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ชื่อส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม 
                           

ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ   ศำสตรำจำรย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ 
 

ชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน   กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
 

ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   นำงสำวกำญจนำมำส  ช ำนำญกิจ 
 

ความท่ัวไป 
๑. ภารกิจของส่วนราชการ 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม มีภำรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และ
แปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติกำร จัดสรรทรัพยำกร และบริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไป  
ของกระทรวงเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง  โดยให้มีหน้ำที่และอ ำนำจ 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูล เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ของกระทรวง 

๒) พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวงและแปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและ
แผนปฏิบัติกำรของกระทรวง 

๓) พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำน 
ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 

๔) จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของกระทรวง เพ่ือให้เกิดกำรประหยัด คุ้มค่ำ และ 
สมประโยชน์ 

 ๔.๑) ประสำนกำรบริหำรรำชกำรและปฏิบัติงำนที่อยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจของกระทรวง    
  ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค 

๕) ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผล รวมทั้งประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวง 

๖) ดูแลงำนประชำสัมพันธ์ กำรต่ำงประเทศ และพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและ
เผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนกำรข่ำวของกระทรวง 

๗) ด ำเนินกำรสนับสนุนและพัฒนำบุคลำกรในกระทรวง 
๘) ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนยุติธรรมและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๙) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ เป็นหน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงหรือตำมที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลส่วนราชการ 
 
 

รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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๒. ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ท ำหน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง

และสนับสนุนกำรปฏิบัติ งำนของส ำนักงำนปลัดกระทรวงและกระทรวง รับผิดชอบงำนขึ้นตรงต่อ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีหน้ำที่และอ ำนำจ ดังต่อไปนี้ 

๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชีของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง 

๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย  

 

 
 
 

หลักการและเหตุผล  
 ด้วยระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ ๑๓ (๓) ก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ “จัดให้มีกำรประกันคุณภำพ 
งำนตรวจสอบภำยใน” และมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ของส่วนรำชกำร รหัส ๑๓๑๒ ก ำหนดว่ำ “การประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 
โดยบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกส่วนราชการที่ มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ” ดังนั้น 
กรมบัญชีกลำงจึงได้พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ เพ่ือให้งำนตรวจสอบภำยใน
ภำครำชกำรมีควำมเข้มแข็งและมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรม
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่จัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะช่วยให้ส่วนรำชกำร 
มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่ดีของส่วนรำชกำร   
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยผลักดันให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ 
กำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 ๒. เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำกระบวนกำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไป
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ และมำตรฐำน 
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
 

ขอบเขตการด าเนินการ 
 ๑. ประเมินผลตำมหลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓  ลงวันที่ ๘ กันยำยน ๒๕๕๙ 
 ๒. ประเมินผลกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐในส่วนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 ๓. เอกสำร/หลักฐำนที่ใช้ในกำรประเมินฯ เป็นเอกสำร/หลักฐำนกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 

ส่วนที่  ๒  ข้อมูลโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
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การด าเนินโครงการ 
 ๑. การเตรียมการ เป็นกำรคัดเลือกส่วนรำชกำรเข้ำร่วมโครงกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
ภำครัฐ และแจ้งกำรเข้ำร่วมโครงกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
 ๒. การสอบทานการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นกำรสอบทำนเอกสำรหลักฐำน 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ โดยพิจำรณำ 
ตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรพร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
ซ่ึงส่วนรำชกำรจัดส่งในรูปแฟ้มข้อมูล (File) โดยกำรสแกนพร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่ำวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
 ๓. การรายงานผลการประเมิน เป็นกำรน ำเสนอสภำพข้อเท็จจริง ปัญหำอุปสรรค รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 

  
 
  

ประเด็นที่ใช้พิจารณาส าหรับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ ได้ก ำหนดตำมกรอบ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ซ่ึงประกอบด้วย
มำตรฐำนหลัก ๒ มำตรฐำน คือ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติและมำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

