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Abstract

 The purposes of this study were 1) To study the perception of system internal audit of local government 

administration in Chachoengsao Province. 2) to study levels of Development of the internal audit system of local  

government administration in Chachoengsao Province 3) to study Guidelines for the development of an internal 

audit of local government in Chachoengsao Province. The samples were 284 people who worked in the local  

government in Chachoengsao Province. And the sample interview was 55 people. The tools of research were  

questionnaires and interview forms. The statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, mean, 

standard deviation. 

 The findings revealed that: 

 1. The perception of system internal audit of local government administration in Chachoengsao Province. 

Overview of all was moderate. The highest average was the internal audit process. The System internal Audit and 

the support from the administrator and Environmental organizations was the lowest average.

 2. Levels of Development of the internal audit system of local government administration in Chachoengsao  

Province. Overviews of all were moderate. The highest average was the independent of practice internal audit.  

The support from the administrator and Environmental organizations and the System internal Audit was the lowest 

average.

 3. The in-depth interviews sample were consistent with the results of quantitative research on that internal 

audit process. The System internal Audit and the support from the administrator and Environmental organizations 

to Development of the internal audit system of local government administration in Chachoengsao Province.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อระบบการตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกหรือรองนายก) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ข้าราชการประจ�า (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจ�าและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 11 อ�าเภอ จ�านวน 284 คน และ 

กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ 55 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยมี ดังนี้

 1. การรบัรูข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต่อระบบการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา มรีะดบั

การรับรู้ต่อระบบการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมมีระดับการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง

(ค่าเฉลี่ย 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านกระบวนตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 3.42) มีความคิดเห็นในระดับเห็นมาก และมีความคิด

เห็นระดับปานกลาง คือ ด้านระบบการตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภาพแวดล้อม 

ในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 3.29) 

 2.  แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในภาพรวมระดบัแนวทางการพฒันาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

อยู่ในมีระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.22) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความอิสระในการปฏิบัติการตรวจสอบมีระดับการพัฒนา 

อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลีย่ 3.34) รองลงมาคอื ด้านการได้รบัการสนบัสนนุจากฝ่ายบรหิารและสภาพแวดล้อมในองค์กร (ค่าเฉลีย่ 3.30) 

และด้านกระบวนตรวจสอบภายใน (ค่าเฉลี่ย 3.08)

 3. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณว่า ควรมีการพัฒนาด้านระบบ

การตรวจสอบภายใน ด้านความอิสระในการปฏิบัติตรวจสอบด้านการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและสภาพแวดล้อมในองค์กร  

ด้านกระบวนตรวจสอบภายใน

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาระบบ, ระบบตรวจสอบภายใน, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การตรวจสอบภายในเข้ามามีบทบาทในฐานะเครื่องมือ 

ของผู้บริหาร การตรวจสอบและมีมาตรการควบคุมต่างๆ ให้มี

ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับกันว่าการตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพ

อิสระอีกแขนงหนึ่ง ปัจจุบันการตรวจสอบภายใน นอกจากตรวจ

สอบข้อมูลทางการเงินและการบัญชีแล้ว ยังตรวจสอบการปฏิบัติ

งานด้านอื่นๆ ด้วย ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงต้องเผชิญกับสิ่งที่

ท้าทายหลายประการ เช่น ความเจริญเติบโตขององค์กร ภาวการณ์

เปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 ฉะนั้นผู้ตรวจสอบภายในจึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเอง

ด้านวิชาชีพทั้งในด้านความรู ้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ  

เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 

ซ่ึงระบุได้ ดังน้ี 1) สอบทานและรายงานความเช่ือถือได้ และ 

ครบถ้วนของข้อมลูด้านการเงนิ การปฏิบตังิาน ตลอดจนวธิกีารทีใ่ช้

ในการวนิจิฉยัและวดัผลการด�าเนนิงาน 2) สอบทานการด�าเนนิงาน

หรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ และมีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก�าหนดอย่าง

มีประสิทธิภาพและประหยัด มีกระบวนการก�ากับดูแลท่ีดีและ 

เหมาะสม 3) สอบทานระบบงานทีม่ผีลกระทบส�าคญัต่อการด�าเนนิ

งานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย  

แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

4) สอบทานความเหมาะสมของการเกบ็รกัษาทรพัย์สิน และทดสอบ

ว่าทรัพย์สินนั้นมีอยู่จริง 5) ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า 
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การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดหลักประกันอย่าง 

เที่ยงธรรมและการให้ค�าปรึกษาอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงจัดให้มีขึ้น 

เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น  

การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้  

ด้วยการประเมนิและปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยง การควบคุมและก�ากับดูแลอย่างเป็นระบบและ 

เป็นระเบียบ (สิริลักษณ์ เที่ยงธรรม และคณะ, 2553)

 การตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พบว่า มมีามากกว่าสบิปีแล้ว ด้วยเหตนุีจ้งึไม่ใช่เรือ่งใหม่ แต่น้อยคน

นักที่จะให้ความส�าคัญ สังเกตได้จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ�านวนน้อยแห่งมากท่ีมีผู้ตรวจสอบภายใน หรือในกรณีที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้ตรวจสอบภายใน ก็พบว่า ส่วนมากก็จะ 

มีเพียง 1 คน ต่อองค์กร และส่วนใหญ่จะมีการโอนย้ายไปด�ารง

ต�าแหน่งอื่น ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลท�าให้จ�านวนผู้ตรวจสอบภายใน 

ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น มีจ�านวนลดน้อยลง อย่างไรก็ตามปัจจุบันองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้มกีารก�าหนดกรอบอตัราต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในและบรรจุพนักงานท้องถ่ินในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในเพ่ิมข้ึน แต่ส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ ท�าให้

ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลกระทบต่อ

การบริหารงานของผู้บริหาร ดังนั้น ผู ้ตรวจสอบภายในจะต้อง 

พฒันาตน ทัง้ในด้านความรู ้ความสามารถ (ชไมยพร มงคลวณชิยา, 

2558, ออนไลน์) 

 จากข้อมูลเกี่ยวกับจ�านวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าจ�านวน 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับจ�านวนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีเงื่อนไขเกิดจาก 2 ปัจจัยหลักๆ ดังนี้  

1) วิเคราะห์จากเงื่อนไขอันเกิดจากตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอง 1.1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบยังไม่เห็น

ความส�าคัญกับการมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในองค์กรของตนเอง

เท่าที่ควร 1.2) ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีต�าแหน่งเจ้า

หน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน แต่กลบัพบว่า เจ้าหน้าทีผู่ต้รวจสอบภายใน 

ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเท่าท่ีควรในการ

ด�าเนินการ 2) วิเคราะห์เงื่อนไขอันเกิดจากตัวเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายใน 2.1) ผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับภาระหน้าท่ีของทุกหน่วยรับตรวจในองค์กร กฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ

หน่วยรับตรวจ และการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูต้รวจสอบ ส่งผลท�าให้

ไม่สามารถรับผิดชอบในหน้าที่ผู ้ตรวจสอบภายในได้อย่างเต็มที่  

2.2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมักมีการโยกย้ายหรือการโอนย้าย

เพื่อไปด�ารงต�าแหน่งอื่นอยู ่บ่อยครั้ง อันเป็นผลมาจากการที่ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับผู ้บริหารโดยตรงนั้นใน 

ความเป็นจรงิถอืเป็นข้อดเีพราะเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในท�าหน้าที่

เป็นผู้ช่วยให้แก่ผู้บรหิาร งานตรวจสอบภายในไม่ใช่เป็นการท�าหน้าที่

เป็นการตรวจสอบการรบั–จ่ายเงนิ ว่าตรงตามเอกสารหรอืระเบยีบ

ที่ก�าหนดไว้หรือไม่เท่านั้น และไม่ใช่เป็นงานค้นหาการทุจริต  

แต่เป็นการป้องกันการทุจริตและการค้นหาข้อบกพร่องของ 

ระบบงาน ว่ามจีดุใดทีเ่ป็นช่องทางให้เกดิการรัว่ไหล หรอืปฏบิตังิาน

ขาดประสิทธิภาพ ล่าช้า พร้อมทั้งพยายามหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น  

การตรวจสอบภายในจงึมุง่ช่วยให้ฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิงานได้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ ส่งเสรมิให้งานประสบความส�าเรจ็ เป็นการเพิม่คุณค่า

ให้กับองค์กร (Value Added) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของ

ระบบการบรหิารจดัการทีด่ ี(Good Governance) แต่เมือ่เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในแจ้งให้ผู ้บริหารรับทราบเกี่ยวกับข้อบกพร่อง 

ของระบบงาน ว่ามจีดุใดทีเ่ป็นช่องทางให้เกดิการรัว่ไหล หรอืปฏบิตัิ

งานขาดประสทิธภิาพ ล่าช้า ผูบ้รหิารกลบันิง่เฉยไม่มแีนวทางในการ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซ�้าร้ายกลับโยกภาระให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายในด�าเนินการแก้ไขเอกสารให้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการ 

