
CONSULTING SERVICES

คูมือการใหคําปรึกษา
(ฉบับปรับปรุง เดือน ธันวาคม 2564)

หนวยตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)

 
 



 

 

 
 

1 คู่มือการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

     
 

       
       

ส่วนที่ 1  

บทน ำ 
งานตรวจสอบภายในที่เป็นการให้ค าปรึกษาถือเป็นการบริการที่ส าคัญและเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กรโดย  

ผู้ตรวจสอบภายในจะให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ (ส านัก/หน่วยงาน) หรือหน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร  

 การบริการให้ค าปรึกษา จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ค าปรึกษาและผู้รับค าปรึกษาซึ่งต้องมี
ระบบ ระเบียบ มีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การช่วยเหลือ การวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถ
แก้ปัญหา และท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรซึ่งตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561  ได้ให้ค านิยามของงานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) ว่า “เป็นการให้ค าปรึกษา
แนะน า และบริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ 
และมีจุดประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น” เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องความคล่องตัว 
ในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้นดังนั้น หน่วย
ตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท าคู่มือการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น  

1. วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในมีคู่มือการให้บริการค าปรึกษาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ด้านการด าเนินงาน และด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ รวมถึงงานด้านต่างๆ ของการบริหารจัดการของสถาบัน  

 2) เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ให้กับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่ใน
การขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ  

2. ขอบเขตการให้ค าปรึกษา  

 การให้ค าปรึกษาเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยขอบเขตงานของ
หน่วยรับตรวจมีความหลากหลาย แตกต่างกันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งการให้
ค าปรึกษานั้นจะไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานหรือกระบวนงาน และผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับ
ค าปรึกษาทั้งลักษณะของงงาน เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็น 
ตลอดจนการเก็บรักษาที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล
ภายในและภายนอก โดยให้สอดคล้องกับแนวทาปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ รวมทั้งความคุ้มค่าของภารกิจการให้ค าปรึกษาต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
เกิดแก่องค์กรโดยมีขอบเขตการให้ค าปรึกษา ดังนี้  



 

 

 
 

2 คู่มือการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

     
 

       
       1) ผู้ตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการค าปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรในทะเบียนคุมการ

ให้ค าปรึกษา  

2) การบริการให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานประจ าของหน่วยรับตรวจ เช่น การเบิกจ่ายเงิน การ
จัดท าบัญชี การบริหารโครงการจ้างที่ปรึกษา การบริหารงานบุคคล การดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งที่อยู่ใน
ความดูแลของบุคคลอื่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น  

3) การบริการให้ค าปรึกษาในกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นงาน/กิจกรรม/โครงการที่อยู่นอกเหนือการปฏิบัติงาน
ประจ า เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างองค์กร การให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มี
ค าร้องขอเป็นพิเศษ เป็นต้น  

4) การรายงานผลการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแก่หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายใน
ก าหนดให้มีการรายงานเสนอผู้อ านวยการสถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ เพ่ือจะได้น าไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้ค าปรึกษาหรือให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ 
หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น
บางส่วนหรือทั้งหมด  หากในการระหว่างการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงาน    
ผู้ตรวจสอบภายในควรหารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไขที่ปรับปรุงทุกครั้ง เพ่ือพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อหรือไม่  

3. นิยามศัพท์  

 3.1 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)   

 3.2 ผู้รับบริการ หมายถึง บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)   

 3.3 การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) หมายถึง การบริการให้ค าปรึกษา แนะน า และ
บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมี
จุดประสงค์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน 
การออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

3 คู่มือการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

     
 

       
       ส่วนที่ 2  

กำรให้บริกำรให้ค ำปรึกษำ 

1. ลักษณะของการให้ค าปรึกษา 

 การให้ค าปรึกษาถือเป็นการบริการที่ส าคัญและสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับสถาบัน  โดยการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในจะเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
ควรให้มีงานบริการให้ค าปรึกษา เพ่ือช่วยให้เกิดโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม และการปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบัน โดยจะต้องก าหนดงานบริการให้ค าปรึกษา
ดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบและในระหว่างการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบสามารถระบุความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและน ามาประเมินผลในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมทั้งการให้
ค าปรึกษาจะเป็นการช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมหากเป็นเรื่องทีม่ีความส าคัญ ต่อสถาบันในภาพรวม 