จำกกรอบมำตรฐำนดังกล่ำวฯ สำมำรถก ำหนดประเด็นที ่ใช ้ในกำรพิจำรณำเพื ่อประเมิน  
กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ ได้ทั้งสิ้น ๑๖ ประเด็น ประกอบด้วย ด้ำนกำรก ำกับดูแล 
(Governance) จ ำนวน ๓ ประเด็น ด้ำนบุคลำกร (Staff) จ ำนวน ๓ ประเด็น ด้ำนกำรจัดกำร (Management) 
จ ำนวน ๕ ประเด็น และด้ำนกระบวนกำร (Process) จ ำนวน ๕ ประเด็น ดังนี้ 
 1. ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ ำนวน 3 ประเด็น น  ำหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วย 

1.1 โครงสร้ำงและสำยกำรรำยงำน 
1.2 กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
1.3 กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 

2. ด้านบุคลากร (Staff) จ ำนวน 3 ประเด็น น  ำหนักร้อยละ 20 ประกอบด้วย 
2.1 ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
2.2 ควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ 
2.3 กำรพัฒนำบุคลำกร 

 3. ด้านการจัดการ (Management) จ ำนวน 5 ประเด็น น  ำหนักร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
3.1 กลยุทธ์ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
3.2 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ   
3.3 กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
3.4 นโยบำย คู่มือกำรปฏิบัติงำน และกำรประสำนงำน 
3.5 กำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
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 4. ด้านกระบวนการ (Process) จ ำนวน 5 ประเด็น น  ำหนักร้อยละ 35 ประกอบด้วย 
4.1 กำรปฏิบัติงำนครอบคลุมกระบวนกำรก ำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม 
4.2 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
4.3 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำคสนำม 
4.4 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
4.5 กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

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

สรุปผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ เป็นกำรน ำเสนอสภำพ
ข้อเท็จจริงที่พบจำกกำรประเมิน ปัญหำอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรให้กับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ เกี่ยวข้องทรำบ  
โดยจะมีกำรสรุปผลกำรประเมินเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
 ๑. สรุปผลการประเมินระดับประเด็นที่ใช้พิจารณา  
 เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินในแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำว่ำมีผลกำรปฏิบัติอยู่ในระดับใดคะแนนใด 

   

 ทั้งนี้ จะได้ ๔ คะแนนตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำต่อเมื่อด ำเนินกำรตำมข้อย่อยในแต่ละประเด็นได้
ครบทุกข้อ (ครบ ๔ ข้อ) 

๒. สรุปผลการประเมินระดับด้านที่ใช้ประเมิน     
เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินในแต่ละด้ำนกำรประเมิน โดยน ำคะแนนที่ได้ในแต่ละประเด็น  

มำรวมกันและหำรด้วยจ ำนวนประเด็นของแต่ละด้ำนเพ่ือค ำนวณหำคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้ำน และคูณด้วย
น้ ำหนักของแต่ละด้ำนจะได้คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก 
        โดยกำรก ำหนดน้ ำหนักในแต่ละด้ำนท่ีใช้ประเมิน ดังนี้ 

ด้านการประเมิน น้ าหนัก 

๑. ด้ำนกำรก ำกับดูแล (Governance) 

๒. ด้ำนบุคลำกร (Staff) 

๓. ด้ำนกำรจัดกำร (Management) 

๔. ด้ำนกระบวนกำร (Process) 

๐.๑๕ 

๐.๒๐ 

๐.๓๐ 

๐.๓๕ 

รวม ๑ 

ระดับคะแนน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ไม่มีกำรด ำเนินกำร ด ำเนินกำร  ๑  ข้อ ด ำเนินกำร ๒ ข้อ ด ำเนินกำร ๓ ข้อ ด ำเนินกำร 4 ข้อ 
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๓. สรุปผลการประเมินระดับภาพรวม 
เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินโดยน ำผลรวมคะแนนสุทธิของแต่ละด้ำนที่ใช้ประเมินมำประเมินผล

เป็นภำพรวม ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน คะแนน 
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพบำงส่วน ๒.๐๐ – ๒.๙๙ 
ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพ ๐.๐๐ – ๑.๙๙ 

 

