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กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

   การสํารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการต่อการปฏิบตัิงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ซึ่งกรม

สง่เสริมสหกรณ์ได้จดัทําแบบสํารวจความพงึพอใจของผู้ รับบริการ  การสํารวจได้จดัทําขึน้เพ่ือการสํารวจความพงึ

พอใจและไม่พึงพอใจของผู้ รับบริการ ความต้องการ รวมถึงความคาดหวงัของผู้ รับบริการเก่ียวกบัการปฏิบตัิงาน

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทัง้การให้บริการด้านการปฏิบตัิงานตรวจสอบและการให้

คําปรึกษา  ระยะเวลาในการดําเนินการ ตัง้แตว่นัท่ี 4-20 กนัยายน 2558 ขนาดตวัอย่างท่ีใช้ทําการสํารวจจํานวน 

365 ราย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการสํารวจความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ในระบบอินทราเน็ตของกรม

สง่เสริมสหกรณ์  มีผู้ตอบแบบสอบถามกลบัมาทัง้สิน้ 365 ราย แบบสํารวจประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน คือ 

ตอนท่ี 1   ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสํารวจ ระบสุถานะของผู้ รับบริการ งานท่ีรับบริการและช่อง 

ทางการรับบริการ  

ตอนท่ี 2  การสํารวจความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจในคณุภาพการให้บริการ 

2.1 กําหนดระดบัความพงึพอใจเป็น 5 ระดบั คือ 

2.1.1 ไมพ่อใจมาก 

    2.1.2 ไมพ่อใจ 
2.1.3 พอใจน้อยจนเกือบไมพ่อใจ 
2.1.4 พอใจ 
2.1.5 พอใจมาก 

   2.2 ประเมินความพงึพอใจใน 4 ด้านคือ 
   2.2.1 ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ  

- ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
- การจดัลําดบัขัน้ตอนการให้บริการตามท่ีประกาศไว้ 
- การให้บริการตามลําดบัก่อนหลงั 
- ระยะเวลาในการรอรับบริการเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนด 
- ความรวดเร็วในการให้บริการตามท่ีประกาศ 
2.2.2 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
- ความเหมาะสมในการแตง่กาย 

สรุปผลการสาํรวจความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
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- ความพร้อมในการให้บริการอยา่งสภุาพ 
- ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 
- ความซ่ือสตัย์ สจุริตในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
- ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
2.2.3 ด้านสิง่อํานวยความสะดวก 
- การค้นหาข้อมลูบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- ความพอใจตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์/คูมื่อและเอกสารให้ความรู้ 
- ความพร้อมในการประชมุ conference ของแตล่ะหน่วยงาน 
- ความพอใจต่อการติดต่อสอบถามข้อมลูผ่านทางโทรศพัท์/ตอบข้อซกัถามได้
ชดัเจน 

- การเปิดรับฟังข้อคดิเห็นตอ่การให้บริการ 
2.2.4 ด้านคณุภาพการให้บริการ 

 - การให้บริการตรงตามความต้องการ 
- ความครบถ้วน ถกูต้อง ของการให้บริการ 

   2.3 ข้อคิดเห็นตอ่การให้บริการ ความต้องการ ความคาดหวงั และข้อเสนอแนะอ่ืน เป็น
คําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ รับบริการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมสิ่งท่ีพอใจ สิ่งท่ีไม่พอใจในการับบริการและ
ข้อเสนอแนะ   

การเลือกหน่วยตวัอย่าง 
กําหนดผู้ใช้บริการ คือ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม สํานกังานเลขานกุารกรม กองการเจ้าหน้าท่ี 

