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เก็บตกเก็บตก........จากผูตรวจจากผูตรวจ
ประเมินภายในระดับเทพประเมินภายในระดับเทพ



ทานคิดวา ทานคิดวา IA IA เปน เปน 
กก) ) ตํารวจ ตํารวจ 
ขข) ) นักสืบลับนักสืบลับ
คค) ) ที่ปรึกษาที่ปรึกษา
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Striving togetherStriving together  11++1 1 = = 00
Working together Working together 11++1 1 ==22
Creating together Creating together 11++1 1 ==3 3 
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วิวัฒนาการของ วิวัฒนาการของ IAIA



ความสัมพันธแบบครอบครัวใหมความสัมพันธแบบครอบครัวใหม
ไววางใจ ไมหวาดระแวงไววางใจ ไมหวาดระแวง
หลักการ เปาหมายรวมกัน สรางพันธะใจซึ่งกันหลักการ เปาหมายรวมกัน สรางพันธะใจซึ่งกัน

และกันและกัน
ทักษะการฟงเปนพื้นฐานสําคัญในการทํางาน ทักษะการฟงเปนพื้นฐานสําคัญในการทํางาน 

ประมาณวาลงเรือลําเดียวกันประมาณวาลงเรือลําเดียวกัน
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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Who is WHO in TIS Who is WHO in TIS 1800018000
ใครคือ ประธานใครคือ ประธาน TIS TIS 1800018000  ??
ใครคือ ใครคือ OHSMR?OHSMR?

  ใครคือประธาน ใครคือประธาน IA?IA?  
หนวยงานไหนสนับสนุนงาน หนวยงานไหนสนับสนุนงาน IA? IA? 
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ประธานประธาน internal auditor (IA) internal auditor (IA) หนวยสุขภาพบุคลากรหนวยสุขภาพบุคลากร
จัดทําแผน หรือ โปรแกรมในการตรวจประเมินจาก
หนวยสุขภาพบุคลากร ประมาณ 3-4 คร้ัง/ป อาจเพ่ิมเติม
ตามความสําคัญของปญหาหรือกิจกรรม

จะตองจัดทํากําหนดการในการตรวจสอบซ่ึงกําหนดวัน
เวลากิจกรรมที่ตรวจ ผูตรวจ ผูถูกตรวจ และรายละเอียด
ตางๆ ที่จําเปน

จัดเตรียมทีมผูตรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
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จํานวนของผูตรวจประเมินจํานวนของผูตรวจประเมิน

 สําหรับองคกรขนาดเล็กโดยปกติถาเปนองคกรขนาดเล็กควรมีสําหรับองคกรขนาดเล็กโดยปกติถาเปนองคกรขนาดเล็กควรมี
ผูตรวจประเมินประมาณรอยละ ผูตรวจประเมินประมาณรอยละ 10 10 ของพนักงานทั้งหมด ของพนักงานทั้งหมด ((ซึ่งซึ่ง
กระจายอยูในหนวยงานตางๆ ในองคกรกระจายอยูในหนวยงานตางๆ ในองคกร))

 ถาเปนองคกรขนาดใหญควรมีผูตรวจประเมินอยูระหวางรอยละ ถาเปนองคกรขนาดใหญควรมีผูตรวจประเมินอยูระหวางรอยละ 
22--55 ของพนักงานทั้งหมดของพนักงานทั้งหมด

 อยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกับความเหมาสมขององคกรเองซึ่งอาจอยางไรก็ตามก็ขึ้นอยูกับความเหมาสมขององคกรเองซึ่งอาจ
พิจารณาปจจัยที่สําคัญคือพิจารณาปจจัยที่สําคัญคือ ปริมาณงานปริมาณงาน ความชํานาญความชํานาญ ความละเอียดความละเอียด
ของงานที่ตองตรวจของงานที่ตองตรวจ เปนตนเปนตน
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
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บทบาทหัวหนาทีมตางบทบาทหัวหนาทีมตาง
จากลูกทีมอยางไรจากลูกทีมอยางไร
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หนาท่ีของหัวหนาผูตรวจประเมินหนาท่ีของหัวหนาผูตรวจประเมิน

 ศึกษาศึกษากิจกรรมกิจกรรมและและขั้นตอนการทํางานขั้นตอนการทํางานใหเขาใจใหเขาใจ
 จัดทํากําหนดการตรวจประเมินจัดทํากําหนดการตรวจประเมิน
 กํากับดูแลกํากับดูแลการตรวจประเมินใหเปนไปตามแผนการตรวจประเมินใหเปนไปตามแผน
 ประสานงานประสานงานการตรวจประเมินใหสอดคลองใหสัมพันธกันการตรวจประเมินใหสอดคลองใหสัมพันธกัน
 สรุปผลการตรวจประเมินกับผูตรวจประเมินอ่ืนๆสรุปผลการตรวจประเมินกับผูตรวจประเมินอ่ืนๆ
 ใหใหคําชี้แนะประเด็นสําคัญคําชี้แนะประเด็นสําคัญเพื่อการตัดสิน และการปรับปรุงแกเพื่อการตัดสิน และการปรับปรุงแก

หนวยงานและผูตรวจอ่ืนๆหนวยงานและผูตรวจอ่ืนๆ
 กํากับการจัดทําและการสงรายงานใหผูที่เกี่ยวของกํากับการจัดทําและการสงรายงานใหผูที่เกี่ยวของ
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หนาท่ีของผูตรวจประเมินหนาท่ีของผูตรวจประเมิน