การบริการให้ค าปรึกษา จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ค าปรึกษา และผู้รับค าปรึกษา ซึ่งต้อง
ค านึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา ระเบียบและเทคนิคในการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ การวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาและท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยข้อเรียกร้องดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นข้อเรียกร้องพิเศษที่
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีขององค์กร 

2. ภารกิจของการบริการให้ค าปรึกษา 

 การบริการให้ค าปรึกษามีลักษณะงานที่กว้างขวาง ซึ่งลักษณะงานบริการให้ค าปรึกษาขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผู้บริหารในองค์กรที่ต้องการรับบริการ ในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์กรในเรื่องต่างๆ 
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องพิจารณาประเภทการบริการให้ค าปรึกษาที่จะให้บริการและประเมินว่าต้องก าหนด
นโยบายและวิธีปฏิบัติโดยเฉพาะส าหรับแต่ละกิจกรรมหรือไม่ ภารกิจของการบริการให้ค าปรึกษาสามารถแบ่ง
ออกได้ดังนี้ 

 2.1 บริการให้ค าปรึกษาอย่างเป็นทางการ; การให้บริการค าปรึกษาลักษณะนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจะ
วางแผนและมีข้อตกลงกับผู้รับบริการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 2.2 บริการให้ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ; การให้บริการค าปรึกษาลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้อง
กับงานประจ าวัน งานโครงการ งานคลัง งานบัญชี ฯลฯ 

 2.3 บริการให้ค าปรึกษาพิเศษ; การให้บริการค าปรึกษาลักษณะนี้ เป็นบริการที่เกิดขึ้นในกรณีที่องค์กร
มีโครงการพิเศษหรือการปรับโครงสร้างขององค์กร เช่น มีการใช้ระบบใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ภายในองค์กร เป็นต้น 

 2.4 บริการให้ค าปรึกษากรณีมีเหตุฉุกเฉิน; การให้บริการค าปรึกษาลักษณะนี้ เป็นบริการให้ค าปรึกษา
ภายหลังเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุการณ์พิเศษอ่ืนเกี่ยวกับองค์กร โดยผู้ตรวจสอบภายในอาจเข้าร่วมกับ
ทีมงานที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความช่วยเหลือชั่วคราวที่จะตอบสนองต่อค าร้องขอเป็นพิเศษ 
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       3. ความรู้ในวิชาชีพและความรู้ในสาขาวิชาอื่นที่จ าเป็นต่อการให้ค าปรึกษา 

 ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพและความรู้ในสาขาวิชาอ่ืนที่จ าเป็นต่อการให้
ค าปรึกษา ดังนี้ 

 3.1 กฎหมาย กฎระเบียบและสวัสดิการภาครัฐ ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอเพ่ือน าไปใช้ควบคู่ในการตรวจสอบและการให้ค าปรึกษา 

 3.2 การบริหารการเงินและบัญชีภาครัฐ ผู้ตรวจสอบภายในต้องรู้ถึงระบบการบริหารการเงินเพ่ือน า
ข้อมูลไปวางแผนการให้ค าปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ตรงกับระบบที่หน่วยงานได้วางไว้ 

 3.3 การตรวจสอบรายงานการเงิน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ความสามารถในการตรวจสอบ 
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน  

3.4 การตรวจสอบระบบควบคุมภายในทางการเงินการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกิจการรวมถึงขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ  

4. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษา 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ส่วนที่ 1 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 

1000 : วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

1000.C1 : การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเป็นงานบริการให้ค าปรึกษา ต้อง
ก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

1130 : ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
1130.A3 : หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นต่องานที่ เคย

ให้บริการค าปรึกษามาก่อน ถ้าลักษณะการให้ค าปรึกษานั้นไม่ได้มี
ผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม ดังนั้นการมอบหมายงานต้องพิจารณาถึง
ความเที่ยงธรรมส่วนบุคคลของผู้ตรวจสอบภายในที่จะไปตรวจสอบด้วย 

1130.C1 : ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาในงานที่ตนเคย
มีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความเที่ยงธรรม 