กองคลงั กองแผนงาน ศนูย์สารสนเทศ สํานกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพืน้ท่ี ๑ – ๒ สํานกับริหาร
เงินทุน สํานกัพฒันาธุรกิจสหกรณ์ สํานกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สํานกัส่งเสริมและพฒันา
สหกรณ์ สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั ๗๖ จงัหวดั ศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ๒๐ ศนูย์ กลุ่มพฒันาระบบ
บริหาร สํานกันายทะเบียนและกฎหมาย และสถาบนัพฒันาเคร่ืองจกัรกลและพืน้ท่ีสหกรณ์  

ระยะเวลาดาํเนินการ   :  ตัง้แตว่นัท่ี  4-20 กนัยายน 2558  
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การแปรผล    
 การแปรผลคําตอบท่ีได้จากแตป่ระเดน็ยอ่ยเป็นคะแนน มีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 ระดบัความพงึพอใจ คะแนน 
  พอใจมาก 5 
 พอใจ 4 
 พอใจน้อยจนเกือบไมพ่อใจ 3 
 ไมพ่อใจ 2 
 ไมพ่อใจมาก 1 
การคํานวณค่าร้อยละความพึงพอใจในแต่ละด้าน เป็นการรวมค่าความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อย 

แล้วเฉลี่ยเป็นร้อยละความพงึพอใจในแตล่ะด้าน 

จาํนวนแบบสอบถามที่ได้รับ 

การสํารวจในครัง้นีไ้ด้รับความร่วมมือจากผู้ รับบริการตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามจํานวน 365 ชดุ 

สรุปผลการสาํรวจความพงึพอใจ  

ตอนที่ 1 ข้อมลูการรับบริการ จากกลุม่ตรวจสอบภายใน กรมสง่เสริมสหกรณ์  ผลการสํารวจปรากฏตาม

ตารางท่ี 1 และแผนภาพท่ี 1-2 ดงันี ้ 

  1) กลุม่ตวัอย่างท่ีตอบแบบสํารวจ พบว่าเกือบทัง้หมดเป็นข้าราชการ โดยคิดเป็นร้อยละ 74.52 

รองลงมาได้แก่พนกังานราชการ ร้อยละ 15.62 ลกูจ้างประจําและบคุคลอ่ืน ๆ ร้อยละ 9.86  ตามลําดบั  

  2) ช่องทางการรับบริการ พบว่าเป็นการติดต่อทางโทรศพัท์มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 9.32 

รองลงมาติดตอ่ด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 83.01 ติดตอ่ทางอีเมล์คิดเป็นร้อยละ 82.74 ติดตอ่ทาง

หนงัสือราชการ คิดเป็นร้อยละ 81.92 ติดต่อทางเว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ 78.08 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 5.75 

ตามลําดบั 
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ตารางที่ 1  จํานวนและร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จําแนกตามประเภทเจ้าหน้าท่ี                                        

การรับบริการและช่องทางการรับบริการจากลุม่ตรวจสอบภายใน กรมสง่เสริมสหกรณ์  

ผู้รับบริการและช่องทางการรับ จาํนวน ร้อยละ 

ประเภทเจ้าหน้าที่ 

ข้าราชการ 

พนกังานราชการ 

ลกูจ้างประจํา 

อ่ืน ๆ 

รวม 

 

272 

57 

35 

1 

365 

 

74.52 

15.62 

9.59 

0.27 

100 

ช่องทางการรับบริการ 

ตดิตอ่ทางโทรศพัท์ 

ตดิตอ่ด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน 

ตดิตอ่ทางอีเมล์ 

ตดิตอ่ทางหนงัสือราชการ 

ตดิตอ่ทางเว็บไซต์ 

อ่ืนๆ 

ช่องทางในการรับบริการ ผู้กรอกแบบ 

   สํารวจเลือกได้มากกวา่ 1 ช่องทาง 

 

326 

303 

302 

299 

285 

21 

 

 

 

89.32 

83.01 

82.74 

81.92 

78.08 

5.75 
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74.52%

9.59%

15.62%

0.27%

ประเภทเจ้าหน้าที่

ข้าราชการ

ลกูจ้างประจํา

พนกังานราชการ

อ่ืนๆ

 