 ทั้ งนี้  จำกผลคะแนนดังกล่ำวจะถือว่ำผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ กำรประกันคุณภำพ 
งำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ เมื่อมีคะแนนภำพรวมตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป 
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ผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา คะแนน 
ตามประเด็น 

คะแนนตามด้านการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ย น ้าหนัก คะแนนสุทธิ 

ด้านการก ากับดูแล (Governance) 
๑ โครงสร้ำงและสำยกำรรำยงำน  2 10 ÷ 3 = 3.33 ๐.๑๕ 0.50 
๒ กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 4 
๓ กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 4 

ด้านบุคลากร (Staff) 
๔ ควำมเชี่ยวชำญดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน 4 12 ÷ 3 = 4.00 ๐.๒๐ 

 
0.80 

๕ ควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชพี 4 
๖ กำรพัฒนำบุคลำกร 4 

ด้านการจัดการ (Management) 
๗ กลยุทธ์ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 2 14 ÷ 5 = 2.80 ๐.๓๐ 0.84 
๘ กำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผนกำรตรวจสอบ   3 
๙ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 4 

๑๐ นโยบำย คู่มือกำรปฏิบัติงำน และกำรประสำนงำน 3 
๑๑ กำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 2 
ด้านกระบวนการ (Process) 
๑๒ กำรปฏิบัติงำนครอบคลุมกระบวนกำรก ำกับดูแล  

กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม 
2 13 ÷ 5 = 2.60 ๐.๓๕ 0.91 

๑๓ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ   3 
๑๔ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำคสนำม 4 
๑๕ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 2 
๑๖ กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 2 

คะแนนประเมินภาพรวม 49  1.00 3.05 
 

 
ผลการประเมิน :  ผ่านการประเมิน (เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

 
 

            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

จุดเด่น/ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
 จุดเด่นในการด้าเนินงาน 

 บุคลำกรมีประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญในงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน มีควำมมุ่งมั่นตั งใจ
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั งมีกำรตรวจสอบครบถ้วนเป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ๒๕๖๒ 

 

ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน 
กลุ่มตรวจสอบภำยในมีกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนผ่ำนรองปลัดกระทรวงซึ่งไม่สอดคล้อง 

กับเกณฑ์กำรพิจำรณำ และมีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้ำนกำรจัดกำรและด้ำนกระบวนกำรยังไม่เหมำะสม 
เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มตรวจสอบภำยใน และกำรปฏิบัติงำนไม่ครอบคลุมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
รวมทั งกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบไม่ครบถ้วนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
 

ข้อเสนอแนะ :          
 ส้าหรับส่วนราชการ    
 ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้สำมำรถรักษำและพัฒนำคุณภำพกำรด ำเนินงำน 
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ส้าหรับกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๑. ด้านการก้ากับดูแล (Governance) 

ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่ 1 โครงสร้ำงและสำยกำรรำยงำน  ควรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

2. ด้านการจัดการ (Management)  
2.1 ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่ 7 กลยุทธ์ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ควรก ำหนดกลยุทธ์

ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร  
รวมทั งครอบคลุมถึงทิศทำงของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรทรัพยำกร 
ภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

2.2 ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่ 8 กำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ ควรน ำ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงำนมำใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ 
หรือหำรือร่วมกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในกำรใช้ดุลพินิจ 
ในกำรระบุควำมเสี่ยง 

2.4 ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่ 10 นโยบำย คู่มือกำรปฏิบัติงำน และกำรประสำนงำน ควรจัดท ำ
คู่มือที่ ใช้ในกำรตรวจสอบที่ เป็นปัจจุบันและน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม 
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี มำกกว่ำ ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

2.5 ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่ 11 กำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ควรจัดท ำ
รำยงำนสรุปผลกำรปฏบิัติงำนตรวจสอบภำยในเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร ครบถ้วนเป็นไปตำมระบบ
หรือเกณฑ์กำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
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3. ด้านกระบวนการ (Process)  
3.1 ประเด็นที่ ใช้ในกำรพิจำรณำที่  12 กำรปฏิบัติงำนครอบคลุมกระบวนกำรก ำกับดูแล  

กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม ควรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีกำรประเมิน 
ควำมมีประสิทธิผลและสนับสนุนให้ เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ของส่วนรำชกำร รวมทั งให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรสั่ งกำรให้ปฏิบัติและ 
หน่วยรับตรวจยอมรับน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ปรับปรุงระบบงำนและ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

3.๒ ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่ 13 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ควรจัดท ำแผนกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบปีปัจจุบัน โดยอำศัยข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบของปีก่อน 

3.3 ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่ 15 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ควรเผยแพร่
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ โดยครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบ
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 

3.4 ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำที่ 16 กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ ควรด ำเนินกำรติดตำมผล
กำรตรวจสอบเป็นไปตำมระบบ/เกณฑ์กำรติดตำมผลที่ก ำหนด 
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๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย  
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑)  โครงสร้างและสายการรายงาน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
 ๑) มีกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร ดังนี้  
 ๑.๑) มีกำรเสนอแผนกำรตรวจสอบตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
 โดยหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๑.๒) มีกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 ๒) มีกำรก ำหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 
              ๒.๑) มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย กำรปฏิบัติตัวและกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 
  เกี่ยวกับควำมเที่ยงธรรมและข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม  
              ๒.๒) มีกำรเสนอกรอบคุณธรรมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ  
  คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นชอบ 
               ๒.๓) มีกำรเผยแพร่กรอบคุณธรรมให้บุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในทรำบและถือปฏิบัติ  
               ๒.๔) มีกำรเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้หน่วยงำนภำยในของส่วนรำชกำร

ทรำบทั่วกัน 
 ๓) ไม่มีกำรตรวจสอบงำนที่ผู้ตรวจสอบภำยในเคยรับผิดชอบมำก่อนภำยในระยะเวลำ ๑ ปี 
 ๔) มีกำรส ำรวจหรือประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกรอบคุณธรรมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

และสรุปผลเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อโดยยังมิได้ด ำเนินกำรเสนอรำยงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 

คะแนนที่ได้รับ 2 
 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภำยในควรด ำเนินกำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตรงต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๔  รายละเอียดผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั 
มาตรฐานด้านคุณสมบั 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๒)  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
 ๑) มีกำรจัดท ำกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

  ๑.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
            ๑.๑.๑) วัตถุประสงค์   ๑.๑.๒) สำยกำรบังคับบัญชำ 
         ๑.๑.๓) อ ำนำจหน้ำที่   ๑.๑.๔) ควำมรับผิดชอบ 

๑.๑.๕) ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน มำตรฐำน และจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน  

 โดยองค์ประกอบดังกล่ำวต้องครอบคลุมลักษณะงำนให้ควำมเชื่อมั่นและงำนกำรให้ค ำปรึกษำ 
            ๑.๒) มีกำรให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
       ๒) มีกำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในให้หน่วยงำนภำยในของส่วนรำชกำรทรำบทั่วกัน 
 ๓) มีกำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในและน ำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกปี 

๔) มีกำรบริหำรและพัฒนำงำน ดังนี้ 
๔.๑) มีกำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยในให้ เป็นไปตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในที่ ได้รับ 

ควำมเห็นชอบ 
    ๔.๒) มีกำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ ปรับปรุงงำนหรือนวัตกรรมใหม่ๆ  
 ภำยใน ๓ ปี 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๓)  การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรประเมินผลจำกภำยใน ดังนี้ 

     ๑.๑) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงำนด้วยตนเอง หรือสอบทำน 
   โดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภำยในส่วนรำชกำร 

๑.๒) มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินจำกภำยในให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
๒) มีกำรประเมินผลจำกภำยนอก ดังนี้ 

๒.๑) มีกำรประเมินจำกภำยนอกอย่ำงน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยผู้ที่มีควำมรู้ และประสบกำรณ์
กำรตรวจสอบภำยใน 

๒.๒) มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินจำกภำยนอกให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
๓) มีกำรก ำหนดแผนหรือแนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน 