1130.C2 : ในกรณีที่มี เหตุหรือข้อจ ากัดในอันที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ไม่สามารถบริการให้ค าปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรมผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องเปิดเผยเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้กับผู้มอบหมายงานหรือ
ผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 

1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

1210 : ความเชี่ยวชาญ 

1210.C1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้
ค าปรึกษาหรือให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ หากทีมงาน
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       ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 

1220 : ความระมัดระวังรอบคอบ 

1220.C1 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาด้วยความ
ระมัดระวังอย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงสิ่ง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือ
ผู้รับบริการ รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา เวลาที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็น เพ่ือให้งานที่
ได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

- ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารงานให้
ค าปรึกษาเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าส่วนราชการจะ
ได้รับ 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

 2000 : การบริหารงานตรวสอบภายใน 

  2050 : การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การ
ประสานงานและการพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนที่ให้บริการด้าน
การให้ความเชื่อม่ันและให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก
ของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบ
ครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

2120.C1 :  ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องสามารถระบุถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ                                                                                                                                                                                                               
ปฏิบัติงาน และระมัดระวังความเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยส าคัญที่อาจ              
เกิดข้ึนด้วย 

2120.C2 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าความรู้ในเรื่องของความเสี่ยงที่ได้รับ            
จากการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา มาใช้ในการประเมินผล
กระบวนการ บริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 

2120.C3 : การให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายบริหารในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงผู้ตรวจสอบภายในพึงละเว้นใน
ส่วนของการด าเนินการซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย
บริหาร 
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       2130 : การควบคุม 

2130.C1 : ผู้ตรวจสอบภายในต้องน าความรู้ในเรื่องของการควบคุมที่ได้รับ
จากการบริหารงานให้ค าปรึกษามาใช้ในการประเมินผลการ
ควบคุมของส่วนราชการ 

  2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน 

2201 : ข้อพิจารณาในการวางแผน 

2201.C1 : การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องท า
ความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความ
รับผิดชอบ และความคาดหวังอ่ืนๆของผู้รับบริการ ในกรณีที่
เป็นเรื่องส าคัญต้องมีการบันทึกเรื่องท าความเข้าใจไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

2210 : การก าหนดวัตถุประสงค์ 

2210.C1 : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องค านึงถึงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม ตามขอบเขตที่ได้มีการเห็นชอบ
ร่วมกันกับผู้รับบริการ 

2210.C2 : วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ต้อง
สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าทางยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของส่วนราชการ 

2220 : การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 

2220.C1 : การปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในต้องมั่นใจ
ว่าได้ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานไว้เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์หากในระหว่างปฏิบัติงานมีการปรับปรุงเงื่อนไข
เกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องหารือกับ
ผู้บริการถึงเงื่อนไขปรับปรุงนั้น เพ่ือพิจารณาว่าสมควรจะ
ปฏิบัติงานต่อหรือไม่ 

2220.C2 : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องระบุการควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานและระมัดระวังต่อประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 

2240 : แผนการปฏิบัติงาน 

2240.C1 : แนวทางปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา อาจจะมีรูปแบบและ
เนื้อหาสาระที่แตกต่างกันไปตามแต่ละลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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       2300 : การปฏิบัติงาน 

2330 : การบันทึกข้อมูล 

2330.C1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายในการ
เก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา 
รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ
ส่วนราชการ ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของส่วน
ราชการและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง 

2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2410 : หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2410.C1 : รูปแบบและเนื้อหาของการออกรายงานความคืบหน้าและการ
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบบริการให้ค าปรึกษาจะ
แตกต่างกันไปตามลักษณะงานและความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2440 : การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

2440.C1 : หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้รับบริการ 

2440.C2 : ในระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาอาจมีการบ่งชี้
ประเด็นเกี่ยวกับการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมหากเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อส่วนราชการในภาพรวม
ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ทราบ 

2500 : การติดตามผล 

2500.C1 : หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการติดตามการปฏิบัติตามผล
ของงานบริการให้ค าปรึกษาตามขอบเขตการปฏิบัติงานที่ได้มี
การเห็นชอบร่วมกับผู้บริการ 

 