 ภาพที่ 1   ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทเจ้าหน้าท่ี                                        

 

 

 

89.32%

83.01%

82.74%

81.92%

78.08%

5.75%

ช่องทางการรับบริการ

ติดต่อทางโทรศพัท์

ติดต่อด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน

ติดต่อทางอีเมล์

ติดต่อทางหนงัสือราชการ

ติดต่อทางเว็บไซต์

อ่ืนๆ

 

ภาพที่ 2  ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามจําแนกตามช่องทางการรับบริการ 
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ตอนที่ 2   การสํารวจความพงึพอใจและความไมพ่งึพอใจในการบริการด้านตา่งๆของกลุม่ตรวจสอบภายใน                    

 2.1 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ (ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
จดัลําดบัขัน้ตอนการให้บริการ  การให้บริการตามลําดบัก่อนหลงั ระยะเวลาในการรอรับบริการ  ความรวดเร็วใน
การให้บริการ)  พบวา่ ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจมากในการจดัลําดบัขัน้ตอนการให้บริการตามท่ีประกาศไว้ ร้อย
ละ 81.53 และรองลงมาพึงพอใจในระยะเวลาในการรอรับบริการ ร้อยละ 81.48  และการให้บริการตามลําดบั
ก่อนหลงั ตามลําดบั 
 2.2 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ ให้บริการ (ความเหมาะสมในการแต่งกาย ความพร้อมในการ
ให้บริการ  ความรู้ความสามารถในการให้บริการ ความซ่ือสตัย์สจุริตในการปฏิบตัิหน้าท่ี ความเสมอภาคในการ
ให้บริการ )  พบว่า ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจมากในความซ่ือสตัย์สจุริตในการปฏิบตัิหน้าท่ีของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ร้อยละ 82.47 และ รองลงมาพึงพอใจกบัความเหมาะสมในการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี  ร้อยละ 82.25 
และพงึพอใจตอ่ความรู้ ความสามารถของบคุลากรในการให้บริการ ตามลําดบั  
 2.3 ความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (การค้นหาข้อมลูบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ความ
พอใจตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์  ความพร้อมในการประชมุ Conference   ความพอใจตอ่การติดตอ่สอบถามข้อมลู
ทางโทรศพัท์  การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ)  พบว่า ผู้ รับบริการมีความพึงพอใจมากต่อการอํานวย
ความสะดวกในการติดตอ่สอบถามข้อมลูทางโทรศพัท์ ตอบข้อซกัถามได้ชดัเจน ร้อยละ 81.97 และรองลงมาพงึ
พอใจต่อส่ือประชาสมัพนัธ์/คู่มือและเอกสารให้ความรู้ ร้อยละ 81.48 และพึงพอใจต่อการเปิดรับฟังข้อคิดเห็น 
ตามลําดบั 
 2.4 ความพึงพอใจด้านคณุภาพการให้บริการ พบว่า ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจมากกบัการได้รับ
บริการท่ีตรงตามความต้องการ ร้อยละ 82.08   รองลงมาพึงพอใจต่อความครบถ้วน ถูกต้องของการให้บริการ 
ร้อยละ 81.81   
 
                 ผลปรากฏตามตารางท่ี 2   และ แผนภาพท่ี 3-6  
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ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละความพงึพอใจในการบริการด้านตา่งๆของกลุม่ตรวจสอบภายใน                    

ความพงึพอใจด้านต่างๆ ระดับความพงึพอใจร้อยละ 

ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

การจดัลําดบัขัน้ตอนการให้บริการ 

การให้บริการตามลําดบัก่อนหลงั 

ระยะเวลาในการรอรับบริการ 

ความรวดเร็วในการให้บริการ 

 

81.10 

81.53 

81.21 

81.48 

80.77 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

ความเหมาะสมในการแตง่กาย 

ความพร้อมในการให้บริการอยา่งสภุาพ 

ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ 

ความซ่ือสตัย์สจุริตในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

ความเสมอภาคในการให้บริการ 

 

