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ชื่อส่วนราชการ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                           

ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ   รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข 
 

ชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน   ส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   นางปนัดดา  ฤทธิช ู
 

ความท่ัวไป 
๑. ภารกิจของส่วนราชการ 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจ ดังนี้ 
1)  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขง 
3) บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ของภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
 

๒. ภารกิจของส านักงานตรวจสอบภายใน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2) ให้บริการค าปรึกษาด้านกฎ ระเบียบและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 

หลักการและเหตุผล  
 ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ ๑๓ (๓) ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ “จัดให้มีการประกันคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายใน” และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ รหัส ๑๓๑๒ ก าหนดว่า “การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 
โดยบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกส่วนราชการที่ มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ” ดังนั้น 
กรมบัญชีกลางจึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพ่ือให้งานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนราชการ 
 
 

รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ส่วนที่  ๒  ข้อมูลโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
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ภาคราชการมีความเข้มแข็งและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่จัดท าขึ้นตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการ  
มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของส่วนราชการ   
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงและพัฒนา 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการอย่างมีคุณภาพ 
 

ขอบเขตการด าเนินการ 
 ๑. ประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓  ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
 ๒. ประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการประเมินฯ เป็นเอกสาร/หลักฐานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

การด าเนินโครงการ 
 ๑. การเตรียมการ เป็นการคัดเลือกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ และแจ้งการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
 ๒. การสอบทานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นการสอบทานเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยพิจารณา 
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 
ซึ่งส่วนราชการจัดส่งในรูปแฟ้มข้อมูล (File) โดยการสแกนพร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
 ๓. การรายงานผลการประเมิน เป็นการน าเสนอสภาพข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 

  
 
  

ประเด็นที่ใช้พิจารณาส าหรับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 การก าหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก ๒ มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

จากกรอบมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถก าหนดประเด็นที ่ใช ้ในการพิจารณาเพื ่อประเมิน  
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ทั้งสิ้น ๑๖ ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการก ากับดูแล 
(Governance) จ านวน ๓ ประเด็น ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน ๓ ประเด็น ด้านการจัดการ (Management) 
จ านวน ๕ ประเด็น และด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

 
 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
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 1. ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ านวน 3 ประเด็น น้ าหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วย 
1.1 โครงสร้างและสายการรายงาน 
1.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
1.3 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

2. ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน 3 ประเด็น น้ าหนักร้อยละ 20 ประกอบด้วย 
2.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
2.2 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
2.3 การพัฒนาบุคลากร 

 3. ด้านการจัดการ (Management) จ านวน 5 ประเด็น น้ าหนักร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
3.1 กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
3.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   
3.3 การวางแผนการตรวจสอบ 
3.4 นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
3.5 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 4. ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน 5 ประเด็น น้ าหนักร้อยละ 35 ประกอบด้วย 
4.1 การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
4.2 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
4.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
4.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
4.5 การติดตามผลการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ 
๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

สรุปผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นการน าเสนอสภาพ
ข้อเท็จจริงที่พบจากการประเมิน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ เกี่ยวข้องทราบ  
โดยจะมีการสรุปผลการประเมินเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
 ๑. สรุปผลการประเมินระดับประเด็นที่ใช้พิจารณา  
 เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นการพิจารณาว่ามีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับใดคะแนนใด 

   

  ทั้งนี้ จะได้ ๔ คะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาต่อเมื่อด าเนินการตามข้อย่อยในแต่ละประเด็น
ได้ครบทุกข้อ (ครบ ๔ ข้อ)   
 

ระดับคะแนน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ไมม่ีการด าเนินการ ด าเนินการ  ๑  ข้อ ด าเนินการ ๒ ข้อ ด าเนินการ ๓ ข้อ ด าเนินการ 4 ข้อ 
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๒. สรุปผลการประเมินระดับด้านที่ใช้ประเมิน     
เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละด้านการประเมิน โดยน าคะแนนที่ได้ในแต่ละประเด็น 