เข้าตรวจของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยสาเหตุนี้ จึงน�าไปสู่ 

การบีบค้ันให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเกิดการโยกย้ายและโอน

ย้ายต�าแหน่ง

 จากความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ 

ที่จะศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ดังนี้ 1) ศึกษาการรับรู้  

ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อระบบการตรวจสอบ

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษา

ความเข้าใจของผู ้ตรวจสอบภายในต่อภาระหน้าที่ของหน่วย 

ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

3) วิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อระบบการตรวจสอบภายใน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา 

ระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบภายในของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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ขอบเขตการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1. ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกหรือ 

รองนายก) 

 2. ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีข้่าราชการประจ�า 

(ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าฝ่ายข้าราชการ

ประจ�าและรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ท�าหน้าท่ีตรวจสอบ

ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ประชากรทัง้ 3 กลุม่สงักดัอยูใ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในแต่ละรูปแบบทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

และองค์การบริหารส่วนต�าบล

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 284 คน เป็นขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยท่ีสุดท่ียอมรับได้ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  

และก�าหนดตามสัดส่วนตามประเภทของประชากร ซึ่งได้แก่  

ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (นายกหรอืรองนายก) ผู้บรหิาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีข้าราชการประจ�า (ปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจ�าและ 

รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

หรือผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวแปรที่ศึกษา
 กรอบแนวคิดในการศึกษาตามแนวคิดของสิริ ลักษณ์  

เที่ยงธรรม และคณะ (2553) ในประเด็นดังนี้

 1. การรับรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อระบบการ

ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็น

  1) ด้านระบบการตรวจสอบภายใน

  2) ด้านกระบวนตรวจสอบภายใน

  3) ด้านความอิสระในการปฏิบัติการตรวจสอบ

  4) ด้านการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ

ภายใน

  5) ด้านการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและ

สภาพแวดล้อมในองค์กร

 2. แนวทางการพฒันาการตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ

ภายในที่สามารถสนับสนุนการบริหารราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการ 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็น

  1) ด้านระบบการตรวจสอบภายใน

  2) ด้านกระบวนตรวจสอบภายใน

  3) ด้านความอิสระในการปฏิบัติการตรวจสอบ

  4) ด้านการรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ

ภายใน

  5) ด้านการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและ

สภาพแวดล้อมในองค์กร

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การวิจัยเชิงปริมาณ

 เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใน 

การวิจัยครั้งน้ี ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย ที่ได้จากศึกษา 

จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 การวิจัยเชิงคุณภาพ

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใน 

การวิจัยครั้งนี้  ผู ้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเป็น 

เครื่องมือวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ผู้วิจัยด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

กระบวนการในการศกึษาเพือ่ก�าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั มดีงันี้

 1. การศึกษาเอกสาร ในประเด็นดังต่อไปนี้

  1.1 หลักการ แนวคิด ระบบตรวจสอบภายใน

  1.2 หลกัการและแนวคดิแนวทางการพฒันาระบบตรวจ

สอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 2. ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาระบบตรวจสอบ

ภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. วิเคราะห์เอกสารเพื่อให้ได้ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบตรวจสอบภายใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย

 ผู้วจิยัได้พฒันาเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูในการ

วิจัยครั้งนี้ โดยน�าขั้นตอนที่ 1 มาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนา

เครื่องมือการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

 1.  การวิจัยเชิงปริมาณ

  1.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย 

  เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเชิงปรมิาณในการ

วจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืวจิยั ซึง่ผูว้จิยัได้ศกึษา

จากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยการเลือกตอบประเด็นที่ตรงกับผู้ตอบ หรือเติม



Journal of Rajanagarindra January - June   2017       57

ค�าสั้นๆ เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการรับรู้ของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ต่อระบบการตรวจสอบภายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นแบบเลอืกตอบตามมาตราส่วน

ประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert scale) (Best & Kahn, 1993) 

แบบสอบถามมี 5 ระดับน�้าหนัก

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึง่เป็นแบบเลอืก

ตอบตามมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ต (Likert scale) (Best 

& Kahn, 1993) แบบสอบถามมี 5 ระดับน�า้หนัก

 1.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการพัฒนา

เครื่องมือ ดังนี้

  1) น�าแบบสอบถามท่ีสร้างโดยผู้วิจัย เสนอผู้เช่ียวชาญ

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) และ

ความถกูต้องของภาษาโดยใช้เทคนคิ IOC (Index of Item–Objec-

tive Congruence) 

