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 5. การศ ึกษาในครั้งน ี้พบว ่าการจ ัดทำบ ัญช ี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
เกษตรกรยังไม่เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ ถึงแม้จะ
เคยได้ยินอยู่บ ่อยครั้งแต่ไม่ได้ปฏิบัต ิด ังนั้นทุกคนควรทำ
ความเข้าใจและนำมาปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวัน
เป็นไปด้วยรอบคอบและมั่นคง 
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มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน : 
กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนท่ี อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

Perspective of Local Administrators Regarding the Roles of Internal Auditors : A Study 
of Local Administration Organizations in Phra Yuen District, Khon Kaen Province 

 
ศิริลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ1 

เพ็ญณี  แนรอท2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้ม ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษามุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่ม ี ต่อบทบาทหน้าที ่
ของผู้ตรวจสอบภายใน 2) วิเคราะห์วิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้บริหารท้องถิ่น การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปริมาณได้จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) จำนวน 42 คน คือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  รองปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างสำหรับสัมภาษณ์นายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เพื่อหาค่าความถี่ร้อยละและการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) มุมมองผู้บริหารท้องถิ่นที่ม ีต ่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ต ้องพัฒนา คือ 
โครงสร้างของงานตรวจสอบภายใน การติดตามผลการตรวจสอบระดับปานกลาง คือช่วยทำให้การปฏิบัติงานด้านการบริหาร
งบประมาณ การพัสด ุถูกต้องตามระเบียบ ระดับมาก คือ ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร ป้องปรามมิให้เกิด
การทุจริต เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาได้ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 2) วิเคราะห์วิธีการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในในมุมมองของผู้บริหารท้องถ่ิน พบว่า ในการพัฒนางานด้านตรวจสอบภายใน ทำได้โดยผู้บริหาร
และผู้บังคับบัญชาต้องให้ความสำคัญและยอมรับกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ และ
ควรเพิ่มตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางด้านการ
ตรวจสอบภายใน 
 
คำสำคัญ : มุมมองผู้บริหารท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to : 1) investigate perspectives of the administrators 
regardingperspective of administrators regarding the roles of internal auditors in Local Administration 
Organizations in Phra Yuen District, Khon Kaen Province,2) analyze the performance of internal audit in 
Executive Perspectives. The data were obtained from forty-two key informants : six of presidents of local 
government, thirty-six involves party including deputy president, head of the local government office, 
directors of financial department, educational department . The research instrument was structured-
interview. The obtained-data were analyzed by content analysis. 
 The results showed that: 1) Executive Perspectives viewed the roles of internal auditors that 
need to be developed were in the aspects of structural of internal auditing work and the following-up of 
results from auditing. The Executives ranked the work of auditor at moderrate level in the aspects of 
supporting and monitoring the financial management so the work get done properly. The aspects which 
were ranked at high level  
 
 

1นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2นักวิจัยกลุ่มวิจัยการบริหารกิจการท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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included; supporting internal administrative work, preventing corruption, providing guidelines and 
consultative for work units, showing their good personalities and human relationship, accountability and 
integrity. 2) How to perform an internal audit found that in view of the management : To develop the 
internal audit done by managers and supervisors need to focus on and accept the audit. The practice was 
required by regulation, it should be added the internal auditors to all local governments and for efficient 
operation of the internal audit. 
 
Keywords : perspective of administrators, roles of internal auditors local administrator 
 
บทนำ 
 การตรวจสอบภายในภาคราชการของไทย  
เกิดขึ้นตั้งแต่ป พ.ศ.2505 ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน ทำหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในจนถึงป พ.ศ.2519 การตรวจสอบ
ภายในเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ส่วนราชการ 
ที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่าใน
ท ุกจ ังหว ัด ม ีโครงสร้างและกรอบอ ัตรากำล ังตำแหน ่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยให้มีสายการบังคับบัญชาขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการแล้วแต่กรณี 
ต่อมาป พ.ศ.2546  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนด
ระเบียบเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของรัฐขึ้น คือ ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าทีข่อง
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 โดยระเบียบ  นี้ กำหนดให้มี
แนวทางการตรวจสอบท่ีมีการบริหารจัดการเปดเผย โปร่งใส 
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์กร ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ส่วน
ราชการที่ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้
มีผู้ตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง, 2551) 
 สำหรับการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบว่า มีมาตั้งแต่ป พ.ศ.2531 แต่ยังไม่
เป ็นที่แพร่หลายมากนัก จนกระทั่งในป พ .ศ. 2544 กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้ออก
ก กระทรวงแบ่งส่วนราชการ และประกาศเรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) มีโครงสร้าง และ
กรอบอัตรากำลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
บทบาทและหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ
การบริหารงบประมาณการเงิน การพัสด  ุและทรัพย์ส ิน 
รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานด้านอื่น  ตลอดจนการ
วิเคราะห์ประเมินผลของระบบการควบคุมภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการตรวจสอบ และการ
เสนอข้อค ิดเห ็น หรือข ้อเสนอแนะต่าง  เพ ื่อให ้ม ีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากอดีตจนถึงปจจุบัน  
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน ได้รับ

การปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเ พาะอย่างยิ่ง
ปจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบภายใน
เป ็นอย ่างมาก  เน ื่อ งจาก  การตรวจสอบภายใน เป ็น
องค์ประกอบที่สำคัญของระบบบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) ซึง่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่นำมาใช้ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การดำเนินงานของ
องค์กรมีความถูกต้องโปร่งใส เพราะกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ (วารุณี สุกใส, 2550) ดังเช่น ประภัสสร สมออน 
(2559) ศึกษาความเป็นอิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพ
การสอบบัญชี ที่สรุปไว้ว่า การตรวจสอบการเงินเป็นการ
ปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความเป็นอิสระ ปฏิบัติตามข้อกำหนด
และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง มีการตรวจสอบโดยใช้วิจารณญาณใน
การสังเกตและสงสัย อย่างเป็นกลางเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงาน
การตรวจสอบที่ม ีความถูกต้อง เที่ยงธรรม และสมบูรณ์ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ในด้านการบริหารงานตรวจสอบภายใน มีผ ู้
ศ ึกษาวิจ ัยซ ึ่งเก ี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในว่า การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้การทำงานเป็นไปตามระบบ ถูกต้อง
ตามระเบียบ และมีความสำคัญต่อการบริหารราชการ ช่วย
ผักดันความสำเร็จ เนื่องจากการตรวจสอบภายในไม่ใช่การ
จ้องจับผิด แต่เป็นการให้บริการ 2 ลักษณะ คือ การบริการให้
ความเชื่อมันและการบริการให้คำปรึกษา (นันทนา แจ้งสว่าง.
2553, กาญจนา วิมลไชยจิตร.2556, สุนา สุทธิเกียรติ.2558) 
 อย่างไรก็ตาม ปจจุบันการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ่น ยังไม ่ได ้รับการยอมรับจาก
ผ ู้บ ร ิห ารท ้อ งถ ิ่น เท ่าท ี่ค วร  เน ื่อ งจาก  ม ีความ เข ้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  และมองว ่างานตรวจสอบภายใน เป ็น งานท ี ่ 
“จ้องจับผิด”  “เพิ่มภาระ”  ในการปฏิบัติงานขององค์กร 
จะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นท ั่วประเทศ ณ  
วันท่ี 8 กรก าคม 2558 พบว่า อปท.ท้ังส้ินจำนวน 7,851 แห่ง 
ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 7,163 แห่ง คิดเป็น 91.24% 
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included; supporting internal administrative work, preventing corruption, providing guidelines and 
consultative for work units, showing their good personalities and human relationship, accountability and 
integrity. 2) How to perform an internal audit found that in view of the management : To develop the 
internal audit done by managers and supervisors need to focus on and accept the audit. The practice was 
required by regulation, it should be added the internal auditors to all local governments and for efficient 
operation of the internal audit. 
 
Keywords : perspective of administrators, roles of internal auditors local administrator 
 
บทนำ 
 การตรวจสอบภายในภาคราชการของไทย  
เกิดขึ้นตั้งแต่ป พ.ศ.2505 ได้กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
แต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงาน 1 คนหรือหลายคน ทำหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในจนถึงป พ.ศ.2519 การตรวจสอบ
ภายในเริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้ส่วนราชการ 
ที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่าใน
ท ุกจ ังหว ัด ม ีโครงสร้างและกรอบอ ัตรากำล ังตำแหน ่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยให้มีสายการบังคับบัญชาขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการแล้วแต่กรณ  ี
ต่อมาป พ.ศ.2546  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้กำหนด
ระเบียบเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของรัฐขึ้น คือ ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าทีข่อง
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 โดยระเบียบ  นี้ กำหนดให้มี
แนวทางการตรวจสอบท่ีมีการบริหารจัดการเปดเผย โปร่งใส 
อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์กร ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ส่วน
ราชการที่ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในได้แต่งตั้งหรือมอบหมายให้
มีผู้ตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง, 2551) 
 สำหรับการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) พบว่า มีมาตั้งแต่ป พ.ศ.2531 แต่ยังไม่
เป ็นที่แพร่หลายมากนัก จนกระทั่งในป พ .ศ. 2544 กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ได้ออก
ก กระทรวงแบ่งส่วนราชการ และประกาศเรื่องมาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต.) มีโครงสร้าง และ
กรอบอัตรากำลังตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
บทบาทและหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ
การบริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุ และทรัพย์ส ิน 
รวมทั้งการตรวจสอบการบริหารงานด้านอื่น  ตลอดจนการ
วิเคราะห์ประเมินผลของระบบการควบคุมภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการตรวจสอบ และการ
เสนอข้อค ิดเห ็น หรือข ้อเสนอแนะต่าง  เพ ื่อให ้ม ีการ
ปรับปรุงแก้ไขให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากอดีตจนถึงปจจุบัน  
บทบาทและอำนาจหน้าที่ของการตรวจสอบภายใน ได้รับ

การปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเ พาะอย่างยิ่ง
ปจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับระบบการตรวจสอบภายใน
เป ็นอย ่างมาก  เน ื่อ งจาก  การตรวจสอบภายใน เป ็น
องค์ประกอบที่สำคัญของระบบบริหารจัดการที่ด ี(Good 
Governance) ซึง่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่นำมาใช้ใน
การบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การดำเนินงานของ
องค์กรมีความถูกต้องโปร่งใส เพราะกระบวนการตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้มีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ (วารุณี สุกใส, 2550) ดังเช่น ประภัสสร สมออน 
(2559) ศึกษาความเป็นอิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพ
การสอบบัญชี ที่สรุปไว้ว่า การตรวจสอบการเงินเป็นการ
ปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความเป็นอิสระ ปฏิบัติตามข้อกำหนด
และจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้อง มีการตรวจสอบโดยใช้วิจารณญาณใน
การสังเกตและสงสัย อย่างเป็นกลางเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงาน
การตรวจสอบที่ม ีความถูกต้อง เที่ยงธรรม และสมบูรณ์ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ในด้านการบริหารงานตรวจสอบภายใน มีผ ู้
ศ ึกษาวิจ ัยซ ึ่งเก ี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในว่า การ
ตรวจสอบภายในช่วยให้การทำงานเป็นไปตามระบบ ถูกต้อง
ตามระเบียบ และมีความสำคัญต่อการบริหารราชการ ช่วย
ผักดันความสำเร็จ เนื่องจากการตรวจสอบภายในไม่ใช่การ
จ้องจับผิด แต่เป็นการให้บริการ 2 ลักษณะ คือ การบริการให้
ความเชื่อมันและการบริการให้คำปรึกษา (นันทนา แจ้งสว่าง.
2553, กาญจนา วิมลไชยจิตร.2556, สุนา สุทธิเกียรติ.2558) 
 อย่างไรก็ตาม ปจจุบันการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท ้องถ ิ่น ยังไม ่ได ้รับการยอมรับจาก
ผ ู้บ ร ิห ารท ้อ งถ ิ่น เท ่าท ี่ค วร  เน ื่อ งจาก  ม ีความ เข ้าใจ 
ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  และมองว ่างานตรวจสอบภายใน เป ็น งานท ี ่ 
“จ้องจับผิด”  “เพิ่มภาระ”  ในการปฏิบัติงานขององค์กร 
จะเห็นได้จากข้อมูลการสำรวจจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นท ั่วประเทศ ณ  
วันท่ี 8 กรก าคม 2558 พบว่า อปท.ท้ังส้ินจำนวน 7,851 แห่ง 
ไม่มีผู้ตรวจสอบภายในจำนวน 7,163 แห่ง คิดเป็น 91.24% 

(ชฎารักษ์ แก้วสีปลาด, 2559) นอกจากนี้ ยังพบว่า ในเขต
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งม ีอปท. จำนวน 6 แห่ง 
กลับม ีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเพียง 2 แห่ง 
ซ่ึงการไม่มีงานตรวจสอบภายในอยู่ในโครงสร้างการบริหารงาน
ขององค์กรและไม่มีตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจทำให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีความเสี่ยงจากการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิบัติของทางราชการ 
รวมถึงข้อบังคับต่าง ๆ และอาจถูกตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอก คือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งปรากฏ
เป ็นป ัญหาอยู่ในป ัจจ ุบ ัน ปัญหาสำค ัญอีกประการ คือ  
เน่ืองจากระดับตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ยังไม่อาจกำหนดอำนาจ
หน้าที่ให้เท่าเทียมกับหัวหน้าหน่วยรับตรวจ (หรือมีฐานะต่ำ
กว่ากอง) ทำให้ไม่ได้รับการยอมรับและขาดความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติงานแม้ใช้อำนาจอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
แล้วก็ตาม  ดังนั้น ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องพัฒนาตนเอง 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในด้านความรู ้ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางด้าน 1) หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน 2) จริยธรรมและมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและ 3) กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ความมีเสถียรภาพของการตรวจสอบภายในนั้น  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กิจกรรม
การให้ความเชื่อมั่น การให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็น
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงการดำเนินงานของ
องค์กร เพื่อการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ขององค์กร (วารุณ ีสุกใส, 2550) (กรมบัญชีกลาง, 2551) 
(ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, 2554 ) จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
ประกอบกับผู้ว ิจ ัยปฏิบ ัต ิงานทางด้านตรวจสอบภายใน  
จึงสนใจศึกษาถึงมุมมอง  ของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาท
หน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือนำไปพัฒนางานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษามุมมองของผู้บริหารที่มีต่อบทบาท
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
 2. เพื่อวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในในมุมมองของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การว ิจ ัยคร ั้งน ี้ เป ็นการว ิจ ัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Research) โดยการใช ้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ ์เป ็นเครื่องม ือการวิจ ัย เพ ื่อสอบถามเก ี่ยวก ับ
มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นท ี่ม ีต ่อบทบาทหน้าท ี่ของผู้

ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพื้นที่อำเภอ พระยืน จังหวัดขอนแก่น จากกลุ่มตัวอย่าง 
42 คน โดยแบบสอบถามใช้กับปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รองปลัด  หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และแบบ
สัมภาษณ์ใช้กับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจำแนกตามลักษณะ 
การใช ้ดังนี้ 
  1) แบบสอบถาม ใช้กับหน้าส่วนราชการใน
ตำแหน่งต่าง ๆ ประกอบด้วย ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ด้วย
วิธีตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที ่1 ด้านมุมมองและความเห็นของ
ผู้บริหารต่อการตรวจสอบภายใน 
   ส ่วนท ี่ 2  ด ้าน ร ูป แบบและว ิธ ีก าร
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
   ส่วนที ่3 ด้านระดับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
และประเมินระดับของการปฏิบัติ 4 ระดับ ปรับปรุงจาก 
Likert Scale (อำนาจ ผ่องวรรณ์, 2555) 
  2) แบบสัมภาษณ์รายบุคคล ใช้กับผู้บริหาร
ท้องถิ่น คือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคำถาม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูต้รวจสอบ
ภายใน ในการตรวจสอบภายใน 
 
การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน โดยการศึกษา
หลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กับการตรวจสอบ
ภายในกำหนดโครงสร้าง ของเครื่องม ือและขอบเขตของ
เนื้อหา สร้างแบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ ์เกี่ยวกับมุมมอง 
ของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน นำแบบสอบถามฉบับร่างเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษา
พิจารณา เพื่อแก้ไขและปรับปรุง นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หาค่า IOC และ
ค่าความเชื่อมั่น ตรวจสอบแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
แก ้ไขปร ับปร ุงอ ีกคร ั้ง นำแบบสอบถามไปทดลองใช ้ 
ปรับปรุง แก้ไข และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

