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คานา
ลักษณะงานตรวจสอบภายในที่เป็นการให้คาปรึกษาถือเป็นการบริการที่สาคัญและสร้างคุณค่า
เพิ่มให้กับส่ วนราชการ โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะเป็นไปตามมาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง ผู้ตรวจสอบภายในควรให้มีงานบริการให้คาปรึกษา เพื่อช่วยให้เกิดโอกาสที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการดาเนินงานของ
ส่วนราชการ โดยจะต้องกาหนดงานบริการให้คาปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบและในระหว่างการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและนามาประเมินผล
ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสานักงาน รวมทั้งการให้คาปรึกษาจะเป็นการช่วยเหลือฝ่ายบริหารในการ
จัดให้ มีหรื อปรั บปรุ งกระบวนการบริห ารความเสี่ ยง และการควบคุมหากเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ ต่อส่ ว น
ราชการในภาพรวม ดังนั้น การบริการให้คาปรึกษา จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้คาปรึกษา และผู้รับ
คาปรึกษา ซึ่งต้องคานึงถึงความต้องการ ความคาดหวัง รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้คาปรึกษา ระเบียบ
และเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การวางแผนการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและทาให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
การจั ด ท าคู่ มื อ การให้ ค าปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ต รวจแก่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจ จึ ง เป็ น เอกสาร
ที่กลุ่มตรวจสอบภายในจัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และสามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้เป็น
ที่พึงพอใจ
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การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ
1. บทนา
งานตรวจสอบภายในที่เป็นการให้คาปรึกษาถือเป็นการบริการที่สาคัญและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร
โดยผู้ตรวจสอบภายในจะให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ (สานัก/ศูนย์/กลุ่ม) หรือหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
การบริการให้คาปรึกษา จึงเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้คาปรึกษาและผู้รับคาปรึกษา
ซึ่งต้องมีระบบ ระเบียบ มีเทคนิคในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การช่วยเหลือ การวางแผนการดาเนินงาน เพื่อให้
สามารถแก้ปัญหา และทาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
ซึ่งตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555 ได้ให้
คานิยามของงานบริการให้คาปรึกษา (Consulting Services) ว่า “เป็นการให้คาปรึกษาแนะนา และบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทาข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของส่วนราชการให้ดีขึ้น ” ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทาคู่มือการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจ
แก่หน่วยรับตรวจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้กลุ่มตรวจสอบภายในมีคู่มือการให้บริการคาปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้าน การตรวจสอบภายใน ด้านระบบบัญชีและการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน ด้านการดาเนินงาน และด้านการปฏิบัติงาน
2) เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ถือปฏิบัติ รวมทั้งเผยแพร่ให้กับ หน่วยรับตรวจ เพื่อให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่ในการ
ขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
3. กลุ่มผู้รับบริการ
ผู้รับบริการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ (สานัก/ศูนย์/กลุ่ม) ในสังกัดสานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะ และหน่วยงานหรือผู้ตรวจสอบจากภายนอก
4. ขอบเขตการให้คาปรึกษา
การให้คาปรึกษาเป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ โดยขอบเขตงาน
ของหน่วยรับตรวจมีความหลากหลาย แตกต่างกันตามภารกิจและอานาจหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งการให้
คาปรึกษานั้นจะไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงานหรือกระบวนงาน และผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ คานึงถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้รับคาปรึกษา
ทั้งลักษณะของงาน เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที่จาเป็น เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของภารกิจ รวมทั้งความคุ้มค่าของภารกิจการให้คาปรึกษาต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่องค์กร
โดยมีขอบเขตการให้คาปรึกษา ดังนี้
1. ผู้ตรวจสอบภายในมีการบันทึกข้อมูลการให้บริการคาปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรในทะเบียนคุม
การให้คาปรึกษา
1