มารวมกันและหารด้วยจ านวนประเด็นของแต่ละด้านเพ่ือค านวณหาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน และคูณด้วย
น  าหนักของแต่ละด้านจะได้คะแนนเฉลี่ยถ่วงน  าหนัก 
        โดยการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านท่ีใช้ประเมิน ดังนี้ 

ด้านการประเมิน น้ าหนัก 

๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance) 

๒. ด้านบุคลากร (Staff) 

๓. ด้านการจัดการ (Management) 

๔. ด้านกระบวนการ (Process) 

๐.๑๕ 

๐.๒๐ 

๐.๓๐ 

๐.๓๕ 

รวม ๑ 
 

๓. สรุปผลการประเมินระดับภาพรวม 
เป็นการสรุปผลการประเมินโดยน าผลรวมคะแนนสุทธิของแต่ละด้านที่ใช้ประเมินมาประเมินผล

เป็นภาพรวม ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คะแนน 
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 
เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพบางส่วน ๒.๐๐ – ๒.๙๙ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ๐.๐๐ – ๑.๙๙ 

 
 
 

 ทั งนี  จากผลคะแนนดังกล่าวจะถือว่าผ่านการประเมินตามเกณฑ์ การประกันคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ เมื่อมีคะแนนภาพรวมตั งแต่ ๓.๐๐ ขึ นไป 
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา คะแนน 
ตามประเด็น 

คะแนนตามด้านการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย น้ าหนัก คะแนนสุทธิ 

ด้านการก ากับดูแล (Governance) 
๑ โครงสร้างและสายการรายงาน  2 9 ÷ 3 = 3.00 ๐.๑๕ 0.45 
๒ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 3 
๓ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 4 

ด้านบุคลากร (Staff) 
๔ ความเชี่ยวชาญดา้นการตรวจสอบภายใน 4 11 ÷ 3 = 3.๖๗ ๐.๒๐ 

 
0.7๓ 

๕ ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชพี 3 
๖ การพัฒนาบุคลากร 4 

ด้านการจัดการ (Management) 
๗ กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 2 16 ÷ 5 = 3.20 ๐.๓๐ 0.97 
๘ การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   2 
๙ การวางแผนการตรวจสอบ 4 

๑๐ นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 4 
๑๑ การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 4 
ด้านกระบวนการ (Process) 
๑๒ การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล  

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
4 17 ÷ 5 = 3.40 ๐.๓๕ 1.19 

๑๓ การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ   3 
๑๔ การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 4 
๑๕ การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 2 
๑๖ การติดตามผลการตรวจสอบ 4 

คะแนนประเมินภาพรวม 53  1.00 3.34 
 

 
ผลการประเมิน :  ผ่านการประเมิน (เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ) 
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จุดเด่น/ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 จุดเด่นในการด าเนินงาน 

 หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในมีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายในเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน มีระบบการท างานเป็นทีม 

 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ส านักงานตรวจสอบภายใน ยังไม่สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้ครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
ส่วนหนึ่งมาจากมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพิจารณาบางประเด็นคลาดเคลื่อน และประกอบกับผู้รับผิดชอบ
ในการประชุมชี้แจง/ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน และผู้ที่ท าการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ มิได้ก าหนดทิศทางในการประเมินให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ :          
 ส าหรับส่วนราชการ    
 ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้สามารถรักษาและพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างตอ่เนื่อง 
 

ส าหรับส านักงานตรวจสอบภายใน 
๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance) 

1.1 ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาที่ 1 โครงสร้างและสายการรายงาน ควรก าหนดกรอบคุณธรรม
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงาน 
ของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือ 
ความเที่ยงธรรม รวมทั้งส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ    

1.2 ประเด็นที่ ใช้ในการพิจารณาที่  2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ควรทบทวนกฎบัตร 
การตรวจสอบภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 

๒. ด้านบุคลากร (Staff)  
ประเด็นที่ ใช้ในการพิจารณาที่ 5 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  ควรน า
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุ
ความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. ด้านการจัดการ (Management)  
3.1 ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาที่ 7 กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ควรก าหนดกลยุทธ์

ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทางของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารทรัพยากรภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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๓.2 ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาที่ 8 การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ ควรจัดท า
บัญชีรายการความเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 