 ๔) มีผลกำรประเมินและสรุปผล ดังนี้  
 ๔.๑) มีผลกำรประเมินจำกภำยในและภำยนอกมีควำมสอดคล้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 ๔.๒) มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ  
         เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
 ๔.๓) มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนหรือแนวทำงกำรพัฒนำ/ปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน
  เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

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

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๔)  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) บุคลำกรในหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน มำกกว่ำ ๓ ปีขึ้นไป 
    มีจ ำนวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐  
๒) บุคลำกรในหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับวุฒิบัตรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน มีจ ำนวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐ 
๓) บุคลำกรในหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน มำกกว่ำ ๓ ปีขึ้นไป 
    และได้รับวุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน มีจ ำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้ำหน่วยงำน 
    ตรวจสอบภำยใน)   
๔) บุคลำกรในหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน มำกกว่ำ ๕ ปีขึ้นไป 
    มีจ ำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน) และได้รับวุฒิบัตร

ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน มีจ ำนวนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๕)  ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
 ๑) มีกำรสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือยืนยันถึงควำมถูกต้อง ควำมเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ  
              และควำมเหมำะสมของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้รับกำรตรวจได้ชี้แจง 
              และให้ควำมเห็นเพิ่มเติม  
 ๒) มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบที่สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบที่ก ำหนด  
               ในแผนกำรตรวจสอบและแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

๓) มีกำรบ่งชี้โอกำสหรือควำมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดควำมผิดพลำด ควำมผิดปกติ กำรทุจริต หรือกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบและข้อบังคับอย่ำงมีนัยส ำคัญและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือลดโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง
หรือควำมเสียหำยในกำรด ำเนินงำน  

๔) มีกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ดังนี้  
    ๔.๑) มีกำรน ำเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส ำเร็จรูปมำช่วยกำรตรวจสอบหรือวิเครำะห์ข้อมูล 

 เพ่ือที่จะระบุควำมเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
     ๔.๒) มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบที่ระบุควำมเชื่อมโยงของควำมเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ 
   กำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่นๆ  
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

ข้อเสนอแนะ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 14 - 
 

 
 

            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๖)  การพัฒนาบุคลากร 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มกีำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรในระดับบุคคลและหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  
๒) มีกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรครบถ้วนตำมแผน โดยกำรศึกษำหำควำมรู้หรือฝึกอบรม

ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ 
ที่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติงำน ๓๐ ชม. : คน : ปี 

๓) มีกำรสรุปผลองค์ควำมรู้ที่ได้รับและเผยแพร่องค์ควำมรู้ภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
จ ำนวนมำกกว่ำ ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 

๔) มีกำรสรุปผลองค์ควำมรู้ที่ได้รับและเผยแพร่องค์ควำมรู้ภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
รวมทั้ งน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ จ ำนวนมำกกว่ำ ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 

 

ผลการประเมนิ ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำครบทุกข้อ 
 

คะแนนที่ได้รับ 4 
 

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

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๗)  กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรก ำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 

รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทำงของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรทรัพยำกรภำยใน
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

๒) มีกำรก ำหนดกรอบงบประมำณของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และบริหำรงบประมำณเป็นไปตำม
กรอบงบประมำณ 

๓) มีกำรก ำหนดกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และบริหำรให้มีกำรบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภำยในเต็มจ ำนวนตำมกรอบอัตรำก ำลัง  

๔) มีกำรบริหำรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ และสำมำรถปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ ำปีที่ได้รับอนุมัต ิ

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อโดยยังมิได้ด ำเนินกำรก ำหนดกลยุทธ์ของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทำงของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและกำรบริหำรทรัพยำกร
ภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 

คะแนนที่ได้รับ 2 
 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภำยในควรก ำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้สอดคล้อง 
กับแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร รวมทั งครอบคลุมถึงทิศทำงของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในและกำรบริหำรทรัพยำกรภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๘)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรประเมินควำมเสี่ยง ดังนี้  

๑.๑) มีกำรระบุปัจจัยควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมภำรกิจของส่วนรำชกำร  ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนกำรเงินและด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ       