6

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นท ี่อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 42 คน ประกอบด้วย  นายก
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น ปลัดองค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น  รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผ ู้อ ำน วยการกองช ่าง  ผ ู้อ ำน วยการกองการศ ึกษ า  
ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห ์
หาค่าความถ่ี  ร้อยละ (Percent) โดยวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและจัด
หมวดหมู่ ตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
วิเคราะห์ค่าน้ำหนัก ดังนี้  
  4 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับ 
ดีมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับดี 
  2 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง 
  1 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับที่
ต ้องพัฒนา (Likert Scale อ้างถึงใน อำนาจ ผ่องวรรณ ์, 
2555) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานมุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มข้อมูลจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) จำนวน  42 คน คือ 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช ่าง และผ ู้อำนวยการกองการศ ึกษา  
มีมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า 
ข้อมูลจากลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนมากเป็นเพศชาย จำนวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 
41 – 50 ปี และ 46-50 ปี ช่วงอายุละ 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.3 รองลงมามีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป  จำนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 โดยส่วนมากสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน  คิดเป็น
ร ้อยละ  28.6 โดยส ่วนมากปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ในตำแหน ่ง
ผู้อำนวยการ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ปลัด  รองปลัด และ
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประเภทละ 6 คน  คิดเป็นประเภท
ละ 14.3 โดยส ่วนมากส ังก ัดหน ่วยงานสำน ักงานปล ัด 
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาสังกัดหน่วยงาน
กองช่าง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 โดยส่วนมากมี
ประสบการณ์ในการทำงาน 15 ปี ไป  จำนวน 26 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.9 รองลงมามีประสบการณ์ในการทำงาน  ไม่เกิน 
15 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 โดยส่วนมากเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน ไม่เก ิน  
5 ครั้ง จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 รองลงมาไม่เคย
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน จำนวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 
 2. มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาท
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มุมมองของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ่น ต่อการปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายในพบว่า ระดับที่ต ้องพัฒนา คือ องค์กร 
มีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของงานตรวจสอบภายใน  
การติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ระดับปาน
กลาง คือ งานตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต่อองค์กร 
ช ่วยทำให ้การปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการบร ิหารงบประมาณ 
การเงินและบัญชี การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน
ถ ูกต ้องตามระเบ ียบของทางราชการ  การปฏิบ ัต ิงาน
ตรวจสอบภายในสามารถควบคุมความเส่ียง  สนับสนุนให้เกิด
การปรับปรุงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องต่าง ๆ 
ทั้งด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ด้านการเงินการดำเนินงานการดูแลรักษาทรัพย์สิน รายงาน
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นการเสนอแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบชัดเจน เข้าใจ
ง่าย มีการอ้างอิงระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบผลการรายงาน
ผู้ตรวจสอบภายในให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบด้านการเงินและบัญช  ีการพัสด  ุข้อบังคับต่าง ๆ  
ได้เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
งานตรวจสอบภายในเป็นงานที่ต้องทราบระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกประเภท และต้องเป็นผู้เปิดเผยให้กับผู้ร่วมงานภายใน
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ระดับมาก  คือ งานตรวจสอบภายในมี
ส่วนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร การ
ตรวจสอบภายในสามารถป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย
หรือการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ 
ขององค์กรรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถป้องกันข้อผิดพลาด และเป็นตัวชี้วัดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเป็น
ผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ได้ตลอดเวลาตอ้งเป็นผู้มีบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี ในการปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความ
อดทน อดกลั้น มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีความ
กระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน สามารถ
ประสานงานกับหน่วยรับตรวจและผู้เก่ียวข้องได้ทุกฝ่าย 
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 3. การวิเคราะห์ว ิธ ีการปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบ
ภายในในมุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นต่อบทบาทหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน จากข้อมูลที่ได้สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก พบว่าผู้บริหารเห็นว่า วิธีการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในไม่ใช่การจ้องจับผิดการทำงาน ไม่สร้างความยุ่งยาก
และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบงานต่าง  ในองค์กร 
การตรวจสอบภายในม ีความสำค ัญและจำเป ็นต ่อการ
บริหารงานใน  อปท . เพราะการตรวจสอบภายในเป ็น
กระบวนการที่สามารถประเมิน แนะนำ เสนอแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ดำเนินงานภายในระเบียบ ข้อบังคับ ก หมายที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง โครงสร้างการบริหารงานของ อปท. จำเป็นต้องมี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เนื่องจาก หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นหน่วยงานเบื้องต้นในการตรวจทานการทำงาน 
เพ ื่อป ้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบ ัต ิราชการ และเป็น
หน่วยงานเดียวที่เข้าถึงเอกสารและติดตามการปฏิบัติงาน
ของทุก  ตำแหน่งในหน่วยงานได้ งานตรวจสอบภายใน มี
ส่วนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร เพราะ
ช่วยให้การบริการงานขององค์กรถูกระเบียบ มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ด ีอีกทั้ง เป็นหน่วยงานที่ป้องปรามการกระทำที่ส่อ
เจตนาทุจริตรวมถึงการมีระบบตรวจสอบภายใน ทำให้เกิด
การควบค ุมภายในท ี่ด  ีผ ู้บร ิหารร ับทราบปญหาการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้การบริหารงานภายใน
องค์กรเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในมีความ
เป ็นอ ิสระในการปฏ ิบ ัต ิงาน  เน ื่อ งจากผ ู้บ ร ิห ารและ
ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายใน ในทุก  
ด้าน ทั้งด ้านการเข้ารับการ กอบรมในหลักสูตรต่าง  
สามารถเข้าตรวจสอบการทำงานของทุก  ตำแหน่งใน
องค์กรได้ผู้ตรวจสอบภายสามารถเป็นเครื่องมือ หรือผู้ช่วย
บริหารในการทำหน้าที่สอบแทนและกลั่นกรองความถูกต้อง
ของระบบงานต่าง  ภายในองค์กร ให้มีแนวทางการปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบ ก หมายและข้อบังคับ เนื่องจาก การ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในนั้น เป็นผู้กลั่นกรองความ
ถูกต้องของระบบงานต่าง  ภายในองค์กร จะทำให้พบ
ปญหา ข้อผ ิดพลาด หรือข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ไม ่ม ี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น หากนำข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ปญหาข ้อผ ิดพลาด หรือข ัน้ตอนการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ไม ่ม ี
ประสิทธิภาพให้ถูกต้องเหมาะสมเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
จะช่วยให้การบริหารงานข้องผู้บริหารเป็นไปด้วยดี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีปญหาหรือประสบปญหาข้อทักท้วง
จากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก (สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน) ในประเด็นการดำเนินงานตามโครงการ/
กิจกรรมไม่เป็นไปตามก หมาย ระเบียบ  ข้อบังคับของทาง
ราชการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในมี

ประโยชน์ต ่อองค์กร เน ื่องจาก ผลการตรวจสอบจากผู้
ตรวจสอบภายในทำให ้ผ ู้บร ิหารทราบข้อด  ีข้อเสีย หรือ
จุดบกพร่องต่าง  เพื่อแก้ไขให้การดำเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณเกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
จุดอ ่อน/ความเส ี่ยง ของการดำเน ินงานของ อปท . คือ 
ก หมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีมากและเปลี่ยนแปลงบ่อย 
รวมถ ึง ผ ู้ปฏ ิบ ัต ิงานไม ่ม ีความร ู ้ความเข ้าใจระเบ ียบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในมากเพียงพอ ทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได ้แนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนางานด้านตรวจสอบภายในสามารถทำได้โดย 
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ต้องให้ความสำคัญและยอมรับ
กระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง
ตามระเบียบ และควรเพิ่มตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในให้
ครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
อภิปรายผ  
 การศึกษามุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่ม ีต ่อ
บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
พบว ่า ม ุมมองของผ ู้บร ิหารท ี่ม ีต ่อบทบาทหน ้าท ี่ของ 
ผู้ตรวจสอบภายในม ี4 ระดับด้วยกันคือ ระดับที่ต้องพัฒนา 
ระดับปานกลาง ระดับด ีและระดับดีมาก และพบว่า ไม่มี
ประเด็นท่ีผู้บริหารท้องถ่ินประเมินในระดับดี ส่วนในระดับอื่น 
มีประเด็นสำคัญที่ได้รับการประเมินในระดับที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ประเด็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีต่อบทบาท
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ประเมินในระดับที่ต้องพัฒนา 
คือโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของงานตรวจสอบภายในและ
การติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในโดยตรงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางแห่งมีตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่อาจมี
กรอบภาระงานไม่ชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเป็นอย่างย่ิง 
  2. ประเด็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีต่อบทบาท
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ประเมินในระดับปานกลาง  
คือ งานตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต่อองค์กร ท่ีเป็นเช่นน้ี 
อาจเป็นเพราะทุก ายเล็งเห็นว่า งานตรวจสอบภายในช่วยทำ
ให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงินและ
บัญช ีการพัสดุ และด้านอื่น  ของหน่วยงานถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นท ี่อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 42 คน ประกอบด้วย  นายก
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น ปลัดองค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น  รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผ ู้อ ำน วยการกองช ่าง  ผ ู้อ ำน วยการกองการศ ึกษ า  
ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห ์
หาค่าความถ่ี  ร้อยละ (Percent) โดยวิเคราะห์ค่าน้ำหนักและจัด
หมวดหมู่ ตามข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
วิเคราะห์ค่าน้ำหนัก ดังนี้  
  4 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับ 
ดีมาก 
  3 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับดี 
  2 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง 
  1 หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นในระดับที่
ต ้องพัฒนา (Likert Scale อ้างถึงใน อำนาจ ผ่องวรรณ ์, 
2555) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐานมุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มข้อมูลจาก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) จำนวน  42 คน คือ 
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช ่าง และผ ู้อำนวยการกองการศ ึกษา  
มีมุมมองต่อบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า 
ข้อมูลจากลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนมากเป็นเพศชาย จำนวน 
25 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 
41 – 50 ปี และ 46-50 ปี ช่วงอายุละ 14 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.3 รองลงมามีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป  จำนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 โดยส่วนมากสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 รองลงมา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 12 คน  คิดเป็น
ร ้อยละ  28.6 โดยส ่วนมากปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ในตำแหน ่ง
ผู้อำนวยการ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ปลัด  รองปลัด และ
หัวหน้าสำนักงานปลัด ประเภทละ 6 คน  คิดเป็นประเภท
ละ 14.3 โดยส ่วนมากส ังก ัดหน ่วยงานสำน ักงานปล ัด 
จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 รองลงมาสังกัดหน่วยงาน
กองช่าง จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 โดยส่วนมากมี
ประสบการณ์ในการทำงาน 15 ปี ไป  จำนวน 26 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.9 รองลงมามีประสบการณ์ในการทำงาน  ไม่เกิน 
15 ปี จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 โดยส่วนมากเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน ไม่เก ิน  
5 ครั้ง จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 76.2 รองลงมาไม่เคย
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบภายใน จำนวน 
5 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 
 2. มุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อบทบาท
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
มุมมองของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส ่วนท ้องถ ิ่น ต่อการปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการตรวจสอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายในพบว่า ระดับที่ต ้องพัฒนา คือ องค์กร 
มีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของงานตรวจสอบภายใน  
การติดตามผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ระดับปาน
กลาง คือ งานตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต่อองค์กร 
ช ่วยทำให ้การปฏ ิบ ัต ิงานด ้านการบร ิหารงบประมาณ 
การเงินและบัญชี การพัสดุ และด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน
ถ ูกต ้องตามระเบ ียบของทางราชการ  การปฏิบ ัต ิงาน
ตรวจสอบภายในสามารถควบคุมความเส่ียง  สนับสนุนให้เกิด
การปรับปรุงของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องต่าง ๆ 
ทั้งด้านความถูกต้อง ครบถ้วนและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ด้านการเงินการดำเนินงานการดูแลรักษาทรัพย์สิน รายงาน
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นการเสนอแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบชัดเจน เข้าใจ
ง่าย มีการอ้างอิงระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบผลการรายงาน
ผู้ตรวจสอบภายในให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบด้านการเงินและบัญช  ีการพัสด  ุข้อบังคับต่าง ๆ  
ได้เป็นอย่างดี สามารถให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
งานตรวจสอบภายในเป็นงานที่ต้องทราบระเบียบ กฎหมาย 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกประเภท และต้องเป็นผู้เปิดเผยให้กับผู้ร่วมงานภายใน
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ ระดับมาก  คือ งานตรวจสอบภายในมี
ส่วนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานภายในองค์กร การ
ตรวจสอบภายในสามารถป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย
หรือการทุจริตรั่วไหล เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ 
ขององค์กรรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถป้องกันข้อผิดพลาด และเป็นตัวชี้วัดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเป็น
ผู้ให้คำแนะนำ ปรึกษา ได้ตลอดเวลาตอ้งเป็นผู้มีบุคลิกภาพ
และมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี ในการปฏิบัติงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความ
อดทน อดกลั้น มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีความ
กระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน สามารถ
ประสานงานกับหน่วยรับตรวจและผู้เก่ียวข้องได้ทุกฝ่าย 
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สามารถควบคุมความเสี่ยง สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง ในเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านความ
ถกูต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการเงิน 
การดำเน ินงานการดูแลรักษาทรัพย์ส ินรายงานผลการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นการเสนอแนวทางการ
ปฏ ิบ ัต ิงานท ี่ถ ูกต ้องตามระเบ ียบของทางราชการ  ผ ู้
ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบชัดเจน เข้าใจ
ง่าย มีการอ้างอิงระเบียบที่เกี่ยวข้องประกอบผลการรายงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ ข้อบังคับต่าง ๆ ได้
เป็นอย่างดี สามารถใหค้ำแนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น งาน
ตรวจสอบภายในเปน็งานที่ต้องทราบระเบียบ กฎหมาย และ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ประเภท และต้องเป ็นผู้เป ิดเผยให ้ก ับผ ู้ร ่วมงานภายใน
หน่วยงานต่าง ๆ ทราบซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
นันทนา แจ้งสว่าง (2553) ที่กล่าวถึงการตรวจสอบภายใน
ว่า การตรวจสอบภายในช่วยให้การทำงานเป็นไปตามระบบ 
ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ การตรวจสอบจึงเป ็นสิ่ง
สร้างสรรค์ไม่ใช่การทำลาย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ 
กาญจนา วิมลไชยจิต (2556) สุนา สุทธิเก ียรต  ิ(2558)  
ซ ึ่งกล ่าวถ ึงล ักษณะงานของการตรวจสอบภายในว่าม ี
ความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารราชการที่ช่วยผลักดัน
ความสำเร็จ และการตรวจสอบภายในมิใช่การตรวจเพื่อจ้อง
จับผิด แต่เป็นการให้บริการ 2 ลักษณะคือ การบริการให้
ความเชื่อมันและการบริการให้คำปรึกษา 
  3. ประเด็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีต่อบทบาท
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ประเมินในระดับ ดีมาก คอื 
งานตรวจสอบภายในมีส่วนส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงาน
ภายในองค์กร ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะการตรวจสอบ
ภายในสามารถป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการ
ทุจริตร่ัวไหล เก่ียวกับการเงินหรือทรัพย์สิน ต่าง ๆ ขององค์กร 
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ป้องกันข้อผิดพลาดและเป็นตัวชี้วัดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ของส่วนงานต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำ 
ปร ึกษ า  ได ้ตลอด เวลา  ต ้อ งเป ็นผ ู้ม ีบ ุคล ิกภ าพและ 
มนุษยสัมพันธ์ท ี่ด ีในการปฏิบ ัต ิงาน ต้องเป ็นผู้ท ี่ม ีความ
อดทน อดกลั้น และมีความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ของตน มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีความ
กระตือรือร้นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน ผู้รับการ
ตรวจสอบสามารถประสานงานได้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องซ่ึงสอดคล้อง
กับ กรรณ ิการ  ์ศรีใส (2552) และประภ ัสสร สมอออน 
(2555) ที่กล่าวถึงผู้ตรวจสอบภายในว่า ต้องเป็นผู้ที่มีความ
ซื่อสัตย ์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากอคติส่วนตัวใน

