
ท กค ๐๔๐๙.๔/ว กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

\  พฤศจิกายน ๒๔๖๒

เร่ือง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบด ี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๒๖ ลงวันท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๔๖๐
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ท่ี กค ๐๔๐๘/ว ๑๐๗ ลงวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๔๔๑ 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๙.รy ว ๓๔๓ ลงวันท่ี ๘ กันยายน ๒๔๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง 
๒. แบบ คำอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานชองหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ของส่วนราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพงาน 
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยทุก  ๆ ๔ ปี โดยบุคคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสม 
และมีความเป็นอิสระ ซึ่งตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๔๙ โดยให้ส่วนราชการมีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก 
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาล (Good G overnance) ในการบริหารงานของส่วนราชการ น้ัน

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เน ื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกัน 
ค ุณ ภาพ งาน ตรวจส อบ ภายใน ภาคร ัฐให ้ส อดคล ้องก ับ ห ล ัก เกณ ฑ ์กระท รวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐาน  
และห ล ัก เกณ ฑ ์ป ฏ ิบ ัต ิการตรวจส อบ ภ ายใน ส ำห ร ับ ห น ่วยงาน ชองร ัฐ  พ .ศ. ๒๔๖๑ และหล ักเกณ ฑ ์ 
กระทรวงการคล ังว ่าด ้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ ์ปฏ ิบ ัต ิการตรวจสอบภายในสำหรับหน ่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๒ เพ ื่อให ้การดำเน ินการเก ี่ยวก ับการประก ันค ุณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
มีความต่อเนื่อง จึงได้นำหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๔๙ เป็นกรอบ 
แนวทางในการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นต้นมาจนกว่าจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกัน 
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐแล้วเสร็จ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ ขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ชองส่วนราชการ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑ และ ๒ และสแกนเอกสาร/หลักฐานต่าง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) หรือแฟลซไดรฟ้ 

๒.ให้ส่วนราชการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในชองส่วนราชการ 
พร้อมเอกสาร/หลักฐานให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขตภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๖๒ ดังนี้

๒.๑ กรณีส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลางส่งให้ 
กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

๒.๒ กรณีส่วนราชการส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคส่งให้ 
สำนักงานคลังเขตที่กำกับดูแลพื้นที่ที่ส่วนราชการตั้งอยู่

๓ . กรมบัญชีกลาง ...

1*



- ๒-
๓. กรมบัญชีกลางจะประเมินตามเอกสารหลักฐานต่าง  ๆ ที่ได้รับจากส่วนราซการเท่านั้น 

โดยถือว่าเอกสาร/หลักฐานมีความครบถ้วน และเพียงพอต่อการประเมิน ซึ่งไม่จำเป็นต้องประสานขอเอกสาร/ 
หลักฐานต่าง  ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้ อาจมีการเข้าตรวจเยี่ยมส่วนราชการ เพื่อยืนยันข้อมูลและหรือรับพีงการซี้แจง 
ข้อมูลที่สำคัญและสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ท ี่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ให ้ม ีค ุณ ภาพเป ็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจร ิยธรรมการปฏ ิบ ัต ิงานตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการ

จ ึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดทราบ และแจ ้งให ้หน ่วยงานตรวจสอบภายในจัดส ่งแบบประเม ิน 
ผลการปฏิบ ัต ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ ท ั้งนี้ สามารถดาวน ์โหลดสิ่งท ี่ส ่งมาด ้วยได้จากเว ็บไซต์ 
กรมบัญชีกลาง (www.cgd.go.th) หัวข้อ เรื่องที่น่าสนใจ > ตรวจสอบภายใน > โครงการประกัน

ขอแสดงความนับถือ

i U l - บ นั ' '
(นางอัญชลี ศรอำไพ)

ผู้อานว ยทารท 0 งบัญซภๆครัฐ 
รักษาการในตาบ/หนัง ทปรกษาด้านพัตว่นาระบบบัญช 

ปฏบัดราชการแทน อซบด้กรมบัญชกลาง

กองตรวจสอบภาครัฐ
กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๘๗
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗

http://www.cgd.go.th

