาน 

 

กลุ่ม ทีมงาน 

 มีผู้น าเข้มแข็งชดัเจน  แลกเปลี่ยนบทบาท 

 ความรับผิดชอบ
รายบุคคล 

 ความรับผิดชอบท้ังบุคคลและทีม 

 ผลผลิตรายบุคคล  ผลผลิตเป็นทีม 

 ด าเนินการจากการ
ประชุม 

 ด าเนินการจากการร่วมคิด   ร่วมท า 

 มอบหมายให้ผู้แทน
ตัดสินใจ 

 ร่วมกันตัดสินใจ 

 
2. องค์กรลักษณะใดต้องพัฒนาทีมงาน 
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3. วัตถุประสงค์ของการสร้างทีมงาน 
- สมาชิกเข้าใจบทบาทตนเองในทีม 
- สมาชิกเข้าใจกฎข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ในการท างาน 
- ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างสมาชิก 
- สนับสนุนและพึ่งพาอาศัยกัน 
- สมาชิกมีการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 
- มีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
- ใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ 
- สมาชิกร่วมมือกัน ลดการแข่งขัน 
- สมาชิกเคารพในหน้าท่ีของแต่ละบุคคล 
- เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

4. ลักษณะของทีมท่ีมีประสิทธิผล 
- สมาชิกร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
- สมาชิกแต่ละคนจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมได้ 
- ทุกคนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน 
- ร่วมกันสร้างแนวปฏิบัติในการท างาน 
- มีแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อคิดต่างกัน 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงสร้างทีม ด้วยความพร้อมของสมาชิก ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
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ส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
 
 

 
 

 

ปรึกษาได้ เข้าใจงาน 