    ๑.๒) มีกำรระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงำนและระดับกิจกรรม 
    ๑.๓) มีกำรวิเครำะห์และจัดล ำดับควำมเสี่ยง 
    ๑.๔) มีกำรจัดท ำบัญชีรำยกำรควำมเสี่ยง 
๒) มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงไปใช้เพื่อกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ โดยมีกำรจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญก่อนหลังของหน่วยงำนหรือกิจกรรมที่จะท ำกำรตรวจสอบได้สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของส่วนรำชกำร 

๓) มีกำรปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
๔) มีกำรพัฒนำกำรประเมินควำมเสี่ยง ดังนี้  
    ๔.๑) มีกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรก ำหนดเกณฑ์ควำมเสี่ยงร่วมกันของบุคลำกรในองค์กร

กับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
    ๔.๒) มีกำรน ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร รวมถึงระดับควำมเสี่ยง  

ที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงำนมำใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อวำงแผน  
กำรตรวจสอบ หรือหำรือร่วมกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
ในกำรใช้ดุลพินิจในกำรระบุควำมเสี่ยง 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อโดยยังมิได้ด ำเนินกำรน ำแนวทำงกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรม
หรือหน่วยงำนมำใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ หรือหำรือ
ร่วมกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในกำรใช้ดุลพินิจในกำรระบุ
ควำมเสี่ยง 

 

คะแนนที่ได้รับ 3 
 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภำยในควรน ำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 
รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงำนมำใช้ ในกำรประเมิน
ควำมเสี่ยงเพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ หรือหำรือร่วมกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
ผู้ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในกำรใช้ดุลพินิจในกำรระบุควำมเสี่ยง 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๙)  การวางแผนการตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ดังนี้ 

๑.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
๑.๑.๑) วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ  ๑.๑.๒) ขอบเขตกำรตรวจสอบ  

      ๑.๑.๓) ผู้รับผิดชอบ    ๑.๑.๔) งบประมำณ (ถ้ำมี)  
โดยองค์ประกอบดังกล่ำวต้องครอบคลุมลักษณะงำนให้ควำมเชื่อมั่นและงำนกำรให้ค ำปรึกษำ  
๑.๒) มีกำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรอนุมัตภิำยในเดือนกันยำยน 

๒) มีกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบระยะยำวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม (Audit Universe) 
และไม่เกิน ๕ ปี 

๓) มีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูลข่ำวสำร นโยบำย/ควำมคิดเห็นของหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
๔) มีกำรวำงแผนกำรตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงำนให้ควำมเชื่อมั่น ได้แก่ 

    ๔.๑) กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing)  
     ๔.๒) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 
     ๔.๓) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operational Auditing) 
     ๔.๔) กำรตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำน (Performance Auditing) 
     ๔.๕) กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Auditing) 
     ๔.๖) กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing) 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำครบทุกข้อ 
  

คะแนนที่ได้รับ ๔ 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๐)  นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรตรวจสอบภำยในที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/

แผนกำรตรวจสอบ และสื่อสำรให้ผู้ตรวจสอบภำยในถือปฏิบัติ 
๒) มีกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

๒.๑) คู่มือที่ก ำหนดขั้นตอนและรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนที่ครอบคลุมทุกกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
 ตรวจสอบ 

๒.๒) คู่มือที่ ใช้ ในกำรตรวจสอบที่ เป็นปัจจุบันและน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  
 ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี จ ำนวน ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม  

โดยคู่มือดังกล่ำวมีกำรสื่อสำรให้ผู้ตรวจสอบภำยในถือปฏิบัติ 
๓) มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสำนงำนเพ่ือให้ขอบเขตของงำนตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส ำคัญ

อย่ำงเหมำะสมและลดกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อน 
๔) มีกำรทบทวนหรือปรับปรุงนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

๔.๑) มีกำรทบทวนหรือปรับปรุงนโยบำยและคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้สอดคล้อง 
 กับศักยภำพของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

๔.๒) มีกำรขอรับนโยบำยหรือควำมคิดเห็นจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรมำประกอบในกำรพิจำรณำ 
 ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบำยฯ 