5. ระบบติดตามและประเมินผลการให้บริการให้ค าปรึกษา 

 หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตามผลการปฏิบัติตามผลของงานบริการให้ค าปรึกษาตามขอบเขตการ
ปฏิบัติงานโดยจะติดตามผลลัพธ์จากการที่ผู้ตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาหน่วยงานที่ขอรับค าปรึกษานั้น ๆ ซึ่ง
ผลลัพธ์อาจเกิดข้ึนทันทีหลังจากการให้ค าปรึกษาหรืออาจใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้  
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       ส่วนที่ 3  

ขอบเขตการให้ค าปรึกษา 
 การให้ค าปรึกษาเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยขอบเขตงานของ
หน่วยรับตรวจมีความหลากหลาย แตกต่างกันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งการให้
ค าปรึกษานั้นจะไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานหรือกระบวนงาน และผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ค านึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับ
ค าปรึกษาทั้งลักษณะของงงาน เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จ าเป็น 
ตลอดจนการเก็บรักษาที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษา รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล
ภายในและภายนอก โดยให้สอดคล้องกับแนวทาปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ รวมทั้งความคุ้มค่าของภารกิจการให้ค าปรึกษาต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
เกิดแก่องค์กรโดยมีขอบเขตการให้ค าปรึกษา ดังนี้  

 1. ผู้ตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการค าปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรในทะเบียนคุมการ
ให้ค าปรึกษา  

 2. การบริการให้ค าปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานประจ าของหน่วยรับตรวจ เช่น การเบิกจ่ายเงิน การ
จัดท าบัญชี การบริหารโครงการจ้างที่ปรึกษา การบริหารงานบุคคล การดูแลรักษาทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งที่อยู่ใน
ความดูแลของบุคคลอื่น การออกแบบระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น  

 3. การบริการให้ค าปรึกษาในกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นงาน/กิจกรรม/โครงการที่อยู่นอกเหนือการปฏิบัติงาน
ประจ า เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างองค์กร การให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มี
ค าร้องขอเป็นพิเศษ เป็นต้น  

 4. การรายงานผลการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแก่หน่วยรับตรวจ หน่วยตรวจสอบภายใน
ก าหนดให้มีการรายงานเสนอผู้อ านวยการสถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ เพ่ือจักได้น า ไป
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป 

 ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้ค าปรึกษาหรืให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ หาก
ทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน
หรือทั้งหมด  หากในการระหว่างการปฏิบัติ งานมีการปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้
ตรวจสอบภายในควรหารือกับผู้รับบริการถึงเงื่อนไขที่ปรับปรุงทุกครั้ง เพ่ือพิจารณาว่าจะปฏิบัติงานต่อหรือไม่ 

กลุ่มผู้รับบริการ 

  ผู้รับบริการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ (ส านัก/หน่วยงาน) ในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  และหน่วยงานหรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก  
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       ส่วนที่ 4  

ขั้นตอนการบริการให้ค าปรึกษา 
1. จัดท าทะเบียนคุมการให้ค าปรึกษา เพ่ือจัดล าดับการให้บริการ โดยเรียงตามล าดับการขอรับบริการ

หรือพิจารณาจากเรื่องที่มีผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันจะได้รับการให้บริการ  

 2. ศึกษาประเด็นหรือเรื่องที่จะให้ค าปรึกษา โดยมาจากประเด็นข้อตรวจพบจากการปฏิบั ติงาน
ตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินรวมทั้งเรื่องที่ได้รับการขอค าปรึกษาจากหน่วยรับตรวจ ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

2.1 สิ่งที่เป็นอยู่ หมายถึง สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในค้นพบ และได้จากการตรวจสอบที่แน่ชัดว่า
ถูกต้อง โดยมีข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานประกอบสนับสนุน  

2.2 สิ่งที่ควรจะเป็น หมายถึง สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ
เปรียบเทียบกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในการตรวจสอบ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่ง และ
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.3 สาเหตุ หมายถึง สิ่งที่ท าให้ข้อตรวจพบหรือสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น เช่น 
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

2.4 ผลกระทบ หมายถึง ความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่าง
จากสิ่งควรจะเป็น  

2.5 ข้อเสนอแนะ หมายถึง ความเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  