  2) น�าแบบสอบถามที่ผู ้ เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ 

ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

  3) น�าแบบสอบถามทีผ่่านการปรบัปรงุแล้วไปทดลองใช้ 

(Try Out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน�าไปทดลองใช้

กับกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างที่อ�าเภอพนัสนิคม จังหวัด

ชลบุรี จ�านวน 30 คน 

  4) น�าแบบสอบถามท่ีทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อ

มั่นทั้งฉบับด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha- 

coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ .983 ซึ่งถือว่า

แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นสูงมาก เหมาะที่จะน�าไปเก็บรวบรวม

ข้อมูลได้

  5) น�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์

และน�าไปเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย

 2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใน

การวจิยัคร้ังนี ้ผูว้จิยัใช้แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้างเพือ่ถามข้อมลู

เชงิลกึจากผูเ้กีย่วข้องกบัแนวทางการพฒันาระบบตรวจสอบภายใน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา การหาคุณภาพ

เครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ ดังนี้

  2.1 น�าแบบสมัภาษณ์ทีส่ร้างโดยผูว้จิยั เสนอผูเ้ชีย่วชาญ

เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนือ้หา และความถกูต้องของภาษา 

(รายชื่อผู้เชี่ยวชาญดังภาคผนวก ก)

  2.2 น�าแบบสัมภาษณ์ที่ผู ้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ  

มาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

  2.3 น�าแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เก็บข้อมูลเพื่อการ

วิจัยต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ

  ผู้วิจัยด�าเนินการ ดังนี้

  1.1 ก�าหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกหรือรองนายก) ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการประจ�า (ปลัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจ�าและรองปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือผู้ท�าหน้าที่

ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 11 อ�าเภอ 

ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง  

1 แห่ง เทศบาลต�าบล 33 แห่ง องค์การบริหารส่วนต�าบล 74 แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 108 แห่ง

  1.2 ก�าหนดกลุ ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน  

284 คน เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดที่ยอมรับได้ ใช้วิธี

การสุม่อย่างง่าย และก�าหนดตามสดัส่วนตามประเภทของประชากร 

ซึง่ได้แก่ ผูบ้รหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (นายกหรอืรองนายก) 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการประจ�า (ปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจ�า

และรองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายในหรือผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ทั้ง 11 อ�าเภอ ผู้วิจัยก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้

สูตรของYamane (1967) ก�าหนดค่าสัดส่วนเท่ากบั 0.5 และทีร่ะดบั

ความเชื่อมั่น 95% 

  1.3  เมื่อค�านวณกลุ่มตัวอย่าง ก�าหนดขนาดตัวอย่าง 

ตามสัดส่วนของประชากรแล้ว ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเอง

 2.  การวิจัยเชิงคุณภาพ

  2.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการเก็บข้อมูล 

ภาคสนามด้วยการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-Depth Interview) เพือ่ถาม

ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบ

ภายใน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา  

จ�านวน 55 คน

  2.2  กลุม่ตวัอย่างทีใ่ห้การสมัภาษณ์ ได้แก่ กลุ่มตวัอย่าง

จาก 11 อ�าเภอ อ�าเภอละ 5 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์  

จ�านวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(นายกหรือรองนายก) อ�าเภอละ 2 คน ผู้บริหารองค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถิ่นที่ข้าราชการประจ�า (ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในฐานะหวัหน้าฝ่ายข้าราชการประจ�าและรองปลดัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น)อ�าเภอละ 2 คน ตัวแทนเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

หรือผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

อ�าเภอละ 1 คน ซึ่งใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

 ขั้นตอนที่ 4 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ

  ผู้วิจัยใช้สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ืออธิบาย

ข้อค้นพบ ดังนี้

  1.1 น�าแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่ บันทึกข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน

สถิติและวิจัย

  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลผู ้ตอบแบบสอบถาม 

เพือ่ทราบลกัษณะการแจกแจงของข้อมลูโดยใช้สถิตบิรรยายความถี่  

ร้อยละ ซึ่งเป็นการยืนยันว่ากลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลมีการกระจาย

และเกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา

  1.3 วิเคราะห์ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับ

รู้ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อระบบการตรวจสอบ

ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัฉะเชงิเทรา โดยใช้สถติิ 

ดังนี้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  1.4 วิเคราะห์ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ 

การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้สถิติ ดังนี้ ค่าเฉล่ีย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ

  ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายข้อค้นพบ

จากการรวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เพือ่หาแนวทางการพฒันา

ระบบตรวจสอบภายใน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 1. การรับรู้ระบบการตรวจสอบภายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา

  จากผลการศึกษาระดับการรับรู ้ขององค์กรปกครอง 

ส ่วนท้องถิ่นต ่อระบบการตรวจสอบภายในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า ระดับการรับรู้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ต่อระบบการตรวจสอบภายในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ซึ่ งข ้อค ้นพบดังกล ่าวสอดคล ้องกับการค ้นพบของธัญกมล  

ลาดบาศรี (2558, บทคัดย่อ) ที่พบว่าด้านการด�าเนินงานตรวจสอบ

อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีแนวทางแก้ไขเพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในคือ ผู้ตรวจสอบภาย 

ในจะต้องพัฒนางานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล ใฝ่หาความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่อยู่เสมอ ผู้บริหาร  

จะต้องส่งเสรมิให้หน่วยรบัตรวจมทีศันคตทิีถ่กูต้อง มองผู้ตรวจสอบ

ภายในในด้านบวก และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ นอจากนั้นพัชรี มหิธิธรรมธร (2552) ได้ท�าการศึกษา

แนวทางการพฒันาระบบการตรวจสอบภายใน และพบว่าปัจจยัทีม่ี

ผลต่อประสิทธิผลการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ปัจจัย

คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ปัจจัยการสนับสนุนจากผู้บริหาร 

ปัจจัยการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และปัจจัยทัศนคติของผู้รับ

ตรวจ ส่วนประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 6 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการควบคุมภายในให้มีความน่าเชื่อถือ ด้านการปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านความรับผิดชอบและ

การรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านการให้สัญญาณเตือน

ภัยล่วงหน้า ด้านการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และด้าน

ประสิทธิผลโดยรวม ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการพัฒนา

แนวทางระบบการตรวจสอบภายใน และเป็นตัวชี้วัด ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในได ้ นอกจากนั้น 

กรรณิการ์ ศรีใส (2554, บทคัดย่อ) ยังพบว่าการปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายในของผู้ตรวจสอบมีการตรวจสอบภายในช่วยท�าให้การ

ดแูลรกัษาทรพัย์สินและการใช้ทรพัยากร เป็นไปโดยมปีระสิทธภิาพ 

มกีารปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน ช่วยท�าให้การปฏิบตังิานด้านการ

บรหิารงบประมาณ การเงนิ การพสัดุและทรพัย์ และด้านอืน่ๆ ของ

หน่วยงานถูกต้องตามระเบียบของราชการ มีการตรวจสอบภายใน

สามารถป้องปรามมใิห้เกดิความเสยีหายหรอืการทจุรติรัว่ไหลเกีย่ว

กับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กร การตรวจสอบภายใน 

สามารถช่วยเหลือให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ  

การเงนิ การพสัด ุมปีระสทิธภิาพ ด้านการรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในของผูต้รวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของราชการ มีความ

ชัดเจน เข้าใจได้สามารถเป็นตัวชี้วัดแนวทางปฏิบัติงานไม่ให้เกิดข้อ

ผิดพลาด มีการอ้างอิงระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบผลการรายงาน 

มีการแจ้งผลการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว และ

มกีารตดิตามผลการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ ด้านการให้ค�าแนะน�า

ปรึกษาของผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ค�าแนะน�า ปรึกษา

เกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงิน การคลัง ข้อบังคับ ค�าส่ังและมติ 

คณะรัฐมนตรีได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนผู้ช�านาญการ มีการให้ 

ค�าแนะน�า ค�าปรึกษา สามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการ

งบประมาณ การเงนิการพสัด ุและด้านอืน่ๆ ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
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 ผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูใ้ห้ความรู ้ข้อมลู ข่าวสาร เกีย่วกบัระเบยีบ

ของราชการสม�า่เสมอ ผูต้รวจสอบภายใน เป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา แนะน�า 

ได้ตลอดเวลา และผู้ตรวจสอบภายใน สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การปฏบิตังิานของท่านได้อย่างรวดเรว็และถูกต้อง ด้านคณุลักษณะ

ของผูต้รวจสอบ ผูต้รวจสอบภายในมคีวามซือ่สตัย์ สจุรติ มจีรยิธรรม

โปร่งใส และปราศจากอคติส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ

ภายในมีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความรู้ความสามารถใน

ระเบียบต่างๆ ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ได้เป็นอย่างดี

 2. แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของ

หน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

  จากผลการศึกษาระดับการพัฒนาระบบการตรวจสอบ

ภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าควรมีการ

พฒันาพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับ 

ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศิริรัตน์ โพธิ์ขาว (2552) 

ซึง่พบว่าหน่วยตรวจสอบภายในควรมกีารพฒันาในด้านการวางแผน

ตรวจสอบเนื่องจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายใน ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ บุคลากร 