การปฏิบัติหน้าที ่ต้องเป็นผู้มีความกระตือรือร้น มีความรู ้
ความสามารถในเร่ืองระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อบังคับต่างๆ 
ที่เก ี่ยวข้องกับการปฏิบ ัต ิงานด้านการตรวจสอบภายใน 
ได้เป็นอย่างดี 
 โดยสรุป ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความสำคัญ
ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้บริหาร รวมถึงการ
ดำเนินงานตรวจสอบภายในต้องมีการวางแผนการทำงาน
และทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มาก (วารุณ  ี
สุกใส , 2550) เพ ื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการศึกษาจะเห ็นว่า โดยรวมแล้ว 
ม ุมมองของผ ู้บร ิหารท ้องถ ิ่นท ี่ม ีต ่อบทบาทหน ้าท ี่ของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ประสบปัญหา
และอุปสรรคทางด้านไม่ม ีผ ู้ตรวจสอบภายในครบในทุก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในมี
ความรู้ไม่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านของการตรวจสอบภายใน
เนื่องจาก ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับมีการเปลี่ยนอยู่
เสมอทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในตามไม่ทัน จึงไม่
สามารถให้คำแนะนำให้อย่างถูกต้อง ชัดเจน จึงควรมีการ
ปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ควรม ีการจ ัดสรรอ ัตรากำล ังของ 
ผู้ตรวจสอบภายในให้เพ ียงพอและครบถ้วนตามจำนวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่นให้เพียงพอ 
   2. ควรมีการจัดอบรมผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่อำเภอพระยืน 
จังหวัดขอนแก่น หรือส ่งเสริมให ้เข ้าร ่วมอบรมสัมมนา 
ในว ิชาช ีพการตรวจสอบภายในจากสถาบ ันภายนอก  
เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ความรู้ด้านเทคนิคการตรวจสอบ
ภายในใหม่ ๆ ซึ่งจะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
   3. ควรกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เขตพ้ืนท่ีอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
เป็นประจำเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการให้คำปรึกษา การ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งแจ้งข่าวสารด้านกฎ ระเบียบ 
หนังสือสั่งการใหม่ ๆ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความสอดคล้องและเข้าใจซึ่งกันและกัน 
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   4. หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เขตพื้นที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ต้องมีการ
แจ้งระเบียบ ข่าวสาร ก เกณฑ์ต่าง  ที่เปลี่ยนแปลงให้
ผู้ตรวจสอบภายในทราบเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าใจ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละหน่วยงาน  
   5. ผู้บังคับบัญชาต้องให้ความเป็นอิสระ
ในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายใน เพ ื่อให้เก ิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อ ป 
  จากการศึกษามุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นที่
ม ีต ่อบทบาทหน้าท ี่ของผ ู้ตรวจสอบภายใน กรณ ีศ ึกษา
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ่นในเขตพ ื้นท ี่อำเภอพระยืน 
จ ังหว ัดขอนแก ่น  ซ ึ่งเป ็นการศ ึกษาเ พาะม ุมมองของ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่ประกอบไปด้วย นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการต่าง  ซึ่งยังขาดใน
ส ่วน ขอ งผ ู้ป ฏ ิบ ัต ิง าน ใน ส ่วน ราชก าร  ด ังน ั้น  จ ึงม ี
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี ้
   1. ควรวิจัยเคร่ืองการพัฒนากระบวนการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
พื้นที่ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยจัดทำเป็นวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
   2. ศึกษาปญหาและความต้องการของผู้
ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น โดยจัดทำเป ็นวิจ ัยเช ิง
คุณภาพ โดยการศึกษาทั้ง 2 เรื่องนั้น ควรเป็นการศึกษาให้
ครอบคล ุมท ุกภาคส ่วน ไม ่ว ่าจะเป ็นผ ู้บร ิหารระด ับส ูง 
ระด ับกลาง และบ ุคลากรผู้ปฏ ิบ ัต ิงาน เพ ื่อให ้ทราบถึง
มุมมองของบุคลากรทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำไป
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบภายในขององค์กร 
ต้ังแต่กระบวนการวางแผนงานตรวจสอบภายใน การรายงานผล 
การตรวจสอบภายใน การให้คำปรึกษาแนะนำ การจัดทำ
รายงานต่าง  ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
เข้าใจกระบวนงานของแต่ละ ายมากยิ่งขึ้น 
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