 3. ก าหนดทางเลือก หรือวิธีการในการให้ค าปรึกษา ซึ่งสามารถให้ค าปรึกษาซึ่งสามารถให้ค าปรึกษา 
โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือชี้แจงท าความเข้าใจโดยสื่อสารผ่านทางการคุย  E-mail หรือLine เพ่ือให้ผู้
ขอรับบริการรับทราบ  

 4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และข้อดี ข้อเสียที่เหมาะสม หากเป็นข้อตรวจพบที่พบอยู่เป็นประจ าหรือพบ
ค่อนข้างบ่อย อาจใช้วิธีการจัดประชุมชี้แจง หรือการจัดฝึกอบรม เป็นต้น  

 5. บันทึกและสรุปผลการให้ค าปรึกษาในทะเบียนคุมการให้ค าปรึกษา เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลและสถิติของ
การให้บริการ  

 6. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา โดยดูจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและประเมินผลเพ่ือจัดท า
รายงานสรุปผลการให้ค าปรึกษา  

โดยมีขั้นตอนการให้บริการให้ค าปรึกษาปรากฏตามแผนภูมิ ดังนี้ 
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       แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการให้ค าปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
เรื่องท่ีขอรับบริกำร 
- ด้านการตรวจสอบภายใน 
- ด้านการเงิน 
- ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
- ด้านการบริหารความเสี่ยง 
- ด้านควบคุมภายใน 
- ด้านอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับบริกำร 
- ผู้บริหาร 
- หน่วยรับตรวจ 
- หน่วยงานภายนอก 
- บุคลากรภายใน 
- บุคคลภายนอก 

ลายลักษณ์อักษร 

โทรศัพท์/อีเมล์/แบบฟอร์มออนไลน ์
เว็บไซตห์น่วยตรวจสอบภายใน 

https://audit.hrdi.or.th 
(งานบริการ งานให้ค าปรึกษา)  

จัดท าทะเบียนคมุการขอรับค าปรกึษา 

ศึกษาประเด็นของเรื่องท่ีจะให้ค าปรึกษา 

ก าหนดทางเลือก/วิธีการ/เทคนิคการให้ค าปรึกษา 

สรุปประเด็นการให้ค าปรึกษา/บันทึกผลในทะเบียนคุม 

วิเคราะหค์วามเสี่ยง 

รายงานผล 

หนังสือ อีเมลล ์

ติดตามผลลัพธ์จากการให้ค าปรึกษา 

เกิดขึ้นทันที
หลังจากการให้

ค าปรึกษา 

ใช้ช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 
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       แผนภูมิที่ 2 ประเภทของการให้บริการให้ค าปรึกษา  

2.1 ผังกระบวนการบริการให้ค าปรึกษาแบบเป็นทางการ 
ผังกระบวนกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแบบเป็นทำงกำร 

ผังกระบวนการ (Flow chart) ค าอธิบาย 
 - งานธุรการลงรับหนังสือในระบบสารบรรณ 

- เสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาสั่งการ 
- มอบสายตรวจสอบ 

 - หัวหน้าสายตรวจสอบพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบ 
 

 - ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายวิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม 
กรณีที่ 1 ข้อหารือ/ค าถาม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือ 
หลักเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
- จัดท าหนังสือตอบข้อหารือ/ค าถาม เสนอหัวหน้าสาย 
ตรวจสอบ เพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
พิจารณาและลงนามในหนังสือตอบข้อหารือถึงหน่วยงานนั้น ๆ 
 
กรณีที่ 2 ข้อหารือ/ค าถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯหรือ
หลักเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
- วิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม และหาข้อสรุปร่วมกันในหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
- กรณียังหาข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังกองคลังและหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ 
- หากยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หน่วยตรวจสอบภายในจะท า
หนังสือขอหารือไปยังหน่วยงานเจ้าของระเบียบต่อไปและเมื่อ
ได้รับการตอบข้อหารือ/ค าถามจากหน่วยงานเจ้าของระเบียบ
แล้ว หน่วยตรวจสอบภายในจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานผู้
ขอรับบริการให้ค าปรึกษาทราบ กรณีเป็นเรื่องที่สามารเปิดเผยได้
จะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งแจ้ง
เวียนให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
แนวทางเดียวกัน หากเป็นเรื่องเฉพาะหน่วยงาน/ไม่สามารถ
เปิดเผยได้จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบต่อไป 