มีข ้อบกพร ่องเนื่องจากข ้อมูลหลักฐานและเอกสารอ ้างอิง 

ต่างๆ ยังไม่มีความถูกต้อง และการได้รับข้อมูลยังไม่เพียงพอ  

ขาดบคุลากรในการปฏบิตังิานตรวจสอบ ด้านการจดัท�ารายงานและ 

การติดตามผล คือ การรายงานผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

เนื่องจากรายงานไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน จึงท�าให้ไม่สามารถน�ามา

วิเคราะห์สรุปผลได้อย่างถูกต้อง ท้ังยังขาดบุคลากรในการจัดท�า

รายงาน ซึง่ไม่สอดคล้องกบัปรมิาณในหน่วยรบัตรวจ เกดิความล่าช้า

ในการเสนอรายงาน มีแนวทางปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ด้านการวางแผนตรวจสอบ จัดให้มีการฝึกอบรม

ในเร่ืองการวางแผนการตรวจสอบ ให้กบัผูต้รวจสอบภายใน ผูบ้รหิาร 

หน่วยรับตรวจ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบ

ภายในมกีารชีแ้จงให้แก่ผูบ้รหิาร และหน่วยรบัตรวจเข้าใจในหน้าที่

ที่จะได้รับข้อมูลส�าหรับการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น 

ความจริง และครบถ้วนเพียงพอ ด้านการจัดท�ารายงานและ 

ติดตามผล ขอความร่วมมือ เพื่อให้ได้ข้อมูลน�ามาใช้อ้างอิงกับ

รายงานการตรวจสอบ ก�าหนดเวลาในการตดิตามและปรบัปรงุแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน นอกจากน้ัน  

เพื่อประสิทธิภาพการด�าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ควรมีแนวทาง

การพัฒนาระบบ คือ ด้านโครงสร้างองค์กรของหน่วยตรวจสอบ

ภายใน ควรมีการยกฐานะให้หน่วยตรวจสอบภายในมีลักษณะเป็น 

กองหรือส่วนงานซึ่งมีลักษณะเทียบกับกองหรือส่วนงานอ่ืนๆ ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ควรมีการแบ่งส่วนงาน 

ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 

 1. ควรมีการปรับเปลี่ยนต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายในจากเดิมเป็นต�าแหน่งปฏิบัติการ มาเป็นผู้อ�านวยการหน่วย

ตรวจสอบภายใน โดยการปรับเปลี่ยนมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง 

จากสายปฏิบัติการมาเป็นสายบริหารหรืออ�านวยการ 

 2. จ�านวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสายปฏิบัติการ 

จ�านวนของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในควรให้ขึ้นอยู่กับภารกิจและ

ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังคงอยู ่ภายใต้

โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน โดยขึ้นตรงต่อปลัดองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ

ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2545 ให้มลีกัษณะงาน

และขอบเขตงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 6  

และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

พ.ศ. 2540 มาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 77 แห่ง 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 5 และมาตรา 88 

แห่งพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล  

พ.ศ. 2537 ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทจะมอบ

หมายให้ผู้อื่นควบคุม ดูแลและปกครอง บังคับบัญชาหน่วยตรวจ

สอบภายในแทนไม่ได้ ด้านบทบาทหน้าทีข่องหน่วยตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายในควรมีบทบาทหน้าที่จ�ากัดภายใต้งานตรวจ

สอบภายในเท่านั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรแต่งตั้ง 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ไปรกัษาการ

ในต�าแหน่งอื่นหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่นมารักษาการในต�าแหน่ง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เช่น แต่งตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี  

มาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในขณะเดียวกัน 

ก็ไม่ควรตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติงานในต�าแหน่ง 

นักวิชาการพัสดุ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าท่ีตรวจ

สอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทไม่ควรเน้นการ

ตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรเลือกประเภท

ของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การ

ตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แต่ละประเภท เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท�าแผนการ

ตรวจสอบอย่างระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนการจัดล�าดับความ

ส�าคญัของกจิกรรมทีจ่ะตรวจสอบ จงึเป็นส่ิงส�าคญัส�าหรบัเจ้าหน้าที่
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ตรวจสอบภายในที่จ�าเป็นต้องประสานงานกับฝ่ายบริหารอย่าง 

ใกล้ชดิและฝ่ายบรหิารต้องเหน็ความส�าคญั โดยสนบัสนนุทรพัยากร

ที่จ�าเป็นในการตรวจสอบนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องลดโอกาสความร้ายแรงและความเส่ียง 

ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความส�าเร็จของงาน ไม่ควรมีหน้าที่