 ศึกษาระเบียบปฏิบัติ และเอกสารอ่ืนๆ ที่ตนเองจะตรวจประเมินศึกษาระเบียบปฏิบัติ และเอกสารอ่ืนๆ ที่ตนเองจะตรวจประเมิน
 รวมมือกับหัวหนาหรือประธานทํากําหนดการหรือแผนรวมมือกับหัวหนาหรือประธานทํากําหนดการหรือแผน
 รวมตรวจประเมินตามแผนรวมตรวจประเมินตามแผน
 รวมพิจารณาผลการตรวจประเมินรวมพิจารณาผลการตรวจประเมิน
 ใหขอคิดเห็นเสนอแนะตอประธานใหขอคิดเห็นเสนอแนะตอประธาน
 รับผิดชอบในผลการตรวจประเมินและเขียนรายงานการตรวจรับผิดชอบในผลการตรวจประเมินและเขียนรายงานการตรวจ

ประเมินประเมิน
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ขั้นตอนของการตรวจประเมินระบบฯภายในขั้นตอนของการตรวจประเมินระบบฯภายใน

1)  วางแผนการตรวจประเมิน

2)   ปฏิบัติการตรวจประเมิน

3) ทํารายงานผลการตรวจประเมิน

4) ติดตามผลการแกไข และการปดประเด็นขอบกพรอง 
(ปด CAR)
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การวางแผนการตรวจประเมินระบบฯภายใน การวางแผนการตรวจประเมินระบบฯภายใน 
((Audit Planning)Audit Planning)

1) การกําหนดวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน
2) จัดทําตาราง (แผน) การตรวจประเมิน
3) จัดทีม คัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม ผูรับผิดชอบกิจกรรมตางๆ 

ในการตรวจประเมิน          
4) แจงผูถูกตรวจ (เจาของพื้นท่ี)
5) ทบทวนเอกสารท่ีเกี่ยวของ ; คูมือ (Manual), ระเบียบปฏิบัติ

(Procedure), วิธีปฏิบัติ (Work Instruction) กฎหมาย เอกสาร

สนับสนุน (Supporting Document) ขอผิดพลาดท่ีตรวจพบใน

คร้ังท่ีแลว
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การวางแผนการตรวจประเมินระบบฯภายใน การวางแผนการตรวจประเมินระบบฯภายใน 
((Audit Planning)Audit Planning)

6) การเตรียมและการจัดทํา Checklist

7) ประชุมตกลงเตรียมการกับสมาชิกผูตรวจประเมิน ประสบการณ  
ความสามารถ  และความเปนอิสระ

8) กําหนดขอบเขตของการตรวจ  ตรวจกิจกรรมอะไร  ที่ไหนบาง  
ตรวจทั้งระบบ หรือตรวจเฉพาะสวนงานใด หรือพื้นที่ใด

9) ตรวจสอบเอกสารที่ใชดําเนินระบบวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม
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ขอบเขตของการตรวจประเมินขอบเขตของการตรวจประเมิน
   ขอบเขตของพื้นที่ เชน พื้นที่สํานักงาน พื้นที่หนางานขอบเขตของพื้นที่ เชน พื้นที่สํานักงาน พื้นที่หนางาน
   ขอบเขตของกิจกรรม เชน กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการ ขอบเขตของกิจกรรม เชน กิจกรรมการผลิต กิจกรรมการ 

  ขนสงวัตถุดิบ เทานั้นขนสงวัตถุดิบ เทานั้น
   ขอบเขตของระยะเวลาในการตรวจประเมินขอบเขตของระยะเวลาในการตรวจประเมิน
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
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ทํา ทํา checklist checklist ดีดี
หรือไมดีหรือไมดี??
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เทคนิคในการจัดทํา เทคนิคในการจัดทํา ChecklistChecklist  
1) อานเอกสารที่จะทําการตรวจประเมินอยางละเอียด

2) ทําความเขาใจในเร่ืองที่จะทําการตรวจประเมิน

3) มีความเขาใจในขอกําหนดของ มอก. 18000

4) พิจารณาถึงคําถาม ( 5 W 1 H )
ใคร (Who) อะไร (What) ที่ไหน (Where)

เม่ือไร (When) ทําไม (Why) อยางไร (How)
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ChecklistChecklist
  Problem Evidence ReferenceProblem Evidence Reference

ขอกําหนดขอกําหนด รายการตรวจ   หลักฐาน      รายการตรวจ   หลักฐาน      C/NC/ObC/NC/Ob
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ขอดี และขอเสียของ ขอดี และขอเสียของ ChecklistChecklist  
ขอดี

1) สรางความม่ันใจใหกับผูตรวจประเมิน
2) ชวยใหม่ันใจวาคําถามสําคัญไมไดถูกมองขาม   

     3) ชวยใหสามารถกลับเขาสูหัวขอที่ตองการตรวจประเมินได
4) ชวยเปนหลักฐานวาไดมีการตรวจประเมินเกิดข้ึน
5) เปนขอมูลอางอิงใหกับผูตรวจประเมินในคร้ังตอไป

ขอเสีย
การตรวจประเมินจะไมนาสนใจ หากมีการใช Checklist ซํ้าสอง
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ฉะนั้น ฉะนั้น Checklist Checklist คือคือ

เอกสารเครื่องเตือนความจํา เกี่ยวกับหัวขอ
สําคัญที่จะตองสอบถาม และสิ่งที่จะตองพิจารณาจาก
การดําเนินงานที่จะทําการตรวจประเมิน
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ขั้นตอนการดําเนินการตรวจประเมินขั้นตอนการดําเนินการตรวจประเมิน

1)  การเปดการประชุม (Opening Meeting)

2)  การดําเนินการตรวจประเมิน

3)  ทบทวนสิ่งที่คนพบภายในทีมตรวจประเมิน

4)  การปดประชุม (Closing  Meeting)
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??