82.25 

81.75 

82.03 

82.47 

80.33 

ด้านส่ิงอาํนวยความสะดวก  

การค้นหาข้อมลูบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

ความพอใจตอ่ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ความพอใจในการประชมุ Conference 

ความพอใจตอ่การตดิตอ่สอบถามข้อมลูผา่นทางโทรศพัท์ 

การเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่การให้บริการ 

 

81.26 

81.48 

80.82 

81.97 

81.42 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ผู้ รับบริการได้รับบริการตรงตามความต้องการ 

ความครบถ้วน ถกูต้องของการให้บริการ 

 

82.08 

81.81 
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81.10%

81.53%

81.21%

81.48%

80.77%

ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ

ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ

การจัดลาํดบัขัน้ตอนการให้บริการ

การให้บริการตามลาํดบัก่อนหลงั

ระยะเวลาในการรอรับบริการ

ความรวดเร็วในการให้บริการ

 

ภาพที่ 3  ร้อยละความพงึพอใจ ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ (ให้บริการเป็นระบบตามลําดบัก่อน-หลงั 

มีการอธิบายขัน้ตอนการให้บริการอยา่งชดัเจน เข้าใจง่าย ระยะเวลาการให้บริการรวดเร็ว เหมาะสม) 

 

82.25%

81.75%

82.03%

82.47%

80.33%

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ความเหมาะสมในการแต่งกาย

ความพร้อมในการให้บริการอยา่งสภุาพ

ความรู้ ความสามารถในการให้บริการ

ความซื่อสตัย์สจุริตในการปฏิบติัหน้าท่ี

ความเสมอภาคในการให้บริการ

 

ภาพที่ 4  ร้อยละความพึงพอใจ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน (ให้บริการด้วยความสภุาพ

กระตือรือร้น เอาใจใสแ่ละเตม็ใจบริการให้ความรู้ความเข้าใจตอ่การให้บริการได้ถกูต้องและตรงประเดน็) 
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81.26%

81.48%

80.82%

81.97%

81.42%

ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก

การค้นหาข้อมูลบนเว็บไวตข์องหน่วยงาน

ความพอใจตอ่ส ือ่ประชาสมัพันธ์

ความพร้อมในการประชุม Conference

ความพอใจตอ่การตดิตอ่สอบถามข้อมูลผา่น
ทางโทรศพัท์
การเปิดรับฟังความคดิเห็นตอ่การให้บริการ

 

ภาพที่ 5  ร้อยละความพึงพอใจด้านการอํานวยความสะดวก (มีการประชาสมัพนัธ์ บอกจุดให้บริการชดัเจน       

มีความสะดวก สบายระหวา่งการรับบริการ มีเคร่ืองมืออปุกรณ์ ท่ีใช้ในการบริการมีความเหมาะสมและทนัสมยั) 

 

 

82.08%81.81%

ด้านคุณภาพการให้บริการ

ผู้ รับบริการได้รับบริการตรงตามความ
ต้องการ

 

ภาพที่ 6 ร้อยละความพึงพอใจ ด้านคุณภาพการให้บริการ (ให้บริการท่ีได้รับตรงตามความต้องการ ความ

ครบถ้วนถกูต้องของการให้บริการ และภาพรวมของการให้บริการ) 
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ตารางที่ 3  สรุประดบัความพงึพอใจของผู้ รับบริการต่อการให้บริการในภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรม

สง่เสริมสหกรณ์ ด้านการปฏิบตังิานตรวจสอบและการให้คําปรึกษา   

ความพงึพอใจในภาพรวมของการให้บริการ ระดับความพงึพอใจร้อยละ 

 

ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี 

ด้านสิง่อํานวยความสะดวก 

ด้านคณุภาพการให้บริการ 

ความพงึพอใจในภาพรวมของการให้บริการ 

 