 - ผู้ตรวจสอบภายในบันทึกการให้ค าปรึกษาในแบบฟอร์ม 
“การบันทึกการบริการให้ค าปรึกษา” 
 

 
 

 
 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
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       1.2 ผังกระบวนการบริการให้ค าปรึกษาแบบไม่เป็นทางการ 

ผังกระบวนกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแบบไม่เป็นทำงกำร 
ผังกระบวนกำร (Flow chart) ค ำอธิบำย 

 - ผู้ตรวจสอบภายในรับขอหารือผ่านทางโทรศัพท์ 
อีเมล์ และแบบฟอร์มออนไลน์ หรือเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน 
https://audit.hrdi.or.th (งานบริการ งานให้ค าปรึกษา) 
- สอบถามข้อมูลของผู้ขอรับบริการค าปรึกษา 

 - ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม 
กรณีที่  1 ข้อหำรือ/ค ำถำม ไม่ซับซ้อน มีระเบียบฯ หรือ
หลักเกณฑ์ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน 
- ผู้ตรวจสอบภายในวิเคราะห์ ค้นหาระเบียบฯ 
- แจ้งค าตอบให้ผู้ขอรับบริการในทันที หรือแจ้งกลับภายหลัง 
กรณีที่ 2 ข้อหารือ/ค าถาม มีความซับซ้อน ไม่มีระเบียบฯหรือ
หลักเกณฑ์ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
- วิเคราะห์ข้อหารือ/ค าถาม และหาข้อสรุปร่วมกัน ในหน่วย
ตรวจสอบภายใน และตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ 
- กรณียังหาข้อสรุปไม่ได้จะประสานไปยังกองคลังและหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตอบข้อหารือให้ผู้ขอรับบริการ 
- หากยังมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หน่วยตรวจสอบภายในจะท า
หนังสือขอหารือไปยังหน่วยงานเจ้าของระเบียบต่อไป และเมื่อ
ได้รับการตอบข้อหารือ/ค าถามจากหน่วยงานเจ้าของระเบียบแล้ว
กลุ่มตรวจสอบภายในจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานผู้ขอรับบริการ
ให้ค าปรึกษาทราบ กรณีเป็นเรื่องที่สามารเปิดเผยได้จะเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
และหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติแนวทางเดียวกันหาก
เป็นเรื่องเฉพาะหน่วยงาน/ไม่สามารถเปิดเผยได้จะแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ทราบต่อไป 

 - ผู้ตรวจสอบภายในบันทึกการให้ค าปรึกษาในแบบฟอร์ม 
“การบันทึกการบริการให้ค าปรึกษา” 
 

 
ค ำอธิบำยสัญลักษณ์ Flowchart (ผังงำน) 

รูปภำพสัญลักษณ์ ควำมหมำยของสัญลักษณ์ 

 
การเริ่มต้นหรือจบ Flowchart (Start  
หรือ End) 

 
การตัดสินใจ (Decision) 

 การกระท า (Process) 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
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       ทะเบียนคุมกำรให้ค ำปรึกษำ 

 
(1) 

วันที่/เวลำ 
(2) 

หน่วยงำนที่
ขอรับค ำปรึกษำ 

(3) 
ช่องทำงกำร
รับค ำปรึกษำ 

(4) 
ประเด็นปญัหำ 

(5) 
แนวทำงกำรแก้ไข 

(6) 
กำรติดตำมและ

ประเมินผล(ถ้ำมี) 

(7) 
หมำยเหต ุ

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
หมำยเหตุ 

(1) วันที่/เวลา : วันที่และเวลาที่รับค าปรึกษาในช่องทางต่าง ๆ 
(2) หน่วยงานที่ขอรับค าปรึกษา : ชื่อหน่วยงาน 
(3) ช่องทางการรับค าปรึกษา : ช่องทางการรับค าปรึกษาต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ หนังสือราชการ  