24



ตองมีไกดนําทางตองมีไกดนําทาง
หรือไมหรือไม
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การเปดประชุมการเปดประชุม ::    อาจมีการเปดประชุมแบบเปนและอาจมีการเปดประชุมแบบเปนและ
                  ไมเปนทางการเพ่ือชี้แจงไมเปนทางการเพ่ือชี้แจง

1) กลาวแนะนําสมาชิกในทีมผูตรวจติดตาม

2)  บอกวัตถุประสงค ขอบเขต แผนการตรวจ

2) กลาวยืนยัน สรุปวิธีการและหลักเกณฑท่ีใชในการตรวจติดตาม

3) ทบทวนขอตกลงการตรวจติดตาม ยืนยันเวลาตรวจและปดโดยประมาณ

4) ยืนยันวัตถุประสงคและขอบเขต

5) การจัดใหมี guide

6) ขอสงสัยอื่นๆ (ถามี)
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คุณสมบัติของ คุณสมบัติของ Guide Guide นําทางนําทาง

 เปนผูมีความรูเกี่ยวกับพื้นที่และเจาของที่จะทําการตรวจประเมินเปนผูมีความรูเกี่ยวกับพื้นที่และเจาของที่จะทําการตรวจประเมิน
 มีความรูเกี่ยวกับขอกําหนดมีความรูเกี่ยวกับขอกําหนด
 สามารถนําผูตรวจไปยังสถานที่ที่ตองการ ในขอบเขตของการตรวจสามารถนําผูตรวจไปยังสถานที่ที่ตองการ ในขอบเขตของการตรวจ

โดยใชระยะเวลานอยที่สุดโดยใชระยะเวลานอยที่สุด
 แนะนําผูตรวจประเมินในเร่ืองความปลอดภัยระหวางการตรวจแนะนําผูตรวจประเมินในเร่ืองความปลอดภัยระหวางการตรวจ
 ไมชวยผูถูกตรวจตอบคําถามเวนแตไดรับอนุญาตไมชวยผูถูกตรวจตอบคําถามเวนแตไดรับอนุญาต
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / สิ่งที่ตองสิ่งที่ตอง
ระลึกตลอดเวลาการระลึกตลอดเวลาการ

ตรวจประเมินตรวจประเมิน??
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สิ่งท่ีควรระลึกอยูเสมอสิ่งท่ีควรระลึกอยูเสมอ

 ไมมีผูใดชอบการถูกตรวจสอบ ควรมีการเลี่ยงการใชไมมีผูใดชอบการถูกตรวจสอบ ควรมีการเลี่ยงการใช
คําอื่นแทน เชน การคําอื่นแทน เชน การเย่ียมเย่ียม  การการสํารวจสํารวจ  การการตรวจเย่ียมตรวจเย่ียม
แทนการตรวจสอบแทนการตรวจสอบ

 ไมมีผูใดตองการใหมีขอบกพรองแกหนวยงานของไมมีผูใดตองการใหมีขอบกพรองแกหนวยงานของ
ตนเองตนเอง
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ภาษากายภาษากาย//ปฏิกิริยาของผูถูกตรวจปฏิกิริยาของผูถูกตรวจ

 ไมยอมเปดใจใหสัมภาษณ ใหสัมภาษณอยางไมเต็มใจไมยอมเปดใจใหสัมภาษณ ใหสัมภาษณอยางไมเต็มใจ
 ตอบไมตรงคําถามตอบไมตรงคําถาม
 ตื่นเตนมากเกินไป ประหมา  หาเอกสารไมพบตื่นเตนมากเกินไป ประหมา  หาเอกสารไมพบ
 ตอบในสิ่งท่ีตัวเองไมไดทําตอบในสิ่งท่ีตัวเองไมไดทํา
 แสดงใหผูตรวจประเมินเห็นวาตนเองยุงตลอดเวลา เชน แสดงใหผูตรวจประเมินเห็นวาตนเองยุงตลอดเวลา เชน 

มีโทรศัพทเขามาตลอดเวลามีโทรศัพทเขามาตลอดเวลา
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การแสดงออกและพฤติกรรมระหวางการตรวจประเมินการแสดงออกและพฤติกรรมระหวางการตรวจประเมิน
*  สุภาพ เรียบรอย
*  อดทน ไมโกรธงาย เมื่อถูกทาทายหรือไมไดรับความเชื่อถือ
*  เปดใจ รับฟงความคิดเห็นของผูรับการตรวจประเมิน
*  แสดงความสนใจและตั้งใจฟง
*  เที่ยงตรง ยุติธรรม ไมลําเอียง
*  ใชภาษากายที่เหมาะสม
*  อยาตําหนิหรือตอวาผูไดรับการตรวจประเมิน
*  ตรงเวลา รักษาเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการทําใหผูถูกตรวจเสียเวลา
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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สิ่งที่ผูตรวจมักทําใหสิ่งที่ผูตรวจมักทําให
สมบูรณไดยากเมื่อลงสมบูรณไดยากเมื่อลง
หนางานในการตรวจหนางานในการตรวจ

เยี่ยมเยี่ยม??
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การดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินการตรวจประเมิน
อยาลืมวัตถุประสงคของการตรวจประเมิน เพื่อ

ตรวจดูการปฏิบัติตามสิ่งที่กําหนดไวหรือไม

ตรวจดูสิ่งที่ปฏิบัติอยูควรไดรับการปรับปรุงหรือไม

อยาลืมตรวจการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรมโดย

ใช Checklist เปนเคร่ืองมือชวยตรวจ

ตั้งคําถาม  ฟงคําตอบ สืบสวนในสวนที่ตองการ

ตรวจดูเอกสาร ดูการปฏิบัติ  และบันทึกตางๆ
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การดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินการตรวจประเมิน
อยาลืมบันทึกการตรวจการปฏิบัติงานในแตละกิจกรรม โดย

บันทึกหลักฐานที่เปนทางการ และเปนรูปธรรม 
(Objective Evidence) ที่พบในแตละกิจกรรม

บันทึกขอมูลตางๆ จาก
-  สิ่งที่พบเห็นระหวางการตรวจ เชน พื้นที่  วัตถุดิบ  ตัวสินคา
-  ผูปฏิบัติงาน
-  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรที่พบ  เปนตน
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การดําเนินการตรวจประเมินการดําเนินการตรวจประเมิน

การตรวจดูผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ดูบันทึกตางๆ เทียบกับ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ตรวจดูการปฏิบัติงาน ณ ปจจุบัน จากการปฏิบัติงานจริง

การตรวจดูความรู  ความสามารถ ในการปฏิบัติงานงานให
แนใจวาสามารถพัฒนาใชกับองคกรได 

37



การดําเนินการตรวจ การดําเนินการตรวจ ((ตอตอ))

* ตรวจดูวามีการปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือไม
* สิ่งที่ปฏิบัติอยูมีประสิทธิภาพหรือไม
* ใชวิธีการสุมตัวอยางการตรวจสอบซ่ึงข้ึนอยูกับการ

พิจารณาของผูตรวจประเมิน ซ่ึงการพิจารณาความสําคัญ
ของปญหาพ้ืนที่ และกิจกรรม
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แนวทางในการแนวทางในการสุมตรวจสอบสุมตรวจสอบขึ้นอยูกับขึ้นอยูกับ

* ความละเอียดและปริมาณของงาน

* ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา

* ขอรองเรียน

* ความเขาใจของผูปฏิบัติงานระหวางการตรวจประเมิน
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ของดีพกติดตัวของดีพกติดตัว
PERPER

–– Problem Problem   ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ที่ไมเปนไปตามขอกําหนด procedure procedure กฎหมายกฎหมาย
–– Evidence  Evidence  จากบันทึก กิจกรรมที่ตรวจพบ การสอบถามจากบันทึก กิจกรรมที่ตรวจพบ การสอบถาม
–– ReferenceReference  ระบุเลขขอกําหนด ระบุเลขขอกําหนด procedure procedure กฎหมายกฎหมาย

Team => there’ no I in team Team => there’ no I in team แบง แบง 
กระจาย ความรับผิดชอบกระจาย ความรับผิดชอบ

เทคนิคผลัดกันโดนนน เทคนิคผลัดกันโดนนน 
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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เทคนิคหาขอมูลระดับเทคนิคหาขอมูลระดับ
เซียน เซียน ......ไดใจไดไดใจได

ขอมูลขอมูล??
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เทคนิคการหาขอมูลเทคนิคการหาขอมูล
* พิจารณาผลการดําเนินงานและสวนที่เกี่ยวของมากกวาการ
รับฟงคําตอบเพียงอยางเดียว
* จะตองใชเทคนิคการสื่อสารแบบสองทาง คือ พูดและฟง
* พิจารณาหลักฐานเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานจริง
* พิจารณาในเร่ืองความสัมพันธกับสวนงานอื่นๆ 
* พยายามซักถาม สืบสวนใหไดขอมูลที่ถูกตองเสมอ

- ถามแบบสาวเชือก
- ถามแบบแกลงโง
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เทคนิคการหาขอมูล เทคนิคการหาขอมูล ((ตอตอ))

* หากพบขอบกพรองจะตองใชความสนใจ และรวบรวม
หลักฐานพรอมบันทึกสวนที่บกพรอง ใหชัดเจน

* หลีกเลี่ยงการตั้งเปาหมายถึงจํานวนขอบกพรองที่ตั้งใจจน
ตรวจพบ

* ทําใหผูถูกตรวจมีความผอนคลาย
* มีความยุติธรรมไมมุงกับสิ่งเล็กนอย พยายามพิจารณาสิ่ง

ที่เปนสาระสําคัญ
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เทคนิคการหาขอมูล เทคนิคการหาขอมูล ((ตอตอ))

* พึงระลึกและย้ํากับผูตรวจ/และผูถูกตรวจประเมินวา การ
ตรวจประเมิน “เปนการหาขอมูลเพ่ือแกไขและปองกันขอ
บกพรอง เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ใหดีข้ึน ไม
ใชการจับผิด และการตรวจติดตามเปนการดําเนินการกับ
ระบบฯ ไมใชตัวบุคคล”

* ใช Checklist เปนเคร่ืองเตือนความจํา อยาใช Checklist      
ทั้งหมด
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* แจงใหผูไดรับการตรวจประเมิน ทราบเกี่ยวกับ
ขอบกพรองที่เกิดข้ึนอธิบายใหชัดเจน เปนที่เขาใจ 
ปราศจากความคลุมเครือ

* อยาพ่ึงความจํา จดบันทึกทุกคร้ังถามีโอกาสและ
ตองอานไดในภายหลัง

* สังเกตสิ่งรอบขาง และสิ่งผิดปกติที่เกิดข้ึน

เทคนิคการหาขอมูล เทคนิคการหาขอมูล ((ตอตอ))
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เทคนิคการหาขอมูล เทคนิคการหาขอมูล ((ตอตอ))

* สุมตัวอยางเอกสาร และบันทึกโดยผูตรวจประเมิน
* อยาแนะนําโดยปราศจากความรอบคอบ
* อยางพยายามใชเวลาเกินจากแผนที่ไดวางไว
* เก็บรักษาขอมูลเปนความลับ 
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เทคนิคการถามคําถามเทคนิคการถามคําถาม

* คําถามเปด …ใหอธิบายเพ่ิมเติม
* คําถามปด … ใหเลือก

คําถามที่ควรใชควรใชคําถามเปดใหมาก เชน ทําไม 
อยางไร กรุณาอธิบายเพ่ิมเติม  ใชคําถามปดใหนอย

ตั้งใจรับฟง วิเคราะห สืบสวนตามความจําเปน
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เทคนิคการถามคําถามเทคนิคการถามคําถาม

* ถามตนเองกอนวาตองการขอมูลอะไร
* ถามคําถามใหชัดเจน และตรงประเด็น
* อยาถามคําถามในขณะผูรับการตรวจกําลังตอบคําถามเดิมอยู
* ถามคําถามอีกคร้ัง ถาผูรับการตรวจไมเขาใจ
* ถามคําถามถาจําเปน เพ่ือใหมั่นใจวามีความเขาใจที่ตรงกัน
* อยาถามคําถามแบบคําถามนํา (Leading Questions)
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เทคนิคการถามคําถามเทคนิคการถามคําถาม((ตอตอ))