81.22 

81.77 

81.39 

81.95 

81.51 

 

 

81.22%

81.77%81.39%

81.95%

ภาพรวมการให้บริการ

ด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่

ด้านสิง่อํานวยความสะดวก

ด้านคณุภาพการให้บริการ

 

ภาพที่ 7  สรุประดบัความพึงพอใจของผู้ รับบริการต่อการให้บริการของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริม

สหกรณ์ ในภาพรวมของให้บริการ ด้านการปฏิบตังิานตรวจสอบและการให้คําปรึกษา   
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 ข้อคดิเหน็ต่อการให้บริการ เป็นคําถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ รับบริการแสดงความคิดเห็น  สิ่งท่ีพอใจ สิ่ง
ท่ีไมพ่อใจในการรับบริการ และข้อเสนอแนะ 

 ส่ิงที่ผู้รับบริการพงึพอใจ   :   พอใจกบัการประชาสมัพนัธ์ 

ส่ิงที่ ผู้รับบริการไม่พึงพอใจ   :   ช้าไม่ทนัตอ่การปฏิบตัิงาน   คําแนะนําของผู้ตรวจสอบภายในจะไม่

ตรงกนั ไมเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั  ไมย่ิม้แย้ม 

              ความต้องการ ความคาดหวัง และข้อเสนอแนะอ่ืน   :  ให้ความสนใจกบัสว่นภมูิภาคให้มาก 

ต้องการให้วิธีการตรวจเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 สรุปประเดน็ ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข 

ความต้องการ ความคาดหวงั และสิง่ท่ีผู้ รับบริการไมพ่งึพอใจ แยกออกเป็น 3 ประเดน็คือ 
 1. ด้านคณุภาพการให้บริการ  ต้องการได้รับคําแนะนําท่ีชดัเจน ถกูต้องและคําแนะนําของผู้ตรวจสอบ
ภายในทกุคนเป็นไปในทิศทางเดียวกนั   
         ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

  แนวทางการดําเนินการ  เน่ืองจากการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน มีกฎระเบียบ ข้อบงัคบั คําสัง่ 
นโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบตัิ และข้อมลูข่าวสาร ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน ทัง้ในส่วนท่ีเป็นกฎระเบียบ นโยบาย 
ภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานกํากับดูแล เช่นกระทรวงการคลัง สํานักนายกรัฐมนตรี สํานัก
งบประมาณ หรือ สํานกังานการตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงานเป็นจํานวนมาก และมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงบอ่ยครัง้ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงต้องมีการศกึษา ค้นคว้าและทําความเข้าใจระเบียบปฏิบตัิท่ีถกูต้อง 
ให้เป็นปัจจบุนั ทนัสมยั เพ่ือให้สามารถให้คําปรึกษาแนะนําหรือเสนอแนะแนวทางการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบั ได้อยา่งถกูต้องสามรถนําไปปฏิบตัไิด้  จําเป็นต้องมีการประชมุติดตามการปฏิบตัิงานของทีมงานเพ่ือให้
ทราบปัญหาในการปฏิบตังิานเพ่ือทําความเข้าใจให้ถกูต้องตรงกนั หรือหารือทําความเข้าใจเม่ือกฎ ระเบียบ มีการ
ปรับปรุง แก้ไข  มีการบริหารจดัการและพฒันาเป็นฐานข้อมลู องค์ความรู้ท่ีจําเป็น จดัทําเป็นคู่มือการตรวจสอบ
การปฏิบตัิงาน รวมทัง้การจดัทําระบบ KM ในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจํา อย่างสม่ําเสมอ เพ่ือให้
ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ วิธีปฏิบตัหิลกัเกณฑ์การดําเนินการ ท่ีมีการ
สัง่การหรือแก้ไขเพิ่มเติม  เพ่ือให้สามารถปฏิบตัิงานตรวจสอบได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ ให้คําปรึกษา 
แนะนําเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