แบบฟอร์มของกลุ่มตรวจสอบภายใน หรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เป็นต้น 
(4) ประเด็นปัญหา : ประเด็นปัญหาของหน่วยงานที่ขอรับค าปรึกษา 
(5) แนวทางการแก้ไข : แนวทางการแก้ไขที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอต่อหน่วยงานที่ขอรับค าปรึกษา 
(6) การติดตามและประเมินผล (ถ้ามี) : ผลลัพธ์จากการที่ผู้ตรวจสอบภายในให้ค าปรึกษาหน่วยงาน 

ที่ขอรับค าปรึกษานั้น ๆ โดยผลลัพธ์อาจเกิดขึ้นทันทีหลังจากการให้ค าปรึกษาหรืออาจใช้ระยะเวลา
หนึ่งปีขึ้นไปก็ได้ 

(7) หมายเหตุ : ข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการให้ค าปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน 
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               แบบฟอร์มออนไลน์ งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีเรื่องท่ีต้องการปรึกษา มีความเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

15 คู่มือการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

     
 

       
       กรณีเรื่องท่ีต้องการปรึกษา ไม่มีความเร่งด่วน 
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       ส่วนที่ 5  

กรอบควำมประพฤติของผู้ให้ค ำปรึกษำ 

การให้บริการค าปรึกษาในงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ค าปรึกษาเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและมีคุณภาพ ดังนี้  
 1. ความซ่ือสัตย์ (Integrity)  
     1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ
รับผิดชอบ  
     1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพ
ที่ก าหนด  
     1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
     1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ  
 2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
     2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม  
      2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้
วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  
    2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบซึ่ง
หากละเว้นไม่เปิดเผย หรือไม่รายงานข้อเท็จดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือ
เป็นการบิดบังการกระท าผิดกฎหมาย  
 3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)  
     3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน  
     3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  
  ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  
     4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น  
      4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ 
      4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การใหบ้ริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
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       ส่วนที่ 6  

การป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานข้ันตอน 
  

การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจ าเป็นต้อง
ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ เ พ่ือให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนในการให้
ค าปรึกษาเพราะการให้ค าปรึกษาเพราะการให้ค าปรึกษาจะต้องตรงประเด็น มีหลักการ รวมทั้งการใช้วิธีคิด
วิเคราะห์และการเสนอทางเลือกในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจจะต้องมีเหตุผล พิสูจน์ได้ สามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้จริงและได้ผลตรงตามที่หน่วยรับตรวจต้องการ อีกท้ังการให้ค าปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยใช้ข้อมูลจากทะเบียนคุมการขอรับค าปรึกษาในการจัดล าดับการให้บริการ
ก่อนหลัง หากการขอค าปรึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งอาจส่งผลกระทบหรือผลเสียหายต่อสถาบันได้จะต้อง
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 1 วันท าการนับจากวันที่ได้รับการขอรับค าปรึกษาจากหน่วยรับตรวจ 
แต่หากเป็นเรื่องทั่วๆ ไปจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 3 - 5 วันท าการนับจากวันที่ได้รับการ
ขอรับค าแนะน าหรือค าปรึกษาจากหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก 
   

ทัง้นี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป  

(ลงชื่อ)…….………………………………………ผู้เห็นชอบคูม่ือการให้ค าปรึกษา 

      (นางวัชรีฐ์  พรรณเรืองรอง) 

             หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
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       เอกสารอ้างอิง 

กรมบัญชีกลาง. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2561. และแก้ไขเพ่ิมเติม 

กองตรวจสอบภายในภาครัฐ. การก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน, หนังสือกรมบัญชีกลางที่ 
กค 0409.2/ว 614 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563. 

กรมบัญชีกลาง. แนวปฏิบัติการประกันคุณและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การ
ประเมินภายในองค์กร. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 014 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

19 คู่มือการบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

     
 

       
       คณะผู้จัดท ำ 

 
1. นางวัชรีฐ ์ พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. นางพีรญา  เตชะรัง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 4 
3. นางสาวรัตนวรรณ ราชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 
4. นายปรัชญายุทธ วิ่งเร็ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
5. นายกิตติกร ชมภูแก้ว จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
6. นางสาววิลาสิน ี การินทร์ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 
7. นายพัฒนสิน  อุนจะน า จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

  
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (องค์การมหาชน) 
อาคาร 3 ชั้น 3  
65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
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