รับผิดชอบในการป้องกัน หรือค ้นหาการทุจริต แต ่ควรใช ้

วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนท่ีจะสามารถบ่งชี้ความเสี่ยง

ต่อความเสยีหายของการทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้ได้ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ

ภายในมีความรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง  

การควบคุมและการก�ากับดูแล เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ

ด�าเนินงานและช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท

สามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง กระบวนการควบคุมและกระบวนการก�ากับดูแล  

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนด และ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท

ถือเป็นบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ใช่บุคลากร

ภายนอกที่ส่งมาตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเป็นการให ้

คุณให้โทษในการบริหารงาน ดังนั้น การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายใน จะเป็นการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงต่อ 

ความเสียหายของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น หรือความผิดพลาด 

ในการปฏิบัติงาน ด้านบทบาทของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นต่อระบบตรวจสอบภายใน ผู้บริหารควรเปลี่ยนทัศนคติที่มี

ต่องานตรวจสอบภายในและต้องให้ความส�าคญัและเหน็คณุค่าของ

งานตรวจสอบภายใน ในฐานะของการเป็นเครื่องมือในการบริหาร

งานของผูบ้รหิาร โดยให้ขวญัก�าลงัใจ รวมถงึให้การสนบัสนนุในการ

ท�างานของหน่วยตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัด

ให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการ

ควบคมุภายในทีก่�าหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ รวมทัง้

พจิารณาวนิจิฉยัข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจ

สอบของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อสั่งการให้ผู้รับผิดชอบด�าเนินการ

ตามความเหมาะสมและทันเวลา ตลอดจนความเป็นอิสระในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเตม็รปูแบบและก่อประโยชน์สูงสุดแก่

องค์กร ด้านบทบาทของหน่วยงานท่ีถูกตรวจสอบ เพื่อให้งานการ

ตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ตรวจสอบภายในควร

ท�าความตกลงกับหน่วยรับตรวจสอบเสียก่อนว่าในกรณีที่ตรวจพบ

ข้อบกพร่องในการด�าเนินงานขึ้น หน่วยรับตรวจควรจัดการแก้ไข 

ให้ถูกต้องโดยหน่วยตรวจสอบภายในจะไม่รายงานเสนอผู้บริหาร 

แต่ถ้าหากเป็นข้อบกพร่องท่ีท�าให้เกิดความเสียหายอย่างมาก  

ก็จ�าเป็นต้องท�าการเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหารและอาจจะไม่แจ้ง 

ผู้ถูกตรวจสอบทราบงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความจ�าเป็น

อย่างยิ่งในการได้รับความร่วมมือจากผู้ถูกตรวจสอบ หากไม่ได้รับ

ความร่วมมอืจากผูถ้กูตรวจสอบแล้ว นอกจากจะท�าให้การตรวจสอบ

ภายในไม่รับผลดีแล้ว ยังท�าให้เกิดความเข้าใจผิดอีกได้ว่าการตรวจ

สอบภายในเป็นการคอยจบัผดิในการปฏบิตังิานของผูถ้กูตรวจสอบ 

ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในควรศึกษาถึงอุปนิสัยของผู้ถูกตรวจสอบ 

เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจกันได้ในการปฏิบัติงานและเพื่อที่จะช่วย

ขจัดปัญหาระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ  

ด้านบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมการปกครอง 

ท้องถิ่น ส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ควรจัดท�าโครงการเผยแพร่

ความรูใ้ห้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด้านการควบคมุและตรวจ

สอบภายในโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าประสงค์ให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

เข้ารบัการอบรม ถ้ามกีารพฒันาแนวทางระบบตรวจสอบภายในใน

แต่ละประเด็น ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นนั้นจะถือเป็นระบบตรวจ

สอบภายในที่สามารถสนับสนุนการบริหารราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ให้บรรลเุป้าหมายและมปีระสทิธภิาพสอดคล้อง

กับหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนเหมาะสมกับการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวจิยัเรือ่งแนวทางการพฒันาระบบการตรวจสอบ

ภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยขอเสนอแนะ ดังนี้

 1. ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย

  การเสริมสร้างการบริหารงานของผู้บริหารและหน่วย

ตรวจสอบภายใน การเกื้อหนุนให้งานตรวจสอบภายในสามารถขับ

เคลือ่นไปได้จนน�าไปสูป่ระสทิธผิลและประสทิธภิาพต่อระบบตรวจ

สอบภายใน ซ่ึงความมปีระสิทธผิลและประสิทธภิาพของระบบตรวจ

สอบภายในนั้น ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ควรด�าเนินการ ดังนี้ 