2. ด้านช่องทางการให้บริการ  ไมพ่งึพอใจท่ีได้รับบริการช้า ไมท่นัตอ่การปฏิบตังิาน 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 

  กลุ่มตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้ให้บริการตอบปัญหา ให้คําปรึกษาหารือทาง
อินเตอร์เน็ต พร้อมทัง้ จัดให้มีกระดานสนทนา เพ่ือตอบข้อสงสัยเก่ียวกับระเบียบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์  
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www.cpd.go.th/auditcpd  แล้ว โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบข้อมลูขา่วสารท่ีผา่นทางเว็บไซต์ หากมีข้อ
หารือให้ดําเนินการทนัทีและให้ตอบข้อหารือโดยเร็ว ซี่งกลุ่มตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการทาง application line และประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยรับตรวจหรือผู้ ท่ีสนใจ หรือผู้ เก่ียวข้องได้
รับทราบโดยทัว่กนั 
  3. ด้านการบริการของเจ้าหน้าท่ี ต้องการการบริการท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง ควรให้บริการด้วยความเต็ม
ใจยิม้แย้มแจ่มใส  การบริการท่ีเป็นมิตร มาตรฐานเดียวกนั ให้ความสนใจกบัสว่นภมูิภาคให้มาก 

         ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข    
โดยการจดัประชมุวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา หรือความเส่ียงของการดําเนินงานท่ี 

ทําให้หน่วยรับตรวจ หรือผู้ ท่ีต้องการคําปรึกษาหารือหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง มีความรู้สึกท่ีเป็นมิตร  หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายในต้องกําหนดนโยบายหรือแนวทาง ให้ข้อเสนอแนะและวิธีปฏิบตัิแก่ทีมงานตรวจสอบภายใน ใน
การออกปฏิบตัิงานตรวจสอบ หรือการให้คําปรึกษา  ต้องแสดงให้เห็นถึงวตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบเพ่ือช่วยใน
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงาน ต้องพยายามไม่ให้ผู้ รับการตรวจรู้สกึว่าไปจบัผิดซึง่เป็นสถานการณ์เปราะบาง ในการ
ไม่ได้รับความร่วมมือและไม่เปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะ ซึง่มีความเส่ียงตอ่การนําไปสูค่วามขดัแย้งได้ โดยเฉพาะกรณี
การมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง  
หวัหน้าตรวจสอบภายใน หรือหวัหน้าทีมงาน ต้องวางตวัเป็นกลาง เป็นผู้ รับฟังท่ีดี  รับฟังเหตผุล  คําชีแ้จงของผู้ รับ
การตรวจ  ข้อจํากดัในการปฏิบตัิงาน  และต้องชีแ้จงทําความเข้าใจถึงหลกัเกณฑ์และการปฏิบตัิตามกฎระเบียบท่ี
กําหนด พร้อมทัง้ชีใ้ห้เห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัส่วนราชการ และผู้ปฏิบตัิเองท่ีต้องมีความรับผิดชอบทางละเมิด
ต่อความเสียหาย รวมทัง้โทษทางปกครองกรณีมีการฝ่าฝืน ตามระเบียบการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทาง
การงบประมาณและการคลงั  นํามาประกอบการพิจารณาก่อนการให้ข้อเสนอแนะ และร่วมกนัออกแบบแนวทางหรือ
วิธีปฏิบตัิ ท่ีหน่วยรับตรวจสอบสามารถนําไปปฏิบตัิให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบมีระบบการควบคุมท่ีดีขึน้
ภายใต้ข้อจํากัดท่ีมี เพ่ือให้เกิดการยอมรับและพร้อมนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข  และแผนการตรวจสอบ
ประจําปีได้กําหนดงานให้คําปรึกษาในการแนะนําการปฏิบตังิานด้านการคลงักบัหน่วยงานสว่นภมูิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