* ถามคําถามอยางมั่นคง แตไมกาวราว
* พยายามควบคุมการสนทนา โดยผูตรวจประเมิน
* หลีกเลี่ยงใหผูรับการตรวจคุมเวลาในการตรวจประเมิน
* ถามคําถามกับบุคคลซ่ึงทํางานจริง

50



เทคนิคการถามคําถาม เทคนิคการถามคําถาม ((ตอตอ))

 เตรียมคําถามและถามใหตรงประเด็นเตรียมคําถามและถามใหตรงประเด็น
 ไมถามเชิงเปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆไมถามเชิงเปรียบเทียบกับองคกรอื่นๆ
 ไมใชคําถามท่ีทําใหเกิดความแตกแยกในองคกรไมใชคําถามท่ีทําใหเกิดความแตกแยกในองคกร
 คนหาคําตอบทางออมโดยการพูดคุยคนหาคําตอบทางออมโดยการพูดคุย
 ควรเตรียมคําถามไวลวงหนาเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนควรเตรียมคําถามไวลวงหนาเพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอน
 คําถามเชิงสรางสรรค ตรงกับดัชนีชี้วัดคําถามเชิงสรางสรรค ตรงกับดัชนีชี้วัด
 ไมถามคําถามท่ีไมมีหลักฐานหรือรูชัดแลวไมถามคําถามท่ีไมมีหลักฐานหรือรูชัดแลว
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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ProblemProblem EVIDENCE EVIDENCE referencereference

Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงดี??
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หลักฐานที่พบเห็น หลักฐานที่พบเห็น ((Objective Evidence)Objective Evidence)

คือขอมูลที่สามารถวัดไดเปนรูปธรรม ในเชิงคุณภาพ
และปริมาณ เปนหลักฐาน จากการตรวจประเมิน เชน บันทึก 
รายงานขอเท็จจริง ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการดําเนินงาน
ตางๆ ที่มีการปฏิบัติตามขอกําหนด (Procedure) ของระบบ
การจัดการ ซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการสังเกต การวัด การ
ทดสอบ และสามารถตรวจสอบได
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การรวบรวมหลักฐานการรวบรวมหลักฐาน

การรวบรวมหลักฐานที่เปนรูปธรรมโดยสรุปคือ 
รวบรวมจาก

* การสัมภาษณผูรับผิดชอบ (People)
* การตรวจสังเกตการปฏิบัติงาน ณ สวนที่มีการ 

             ปฏิบัติงาน (Practice)
* การตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ เชนบันทึก

             ตางๆ รายงาน ฯลฯ
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การทบทวนสิ่งที่ตรวจพบการทบทวนสิ่งที่ตรวจพบ

บันทึกสิ่งที่ตรวจพบระหวางการตรวจประเมินทําใหบันทึกสิ่งที่ตรวจพบระหวางการตรวจประเมินทําให
ทราบถึงผลการตรวจประเมินวาทราบถึงผลการตรวจประเมินวา
––       มีการปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนด มีการปฏิบัติที่เปนไปตามขอกําหนด ((Procedure)Procedure)
––       มีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามขอกําหนดมีการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
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การทบทวนสิ่งที่ตรวจพบการทบทวนสิ่งที่ตรวจพบ

 สิ่งท่ีพบและไมเปนไปตามขอกําหนด คือสิ่งท่ีพบและไมเปนไปตามขอกําหนด คือ
––     ไมปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือขอกําหนดไมปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือขอกําหนด
––     ขอกําหนดทางดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของขอกําหนดทางดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของ
––     วัตถุประสงค เปาหมายท่ีกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายท่ีกําหนด
––     การไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีลูกคากําหนดการไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีลูกคากําหนด
––     มีการประชุมของทีมผูตรวจติดตาม และตัดสินใจในสิ่ง  ท่ีมีการประชุมของทีมผูตรวจติดตาม และตัดสินใจในสิ่ง  ท่ี

คนพบเร่ืองตาง ๆ หาขอสรุปเกี่ยวกับความเขาใจท่ีตางกันในคนพบเร่ืองตาง ๆ หาขอสรุปเกี่ยวกับความเขาใจท่ีตางกันใน
ทีมงานทีมงาน
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ระดับของขอบกพรองที่เกิดขึ้นระดับของขอบกพรองที่เกิดขึ้น

 Major Major เปนระดับความบกพรองที่รุนแรง ซึ่งสงผลกระทบตอเปนระดับความบกพรองที่รุนแรง ซึ่งสงผลกระทบตอ
ระบบการจัดการในการควบคุมปญหา และตองดําเนินการแกไขระบบการจัดการในการควบคุมปญหา และตองดําเนินการแกไข
อยางเรงดวน เชน การไมดําเนินการตามกฎหมาย เปนตนอยางเรงดวน เชน การไมดําเนินการตามกฎหมาย เปนตน

 Minor Minor เปนระดับความบกพรองที่เล็กนอยแตยังไมสงผลกระทบเปนระดับความบกพรองที่เล็กนอยแตยังไมสงผลกระทบ
ตอความลมเหลวของระบบ ฯ ตอความลมเหลวของระบบ ฯ 

 Observation Observation เปนขอที่ควรปรับปรุง ไมใชความผิดแตอาจเปนขอที่ควรปรับปรุง ไมใชความผิดแตอาจ
สงผลเปนขอบกพรองไดในอนาคตสงผลเปนขอบกพรองไดในอนาคต

 Recommendation Recommendation ขอแนะนําในการพัฒนาในอนาคตขอแนะนําในการพัฒนาในอนาคต
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เทคนิคการเขียนสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดเทคนิคการเขียนสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด

 ระบุถึงปญหาที่เกิดข้ึนระบุถึงปญหาที่เกิดข้ึน, , พื้นที่ตรวจพื้นที่ตรวจ
 วันที่ตรวจ ผูตรวจติดตาม และผูถูกตรวจวันที่ตรวจ ผูตรวจติดตาม และผูถูกตรวจ
 หลักฐานที่คนพบ หลักฐานที่คนพบ ((บุคคล เอกสาร เคร่ืองจักร ฯลฯบุคคล เอกสาร เคร่ืองจักร ฯลฯ))
 ระดับของความรุนแรงระดับของความรุนแรง
 ความไมสอดคลองกับเอกสารที่กําหนดไวความไมสอดคลองกับเอกสารที่กําหนดไว/ / หรือขอกําหนดหรือขอกําหนด
          ออกใบรายงาน ออกใบรายงาน CARCAR  รายงานสวนที่บกพรอง ซ่ึงควรจะแสดงรายงานสวนที่บกพรอง ซ่ึงควรจะแสดง

รายละเอียดขอกําหนดไวอยางชัดเจนรายละเอียดขอกําหนดไวอยางชัดเจน
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เทคนิคการเขียนสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดเทคนิคการเขียนสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด

 รายงานขอบกพรองที่พบ โดยแสดงในรูปแบบหลักฐานรายงานขอบกพรองที่พบ โดยแสดงในรูปแบบหลักฐาน
รูปธรรมคือรูปธรรมคือ

»» รายงานเลขท่ีรายงานเลขท่ี
»» สถานท่ีตรวจสถานท่ีตรวจ
»» วัตถุดิบ สินคา หรือกิจกรรมใดวัตถุดิบ สินคา หรือกิจกรรมใด
»» ผูปฏิบัติผูปฏิบัติ
»» เคร่ืองจักร พื้นท่ี ฯลฯเคร่ืองจักร พื้นท่ี ฯลฯ
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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แกไข แกไข (correction) (correction) 
ตางจากตางจาก

ปองกัน ปองกัน (prevention) (prevention) 
อยางไรอยางไร
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แกไขตางจากปองกันอยางไรแกไขตางจากปองกันอยางไร
 แกไขคือแกไขขอผิดพลาดเฉพาะกรณีน้ันแกไขคือแกไขขอผิดพลาดเฉพาะกรณีน้ัน
 ปองกันเปนผลจากการนําขอผิดพลาดมาวิเคราะหหาสาเหตุทั้งหมด ปองกันเปนผลจากการนําขอผิดพลาดมาวิเคราะหหาสาเหตุทั้งหมด 

และดําเนินการแกทุกสาเหตุเพื่อปองกันไมใหมีขอผิดพลาดแบบและดําเนินการแกทุกสาเหตุเพื่อปองกันไมใหมีขอผิดพลาดแบบ
น้ันๆอีกน้ันๆอีก

 ขอเปรียบเทียบกับเหตุการณถูกยุงกัดขอเปรียบเทียบกับเหตุการณถูกยุงกัด
–– แกไขแกไข  = = ตบยุงตัวนั้นจนตาย แตถาวิเคราะหจะเห็นวา ยุงเกิดจากภาชนะมีตบยุงตัวนั้นจนตาย แตถาวิเคราะหจะเห็นวา ยุงเกิดจากภาชนะมี

น้ําขัง ไมมีมุงลวด น้ําขัง ไมมีมุงลวด 
–– ปองกันปองกัน  = = ควํ่าภาชนะ ติดมุงลวดควํ่าภาชนะ ติดมุงลวด
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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การเตรียมความพรอมผูถูกการเตรียมความพรอมผูถูก
ประเมินประเมิน
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* มองการตรวจประเมินวาเปนโอกาสในการปรับปรุง 
ไมใชการจับผิด

* รวมมือกับผูตรวจประเมิน แสดงเอกสารใหผูตรวจ
ประเมินทันทีที่มีการรองขอ

* เตรียมเอกสารที่เปนฉบับปจจุบันในการปฏิบัติงานแต    
ละสวนงาน

* เขาใจเนื้อหาในสวนที่ตนเองรับผิดชอบอยู

สิ่งที่ผูรับการตรวจประเมินควรปฏิบัติคือสิ่งที่ผูรับการตรวจประเมินควรปฏิบัติคือ
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* ตอบคําถามใหตรงประเด็น
* ถามคําถามหรือทวนคําถามในกรณีที่ไมเขาใจ
* อยาโตเถียงโดยใชอารมณกับผูตรวจประเมิน
* จัดสถานที่ทํางานใหสะอาด เรียบรอย
* อยาตอบคําถามนอกขอบเขตความรับผิดชอบของตน
* แกปญหาที่เกิดข้ึนทันที
* จดบันทึกขอบกพรองตางๆ ที่ตรวจพบ
* อยาถวงเวลาหรือทํากิจกรรมใดๆ ที่เปนการถวงผูตรวจ          

ติดตาม

สิ่งที่ผูรับการตรวจประเมินควรปฏิบัติคือ สิ่งที่ผูรับการตรวจประเมินควรปฏิบัติคือ ((ตอตอ)) 67



ตัวอยางการกลาวเปด ปดตัวอยางการกลาวเปด ปด
การตรวจประเมินภายในการตรวจประเมินภายใน
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เปดประชุมเปดประชุม
 สวัสดีคะ ผูบริหารและทีมงานของแผนกซอมบํารุง วันนี้ทางคณะตรวจสวัสดีคะ ผูบริหารและทีมงานของแผนกซอมบํารุง วันนี้ทางคณะตรวจ

ประเมินภายในของมอก  ประเมินภายในของมอก  18000 18000 ไดรับมอบหมายใหมาทํา ไดรับมอบหมายใหมาทํา internal internal 
auditor auditor ระบบมอกระบบมอก. . 1800018000  ของหนวยงานของหนวยงาน