  1)  ผู้บรหิารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้ฝ่ายการเมอืง 

(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และฝ่ายข้าราชการประจ�า 

(ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ควรให้การสนับสนุนงานตรวจ

สอบภายใน 

  2) ควรก�าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ในการจัด 

ตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน ตลอดจนบทบาทของงานตรวจสอบ

ภายในลงในกฎบตัรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) 
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ไว้อย่างชัดเจน 

  3) ควรก�าหนดสายบังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบ

ภายในให้ขึ้นตรงต่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ให้มีลักษณะงานและขอบเขตงาน

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76  

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  

มาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. 2496 และมาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติ 

สภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 

  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ควรให้การสนบัสนนุด้าน

งบประมาณและทรัพยากรท่ีจ�าเป็นในการตรวจสอบให้กับหน่วย

ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ

  5) ผูบ้รหิารควรเป็นตวักลางในการสร้างความเข้าใจใน

งานตรวจสอบภายใน ระหว่างหน่วยตรวจสอบภายในกับหน่วยรับ

ตรวจ ให้เข้าถึงบทบาทและหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน

  6) ผู้บริหารควรมีการติดตามและสั่งการตามรายงาน

การตรวจสอบภายใน 

  7) ผูบ้รหิารควรให้อสิระในการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วย

ตรวจสอบภายใน

  8) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก�ากับดูแลที่ดี (Good 

Governance) และความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน (Transparency) 

ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือทุจริต และเป็นการลดความเส่ียง 

ที่อาจเกิดขึ้นจนท�าให้การด�าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

  9) ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 

ท�าให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และเป็น

พื้นฐานของหลักความโปร่งใส (Transparency) และความสามารถ

ตรวจสอบได้ (Auditability) 

  10) ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

การปฏบิตังิาน (Efficiency and Effectiveness of Performance) 

ขององค์กร เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน 

วเิคราะห์ เปรยีบเทยีบข้อมลูทกุด้านในการปฏบิตังิาน จงึเป็นข้อมลู

ที่ส�าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที ่

ซ�้าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา ช่วยลดเวลา 

และค่าใช้จ่าย เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานในการ

ประสานและลดปัญหาความไม่เข้าใจนโยบาย 

  11) ส่งเสริมมาตรการถ่วงดุลอ�านาจ (Checks and 

Balances) และส่งเสริมให้เกิดการจัดสรร การใช้ทรัพยากรของ

องค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสมตามล�าดบัความส�าคญั เพือ่ให้ได้ผลงาน

ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

  12) ส่งเสรมิให้หน่วยตรวจสอบภายในให้สัญญาณเตอืน

ภัยล่วงหน้า (Warning Signals) ของการประพฤติมิชอบหรือการ

ทจุรติในองค์กร ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ 

รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความส�าเร็จของงาน

 2.  ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติ

  1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ควรมีการปฏิบัติงานใน

ลักษณะของการลดโอกาสความรุนแรงและความเส่ียงที่เกิดขึ้น  

รวมทัง้เพิม่โอกาสของความส�าเรจ็ของงาน ไม่ควรมหีน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการป้องกันหรือค้นหาการทุจริต แต่ควรใช้วิจารณญาณในการ

ปฏบิตังิานของตนทีจ่ะสามารถบ่งชีค้วามเสีย่งต่อความเสยีหายของ

การทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังน้ันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องมี

ความรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมิใช่เป็น 

ผูบ้รหิารความเสีย่งหรอืจดัท�าความเสีย่ง การควบคมุและการก�ากบั

ดูแล เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานและช่วยให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล 

ของกระบวนการบริหารความเส่ียง กระบวนการควบคุม และ

กระบวนการก�ากับดูแล เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดไว้

  2) หน่วยรับตรวจต้องมีความเข้าใจและยอมรับการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งการ

ที่หน่วยรับตรวจมีความเข้าใจและยอมรับต่อการปฏิบัติงานตรวจ

สอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ย่อมน�าไปสู่การเกิด

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้รับตรวจกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  

อันจะส่งผลให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ข้อเสนอแนะการวิจัย

  1) ควรศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในระบบการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

  2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการร่วมด�าเนินการตรวจสอบภายในขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

  3)  ควรศึกษาวจิยัสาเหตปัุญหาต่างๆ ในการบรหิารงาน

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อหายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทาง

ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการตรวจสอบภายในตาม

แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดจากฐานรากของชุมชน

  4) ควรศึกษาพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน

การด�าเนินงานตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
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  5) ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมที่ช่วยสร้างให้

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้มแข็ง
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