2. การบริการให้คาปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานประจาของหน่วยรับตรวจ เช่น การเบิกจ่ายเงิน
การจัดทาบัญชี การบริหารโครงการจ้างที่ปรึกษา การออกแบบระบบการควบคุมภายใน เป็นต้น
3. การบริการให้คาปรึกษาในกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นงาน/กิจกรรม/โครงการที่อยู่นอกเหนือการปฏิบัติ
งานประจา เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างองค์กร การให้คาปรึกษา เพื่อให้ความช่วยเหลือในกรณีที่มี
คาร้องขอเป็นพิเศษ เป็นต้น
5. ขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการ
1. จัดทาทะเบียนคุมการให้คาปรึกษา เพื่อจัดลาดับการให้บริการ โดยเรียงตามลาดับการขอรับบริการ
หรือพิจารณาจากเรื่องที่มีผลกระทบ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการจะได้รับการให้บริการก่อน
รวมทั้งมีการกรอกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการให้บริการ (ตัวอย่างทะเบียนคุม
การให้คาปรึกษาปรากฏตามภาคผนวก)
2. ศึกษาประเด็นหรือเรื่องที่จะให้คาปรึกษา โดยศึกษาจากประเด็นข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบทั้งหมดในส่วนของรายงานผลการตรวจสอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการขอคาปรึกษาจากหน่วยรับตรวจ ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 สิ่งที่เป็นอยู่ หมายถึง สิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในค้นพบ และได้จากการตรวจสอบที่แน่ชัดว่า
ถูกต้อง โดยมีข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานประกอบสนับสนุน
2.2 สิ่งที่ควรจะเป็น หมายถึง สิง่ ที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
สภาพที่เกิดขึ้นจริงในการตรวจสอบ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี คาสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 สาเหตุ หมายถึง สิ่งที่ทาให้ข้อตรวจพบหรือสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น
เช่น การไม่ปฏิบัติตามระเบียบ การควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น
2.4 ผลกระทบ หมายถึง ความเสี่ยง หรือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อสิ่งที่เป็นอยู่แตกต่างจาก
สิ่งที่ควรจะเป็น
2.5 ข้อเสนอแนะ หมายถึง ความเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
3. กาหนดทางเลือก หรือวิธีการในการให้คาปรึกษา ซึ่งสามารถให้คาปรึกษา โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือชี้แจงทาความเข้าใจโดยสื่อสารผ่านทางการพูดคุย E-mail หรือ Line เพื่อให้ผู้ขอรับบริการรับทราบ
4. วิเคราะห์ความเสี่ยง และข้อดี ข้อเสียที่เหมาะสม หากเป็นข้อตรวจพบที่พบอยู่เป็นประจา
หรือพบค่อนข้างบ่อย อาจใช้วิธีการจัดประชุมชี้แจง หรือการจัดฝึกอบรม เป็นต้น
5. บันทึกและสรุปผลการให้คาปรึกษาในทะเบียนคุมการให้คาปรึกษา เพื่อเก็บเป็นข้อมูลและสถิติ
ของการให้บริการ
6. ติดตามผลการให้คาปรึกษา โดยดูจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและประเมินผล
เพื่อจัดทารายงานสรุปผลการให้คาปรึกษา
โดยมีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการปรากฏตามแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมที่ 1 แสดงขั้นตอนการให้คาปรึกษา
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ตัวอย่าง : การให้คาปรึกษา
ด้านการเงินและบัญชี
ใบแจ้งหนี้ลงชื่อผู้ให้บริการไม่ตรงกับสัญญา
เช่า สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่

ไม่ได้ เพราะ ชื่อผู้ให้บริการไม่ตรงกับในสัญญา
จะเบิกได้ก็ต่อเมื่อเปลีย่ นชื่อในใบแจ้งหนี้

ด้านการดาเนินงานและการปฏิบัตงิ าน
การให้ที่ปรึกษาแก้ไขรายงาน เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา
จาเป็นต้องกาหนดระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาแก้ไขหรือไม่

ควรมีการกาหนดระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขงานด้วย
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาตรวจรับ และเพื่อควบคุมการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมทั้งเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้างควรมีการบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนใน ระบบ e-gp
ทุกขั้นตอนใช่หรือไม่ ถ้าไม่ได้ทาควรแก้ไขอย่างไร