๔. ด้านกระบวนการ (Process)  
4.1 ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาที่ 13 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรจัดท าแผน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลจากผลการด าเนินงานตามแผน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบของปีก่อน 

๔.2 ประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาที่ 15 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันเวลา  
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๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย  
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑)  โครงสร้างและสายการรายงาน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
 ๑) มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้  
 ๑.๑) มีการเสนอแผนการตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและอนุมัติแผนการตรวจสอบ  
 โดยหัวหน้าส่วนราชการ 

๑.๒) มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 ๒) มีการก าหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
              ๒.๑) มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
  เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม  
              ๒.๒) มีการเสนอกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ 
  คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ 
               ๒.๓) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมให้บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ  
               ๒.๔) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการ

ทราบทั่วกัน 
 ๓) ไม่มีการตรวจสอบงานที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบมาก่อนภายในระยะเวลา ๑ ปี 
 ๔) มีการส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

และสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. การก าหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย 

การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและ
ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

๒. การส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ    

 

คะแนนที่ได้รับ 2 
 

ข้อเสนอแนะ ส านักงานตรวจสอบภายในควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ก าหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย      

การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและ
ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

๒. ส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ    

 
 

ส่วนที่ ๔  รายละเอียดผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
มาตรฐานด้านคุณสมบั 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๒)  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
 ๑) มีการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

  ๑.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
            ๑.๑.๑) วัตถุประสงค์   ๑.๑.๒) สายการบังคับบัญชา 
         ๑.๑.๓) อ านาจหน้าที่   ๑.๑.๔) ความรับผิดชอบ 

๑.๑.๕) ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  

 โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและงานการให้ค าปรึกษา 
            ๑.๒) มีการให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายในโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
       ๒) มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน 
 ๓) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี 

๔) มีการบริหารและพัฒนางาน ดังนี้ 
๔.๑) มีการบริหารงานตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ ได้รับ 

ความเห็นชอบ 
    ๔.๒) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  
 ภายใน ๓ ปี 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด าเนินการทบทวนกฎบัตร       
การตรวจสอบภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ภายใน ๓ ปี 

 

คะแนนที่ได้รับ 3 
 

ข้อเสนอแนะ ส านักงานตรวจสอบภายในควรด าเนินการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๓)  การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการประเมินผลจากภายใน ดังนี้ 

     ๑.๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงานด้วยตนเอง หรือสอบทาน 
   โดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในส่วนราชการ 

๑.๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายในให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
๒) มีการประเมินผลจากภายนอก ดังนี้ 

๒.๑) มีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยผู้ที่มีความรู้  และประสบการณ์
การตรวจสอบภายใน 

๒.๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
๓) มีการก าหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

 ๔) มีผลการประเมินและสรุปผล ดังนี้  
 ๔.๑) มีผลการประเมินจากภายในและภายนอกมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๔.๒) มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ  
         เสนอหัวหน้าส่วนราชการ  
 ๔.๓) มีการสรุปผลการด าเนินการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน
  เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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๒. ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย  
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๔)  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป 
    มีจ านวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐  
๒) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรดา้นการตรวจสอบภายใน มีจ านวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐ 
๓) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป 
    และได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงาน 
    ตรวจสอบภายใน)   
๔) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป 
    มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) และได้รับวุฒิบัตร

ด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 
 

ผลการประเมิน บุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวน ๖ คน 
๑. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในมากกว่า ๕ ปี จ านวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 
(รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
๒. มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน จ านวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (รวมหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน) 

 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๕)  ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
 ๑) มีการสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ  
              และความเหมาะสมของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้ชี้แจง 
              และให้ความเห็นเพิ่มเติม  
 ๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนด 
               ในแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

๓) มีการบ่งชี้โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ การทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างมีนัยส าคัญและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
หรือความเสียหายในการด าเนินงาน  

๔) มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้  
    ๔.๑) มีการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบหรือวิเคราะห์ข้อมูล  

 เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     ๔.๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ระบุความเชื่อมโยงของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ 
   การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ  
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือโปรแกรมส าเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือ
สิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

คะแนนที่ได้รับ 3 
 

ข้อเสนอแนะ ส านักงานตรวจสอบภายในควรด าเนินการน าเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโปรแกรมส าเร็จรูป
มาช่วยการตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการ
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๖)  การพัฒนาบุคลากร 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
๒) มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนตามแผน  โดยการศึกษาหาความรู้หรือฝึกอบรม

ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์  
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี 

๓) มีการสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับและเผยแพร่องค์ความรู้ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
จ านวนมากกว่า ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

๔) มีการสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับและเผยแพร่องค์ความรู้ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้ งน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  จ านวนมากกว่า ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกข้อ       
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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๓. ด้านการจัดการ (Management) จ านวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย 
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๗)  กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทางของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารทรัพยากรภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๒) มีการก าหนดกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
กรอบงบประมาณ 

๓) มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริหารให้มีการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในเต็มจ านวนตามกรอบอัตราก าลัง  

๔) มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัต ิ

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทางของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารทรัพยากร
ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

คะแนนที่ได้รับ 2 
 

ข้อเสนอแนะ ส านักงานตรวจสอบภายในควรด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทางของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารทรัพยากรภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๘)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  

๑.๑) มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ  ด้านการด าเนินงาน  
 ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ       

    ๑.๒) มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม 
    ๑.๓) มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
    ๑.๔) มีการจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 
๒) มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพื่อการวางแผนการตรวจสอบ  โดยมีการจัดล าดับ

ความส าคัญก่อนหลังของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 

๓) มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๔) มีการพัฒนาการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  
    ๔.๑) มีการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กร

กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
    ๔.๒) มีการน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยง  

ที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน  
การตรวจสอบ หรือหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในการใช้ดุลพินิจในการระบุความเสี่ยง 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาไม่ครบทุกข้อ  โดยยังมิได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. การจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 
๒. การพัฒนาการประเมินความเสี่ยง  

๑) การจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 
กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๒) การน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง เพ่ือวางแผน 
การตรวจสอบหรือหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในการใช้ดุลพินิจในการระบุความเสี่ยง 

 

คะแนนที่ได้รับ 2 
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ข้อเสนอแนะ ส านักงานตรวจสอบภายในควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑. จัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 
๒. พัฒนาการประเมินความเสี่ยง  

๑) จัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กร 
กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๒) น าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง เพ่ือวางแผน 
การตรวจสอบหรือหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
ในการใช้ดุลพินิจในการระบุความเสี่ยง 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๙)  การวางแผนการตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี้ 

๑.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
๑.๑.๑) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  ๑.๑.๒) ขอบเขตการตรวจสอบ  

      ๑.๑.๓) ผู้รับผิดชอบ    ๑.๑.๔) งบประมาณ (ถ้ามี)  
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและงานการให้ค าปรึกษา  
๑.๒) มีการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติภายในเดือนกันยายน 

๒) มีการจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม (Audit Universe) 
และไม่เกิน ๕ ปี 

๓) มีการวางแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสาร นโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ 
๔) มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่ 

    ๔.๑) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  
     ๔.๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
     ๔.๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
     ๔.๔) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) 
     ๔.๕) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
     ๔.๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกข้อ 
  

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๐)  นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการก าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/

แผนการตรวจสอบ และสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 
๒) มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

๒.๑) คู่มือที่ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 
 ตรวจสอบ 

๒.๒) คู่มือที่ ใช้ ในการตรวจสอบที่ เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการปฏิบัติ งานตรวจสอบ  
 ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี จ านวน ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม  

โดยคู่มือดังกล่าวมีการสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 
๓) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพ่ือให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญ

อย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 
๔) มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

๔.๑) มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง  
 กับศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

๔.๒) มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการมาประกอบในการพิจารณา 
 ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายฯ 

๔.๓) มีการจัดท าคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี จ านวนมากกว่า ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๑)  การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการก าหนดระบบหรือ เกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน  
๒) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ครบถ้วน