 กอนอื่นของแนะนําสมชิกในทีมตรวจประเมินที่มาในวันนี้ดังนี้ คุณกอนอื่นของแนะนําสมชิกในทีมตรวจประเมินที่มาในวันนี้ดังนี้ คุณ..........และขอและขอ
อนุญาตใหทีม อนุญาตใหทีม auditeeauditee แนะนําทีมงานดวยคะแนะนําทีมงานดวยคะ

 สําหรับวัตถุประสงคและหลักการของการมา สําหรับวัตถุประสงคและหลักการของการมา audit audit วันนี้ เพ่ือเปนการวันนี้ เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบระบบมอก ตรวจสอบระบบมอก 1800018000  วาเปนไปตามมาตรฐานของมอกวาเปนไปตามมาตรฐานของมอก. . 18000 18000 
ที่กําหนดไวหรือไม มิใชเปนการจับผิดแตเนนที่ระบบงาน ทีม ที่กําหนดไวหรือไม มิใชเปนการจับผิดแตเนนที่ระบบงาน ทีม auditor auditor 
ตองขอความรวมมือ ตองขอความรวมมือ auditeeauditee ใหขอมูลในการ ใหขอมูลในการ audit audit ครั้งนี้ดวยครั้งนี้ดวย
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เปดประชุมเปดประชุม
 ขอบขายการตรวจในวันนี้คือ บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และสํานักงานของหนวยงาน ขอบขายการตรวจในวันนี้คือ บริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และสํานักงานของหนวยงาน 

((กรณีหนวยงานมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานใหญ หรือซับซอน กรณีหนวยงานมีพ้ืนที่ปฏิบัติงานใหญ หรือซับซอน lead auditor lead auditor สามารถสามารถ
ประสานงานลวงหนากับหัวหนางานกอนลวงหนาวาจะกําหนดขอบขายการตรวจประสานงานลวงหนากับหัวหนางานกอนลวงหนาวาจะกําหนดขอบขายการตรวจ
อยางไรอยางไร))

 กอนอื่นขอทบทวนกําหนดการดังที่แจงมาลวงหนาอีกครั้ง ดังนี้กอนอื่นขอทบทวนกําหนดการดังที่แจงมาลวงหนาอีกครั้ง ดังนี.้.....................

 เวลาปดประชุม และรายงานผลการตรวจ เวลาเวลาปดประชุม และรายงานผลการตรวจ เวลา....................

 สําหรับกระบวนการตรวจจะใช  สําหรับกระบวนการตรวจจะใช  11) ) การสอบถาม การสอบถาม 22))  การตรวจบันทึกเอกสารการตรวจบันทึกเอกสาร 33))  
การตรวจพ้ืนที่จริงการตรวจพ้ืนที่จริง 70



เปดประชุมเปดประชุม
 ส่ิงที่ทาง ส่ิงที่ทาง auditor auditor ขอใหทาง ขอใหทาง auditeeauditee  เตรียมใหในวันนี้มีบันทึกเอกสาร เตรียมใหในวันนี้มีบันทึกเอกสาร 

ทีมงาน คอมพิวเตอร หองประชุม เครื่องเขียนบางสวน ทีมงาน คอมพิวเตอร หองประชุม เครื่องเขียนบางสวน layout layout โครงสรางโครงสราง
การบริหาร ฯการบริหาร ฯ

 กอนที่จะทําการ กอนที่จะทําการ audit audit ไมทราบวาทีมไมทราบวาทีม auditeeauditee มีขอซักถามอะไรบางมีขอซักถามอะไรบาง
ครับครับ

 จากนั้นก็เริ่ม จากนั้นก็เริ่ม ((ตัวชวยกรุณาดูเพ่ิมเติมในเทคนิคการตั้งคําถาม  เทคนิคการหาตัวชวยกรุณาดูเพ่ิมเติมในเทคนิคการตั้งคําถาม  เทคนิคการหา
หลักฐาน เทคนิคการเก็บขอมูลหลักฐาน การควบคุมอารมณ หลักฐาน เทคนิคการเก็บขอมูลหลักฐาน การควบคุมอารมณ 
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ปดประชุมปดประชุม
 สวัสดีอีกคร้ังในนามของ สวัสดีอีกคร้ังในนามของ auditor auditor ท้ังคณะตองขอขอบคุณทีม ท้ังคณะตองขอขอบคุณทีม 

auditeeauditee ทุกคนท่ีไดใหความรวมมือดวยดีในการ ทุกคนท่ีไดใหความรวมมือดวยดีในการ audit audit คร้ังน้ี และคร้ังน้ี และ
ตองขอบคุณการตอนรับในทุกๆดาน ไมวาจะเปนอาหารวาง ตองขอบคุณการตอนรับในทุกๆดาน ไมวาจะเปนอาหารวาง 
เคร่ืองดื่ม ความรวมมือ ฯเคร่ืองดื่ม ความรวมมือ ฯ

 กอนจะรายงานผลการกอนจะรายงานผลการ audit audit ทีม ทีม auditor auditor ก็ขอยืนยันวัตถุประสงคก็ขอยืนยันวัตถุประสงค
ของการมา ของการมา audit audit คร้ังน้ีอีกคร้ังหน่ึงคือ เปนการมาตรวจสอบคร้ังน้ีอีกคร้ังหน่ึงคือ เปนการมาตรวจสอบ
ระบบมอกระบบมอก. . 1800018000  เพื่อนําไปพัฒนางานอาชีวอนามัยของเพื่อนําไปพัฒนางานอาชีวอนามัยของ
บุคลากรของเรา บุคลากรของเรา มิใชการจับผิดมิใชการจับผิด
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ปดประชุมปดประชุม
 โดยแนวทางการตรวจใชการสอบถาม ดูพื้นที่งาน และตรวจเอกสารโดยแนวทางการตรวจใชการสอบถาม ดูพื้นที่งาน และตรวจเอกสาร

 สรุปในภาพรวมหนวยงานของทานมีระบบจัดเก็บเอกสาร ไฟล แผนงานสรุปในภาพรวมหนวยงานของทานมีระบบจัดเก็บเอกสาร ไฟล แผนงาน
ระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียงดีมาก แตอยางไรก็ตาม ยังมีสวนที่ตองระบุความเส่ียง ประเมินความเส่ียงดีมาก แตอยางไรก็ตาม ยังมีสวนที่ตอง
ปรับปรุงโดยทีมปรับปรุงโดยทีม auditor auditor ขอสรุปใหมาเปนขอๆดังน้ี ขอสรุปใหมาเปนขอๆดังน้ี CAR CAR 11..............33

 สําหรับรายงานจะสงมาในวันที่สําหรับรายงานจะสงมาในวันที…่…..……..