ควรบันทึกในระบบ e-gp ทุกขั้นตอน เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามระเบียบ
หากไม่ได้ทาควรแจ้งให้พสั ดุดาเนินการให้ถูกต้องและแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ
เนื่องจากจะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
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6. กรอบความประพฤติของผู้ให้คาปรึกษา
การให้บริการคาปรึกษาในงานตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555
เพื่อให้คาปรึกษาเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและมีคุณภาพ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
1.1 ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ ขยั น หมั่ น เพี ย ร
และมีความรับผิดชอบ
1.2 ผู้ ต รวจสอบภายในต้อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ และเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตามวิชาชีพที่กาหนด
1.3 ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งไม่ เ ข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าใดๆ ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย
หรือไม่เข้าไปมีส่ว นร่ วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่ อมเสี ยมาสู่ วิช าชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อส่วนราชการ
1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนาไปสู่ความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งการกระทาใดๆ ที่จะทาให้เกิดอคติ ลาเอียง จนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทาให้เกิด หรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผย หรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทาให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
หรือเป็นการบิดบังการกระทาผิดกฎหมาย
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ผู้ ต รวจสอบภายในต้ อ งไม่ น าข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ง านไปใช้ แ สวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
4.2 ผู้ ต รวจสอบภายในจะต้อ งปฏิ บัติ ห น้ า ที่โ ดยยึ ดหลั ก มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
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7. การป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอน
การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบแก่หน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจาเป็นต้องศึกษา
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนในการให้คาปรึกษา
เพราะการให้คาปรึกษาจะต้องตรงประเด็น มีหลักการ รวมทั้งการใช้วิธีคิดวิเคราะห์และการเสนอทางเลือก
ในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจจะต้องมีเหตุผล พิสูจน์ได้ สามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง และได้ผลตรงตามที่
หน่วยรับตรวจต้องการ อีกทั้งการให้คาปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยใช้
ข้อมูลจากทะเบียนคุมการขอรับคาปรึกษาในการจัดลาดับการให้บริการก่อน-หลัง และมีการรายงานผลการให้
คาปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ หากการขอคาปรึกษาเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึง่ อาจส่งผลกระทบหรือผลเสียหายต่อส่วนราชการ
จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 1 วันทาการนับจากวันที่ได้รับการขอรับคาปรึกษาจาก
หน่วยรับตรวจ แต่หากเป็นเรื่องทั่วๆ ไปจะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 3-5 วันทาการนับจาก
วันที่ได้รับการขอรับคาแนะนา/คาปรึกษาจากหน่วยรับตรวจและหน่วยงานภายนอก
การประเมินผลและการรายงานผลการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจแก่หน่วยรับตรวจ กตส.
กาหนดให้มีการรายงานทุก 6 เดือน และ 12 เดือน เสนอผู้อานวยการสานักงานบริหารหนี้สาธารณะเพื่อทราบ
และจะได้นาไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

6

บรรณานุกรม
กรมบัญชีกลาง. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ,
2555
บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร [ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก :
http://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_dl_link.php?nid=24978&filename=index1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

- ตัวอย่างทะเบียนคุมการให้คาปรึกษา
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประจาปีงบประมาณ 2558
ลาดับที่

ว/ด/ป

สานัก/ศูนย์/กลุ่ม/
หน่วยงานอื่น

ผู้ขอคาปรึกษา

เรื่องที่
ปรึกษา

ผู้ให้คาปรึกษา

สรุปผลการให้คาปรึกษา

ภาคผนวก ข

-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ และนาผลการประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง  หน้าข้อความ
1. หน่วยรับตรวจ
 สานัก...............
 ศูนย์...............
 กลุ่ม...............
 กองทุน...............
2. ผู้ประเมิน
 ผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน ( ข้าราชการ/  ลูกจ้าง)
3. เรื่องที่ขอรับบริการ__________________________
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
5 = ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
4 = ระดับความพึงพอใจมาก
3 = ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 = ระดับความพึงพอใจน้อย
1 = ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

1. การให้คาปรึกษา เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบในด้านต่างๆ รวมถึง กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน
2. การใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ สติปัญญาแก้ไขปัญหาให้หน่วยรับตรวจอย่าง
สร้างสรรค์
3. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการให้คาปรึกษาของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
ด้วยดีเช่นนี้อีกในโอกาสต่อไป
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