เป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่ก าหนด 
๓) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีสาระส าคัญครบถ้วน ได้แก่  

๓.๑) ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และ 
๓.๒) ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ และ/หรือ 
๓.๓) ข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย และ/หรือ 

 ๓.๔) ปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนด   
๔) มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี และพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ส่วนที่เป็นสาระส าคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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๔. ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ๕ ประเด็น 
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๒)  การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุม 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและให้ค าแนะน าที่เหมาะสมในการปรับปรุง

กระบวนการก ากับดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
- เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายในส่วนราชการ  
- ท าให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของส่วนราชการมีประสิทธิผลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

      มีความรับผิดชอบ  
- มีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ 
- มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร 

      ของส่วนราชการ  
๒) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินความมีประสิทธิผลและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการจากผลการประเมิน เช่น 
- วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของส่วนราชการ 
- การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
- การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับ  

      ความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้  
- การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงานอย่างทันเวลา 

๓) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุม
ในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น 
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการด าเนินงาน 
- ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน   
- การดูแลรักษาทรัพย์สิน   
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและข้อสัญญาต่างๆ 

๔) มีการให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจยอมรับน าไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการท างานครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๓)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี 
๒) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
     ๒.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย  
          ๒.๑.๑) วัตถุประสงค์  
         ๒.๑.๒) ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
         ๒.๑.๓) การจัดสรรทรัพยากร  

 ๒.๑.๔) แผนการปฏิบัติงานมีรายละเอียดของการปฏิบัติงานตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ  
 ซึ่งระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูลที่ได้รับ  
 ในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ  

     ๒.๒) มีการให้ความเห็นชอบโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

๓) มีการน าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้วนทุกภารกิจ 
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

๔) มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลจากผลการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของปีก่อน  

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน โดยอาศัยข้อมูลจากผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของปีก่อน 

 

คะแนนที่ได้รับ 3 
 

ข้อเสนอแนะ ส านักงานตรวจสอบภายในควรด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน 
โดยอาศัยข้อมูลจากผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของปีก่อน 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา   :   ๑๔)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 

เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๒) มีการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ ได้รับมอบหมายที่มีความรู้

และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๓) มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

ก่อนเริ่มด าเนินการตรวจสอบ โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๔) มีการน าผลการวิเคราะห์ และการสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/พัฒนาองค์กรได้ 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๕)  การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
    ๑.๑) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตาม  
           แผนการตรวจสอบประจ าปี 
    ๑.๒) มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจโดยครบถ้วนทุกภารกิจ 
           งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 
๒) มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
    ๒.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
           ๒.๑.๑) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ          
          ๒.๑.๒) ขอบเขตการตรวจสอบ 
           ๒.๑.๓) สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบและสาเหตุ) 
           ๒.๑.๔) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
    ๒.๒) มีการจัดท าบทสรุปผู้บริหารเพ่ืออธิบายผลการตรวจสอบในภาพรวม ให้ผู้บริหารสามารถ  
           ให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก 
๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน 

และทันเวลา (เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒ เดือน นับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ
ตามแผนการตรวจสอบ) 

๔) มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ส่วนราชการในภาพรวม
โดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจเป็นส่วนใหญ่ 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด าเนินการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันเวลา 
(เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ) 

 

คะแนนที่ได้รับ 2 
 

ข้อเสนอแนะ ส านักงานตรวจสอบภายในควรด าเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ถูกต้อง 
เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันเวลา (เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ) 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๖)  การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีการก าหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
๒) มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปตามระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบที่ก าหนด 
๓) มีการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการโดยครบถ้วนทุกภารกิจ  

งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี (รายงานผลการปฏบิัติงานตรวจสอบที่หัวหน้าสว่นราชการ
สั่งการภายในเดือนกันยายน) 

๔) มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ในภาพรวม เพ่ือหาแนวทาง 
การพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณาครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ   4 
 

ข้อเสนอแนะ  - 
  
 
 
 
 
 
 