 ตองขอขอบคุณอีกคร้ัง มีขอสอบถามอะไรมั้ยคะตองขอขอบคุณอีกคร้ัง มีขอสอบถามอะไรมั้ยคะ
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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ปดประชุมแลว แตสิ่งสําคัญคือปดประชุมแลว แตสิ่งสําคัญคือ
ติดตามกํากับการแกไขปองกันติดตามกํากับการแกไขปองกัน

อยางตอเนื่องอยางตอเนื่อง
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ความสําคัญของการปดประชุมความสําคัญของการปดประชุม
»»มีไวเพื่อรายงานสิ่งท่ีตรวจพบท้ังหมดมีไวเพื่อรายงานสิ่งท่ีตรวจพบท้ังหมด
»»อาจมีการปดประชุมอยางไมเปนทางการอาจมีการปดประชุมอยางไมเปนทางการ
»»สรุปกิจกรรมท่ีตรวจพบ ขอบกพรองท่ีพบและผลในการตรวจสรุปกิจกรรมท่ีตรวจพบ ขอบกพรองท่ีพบและผลในการตรวจ
»»ภาพรวมของผลการตรวจติดตามภาพรวมของผลการตรวจติดตาม
»»มอบหมายขอบกพรองกับผูรับผิดชอบเพื่อนําไปแกไขมอบหมายขอบกพรองกับผูรับผิดชอบเพื่อนําไปแกไข
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ประเด็นสําคัญของการปดประชุมประเด็นสําคัญของการปดประชุม

 แจงใหผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมตองแจงใหผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมตอง
»» ตอบรับใบ ตอบรับใบ CARCAR
»» เสนอขอที่จะแกไขและปองกันเสนอขอที่จะแกไขและปองกัน
»» วันที่คาดวาจะแกไขเสร็จวันที่คาดวาจะแกไขเสร็จ
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สําคัญสําคัญ!! !! ติดตามผลการตรวจประเมินติดตามผลการตรวจประเมิน
 เปนหนาท่ีของคณะตรวจประเมินท่ีจะตองตรวจความคืบหนาในการแกไขปญหาเปนหนาท่ีของคณะตรวจประเมินท่ีจะตองตรวจความคืบหนาในการแกไขปญหา
 การตรวจความคืบหนา ควรเปนการดูการปฏิบัติงานจริง หลักฐานตาง ๆการตรวจความคืบหนา ควรเปนการดูการปฏิบัติงานจริง หลักฐานตาง ๆ
 หากพบวายังไมมีการปฏิบัติตามใหติดตามจนกวาจะแกไขเรียบรอยหากพบวายังไมมีการปฏิบัติตามใหติดตามจนกวาจะแกไขเรียบรอย
 อาจมีการรวมกับปรึกษาหาขอการแกไข เพื่อประสิทธิภาพของระบบฯอาจมีการรวมกับปรึกษาหาขอการแกไข เพื่อประสิทธิภาพของระบบฯ
 เมื่อตรวจดูรายละเอียดตาง ๆ ท่ีตอบรับกับขอบกพรองเรียบรอยใหมีการ เมื่อตรวจดูรายละเอียดตาง ๆ ท่ีตอบรับกับขอบกพรองเรียบรอยใหมีการ 

ปดประเด็นปญหาไดปดประเด็นปญหาได
 อาจมีการออกใบ อาจมีการออกใบ CAR CAR ซ้ํา ถาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ซ้ํา ถาไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนด 
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การบริหารบันทึกของการตรวจประเมินการบริหารบันทึกของการตรวจประเมิน
ระบบการจัดการฯ ภายในระบบการจัดการฯ ภายใน

ตารางการตรวจประเมินระบบการจัดการภายในตารางการตรวจประเมินระบบการจัดการภายใน
 การแจงวามีการตรวจประเมินภายในการแจงวามีการตรวจประเมินภายใน
Checklist Checklist ในการตรวจประเมินในการตรวจประเมิน
Audit ReportAudit Report  รายงานการตรวจประเมินภายในรายงานการตรวจประเมินภายใน
 แบบฟอรม แบบฟอรม CARCAR
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Who’s WHO in TIS Who’s WHO in TIS 1800018000
บทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไรบทบาทหัวหนาทีมตางจากลูกทีมอยางไร
ทํา ทํา checklist checklist ดีหรือไมดีดีหรือไมด?ี?
ตองมี ตองมี guide guide นําทางหรือไมนําทางหรือไม
ขอเตือนใจขอเตือนใจ/ / ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ ส่ิงท่ีตองระลึกสําหรับ IAIA
ส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียมส่ิงท่ีผูตรวจมักทําใหสมบูรณไดยากเมื่อลงหนางานการตรวจเย่ียม??
เทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียนเทคนิคหาขอมูลและคําถามระดับเซียน??
การเตรียมความพรอมผูถูกประเมินการเตรียมความพรอมผูถูกประเมิน??
Evidence Evidence สําคัญยังไง หายังไงดีสําคัญยังไง หายังไงด?ี?
แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน แกไข ตางจากปองกันอยางไรในงาน IA?IA?
ตัวอยางการกลาวเปดตัวอยางการกลาวเปด//ปดการตรวจประเมินภายในปดการตรวจประเมินภายใน
ปดประชุมแลว ยังไงตอละปดประชุมแลว ยังไงตอละ??
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