๔.๓) มีกำรจัดท ำคู่มือที่ใช้ในกำรตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันและน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
 ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี จ ำนวนมำกกว่ำ ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือที่ ใช้ 
ในกำรตรวจสอบที่ เป็ นปั จจุบั นและน ำไป ใช้ ในกำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบตำม 
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี มำกกว่ำ ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม    

 

คะแนนที่ได้รับ 3 
 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภำยในควรด ำเนินกำรจัดท ำคู่มือที่ใช้ในกำรตรวจสอบที่เป็นปัจจุบัน 
และน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี มำกกว่ำ ๓ เรื่อง/
ประเภท/กิจกรรม 
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๑)  การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรก ำหนดระบบหรือ เกณฑ์กำร รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบภำยใน  

ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในไว้อย่ำงชัดเจน  
๒) มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร ครบถ้วน

เป็นไปตำมระบบหรือเกณฑ์กำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
๓) มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีสำระส ำคัญครบถ้วน ได้แก่  

๓.๑) ผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี และ 
๓.๒) ประเด็นควำมเสี่ยงและกำรควบคุมที่มีนัยส ำคัญ และ/หรือ 
๓.๓) ข้อตรวจพบที่ส ำคัญ/โอกำสที่จะเกิดควำมผิดพลำด/กำรทุจริต/ควำมเสียหำย และ/หรือ 

 ๓.๔) ปัญหำอุปสรรคท่ีท ำให้กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบที่ก ำหนด   
๔) มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี และพัฒนำรูปแบบรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำน

ให้เข้ำใจง่ำย น่ำสนใจ และเผยแพร่ส่วนที่เป็นสำระส ำคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร ครบถ้วนเป็นไปตำมระบบหรือ
เกณฑ์กำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 

 

คะแนนที่ได้รับ 2 
 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภำยในควรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
เสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร ครบถ้วนเป็นไปตำมระบบหรือเกณฑ์กำรรำยงำนสรุปผล 
กำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 
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๔. ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ๕ ประเด็น 
 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๒)  การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุม 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีกำรประเมินและให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสมในกำรปรับปรุง

กระบวนกำรก ำกับดูแล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
- เสริมสร้ำงจริยธรรมและคุณค่ำให้เกิดภำยในส่วนรำชกำร  
- ท ำให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำรมีประสิทธิผลและเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน  

      มีควำมรับผิดชอบ  
- มีกำรสื่อสำรข้อมูลควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในครอบคลุมหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในส่วนรำชกำร 
- มีกำรประสำนงำนและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยนอก ผู้ตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบริหำร 

      ของส่วนรำชกำร  
๒) มีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีกำรประเมินควำมมีประสิทธิผลและสนับสนุนให้เกิดกำรปรับปรุง

กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำรจำกผลกำรประเมิน เช่น 
- วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับพันธกิจของส่วนรำชกำร 
- กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ 
- กำรเลือกใช้แนวทำงในกำรตอบสนองควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยเป็นไปในทิศทำงเดียวกับระดับ 

      ควำมเสี่ยงที่หน่วยงำนยอมรับได ้ 
- กำรสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงำนอย่ำงทันเวลำ 

๓) มีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีกำรประเมินและช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรควบคุม
ในเรื่องต่ำงๆ ที่เหมำะสมและเพียงพอ เช่น 
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
- ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน   
- กำรดูแลรักษำทรัพย์สิน   
- กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำนและข้อสัญญำต่ำงๆ 

๔) มีกำรให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรสั่งกำรให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจยอมรับน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ปรับปรุงระบบงำนหรือกระบวนกำรท ำงำนครอบคลุมทั้ง ๓ ด้ำน 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีกำรประเมินควำมมีประสิทธิผลและสนับสนุน 

ให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 
๒. กำรให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรสั่งกำรให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจยอมรับ

น ำไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ปรับปรุงระบบงำนและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

คะแนนที่ได้รับ 2 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภำยในควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่มีกำรประเมินควำมมีประสิทธิผลและสนับสนุน 

ให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 
๒. ให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรสั่งกำรให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจยอมรับน ำไปสู่

กำรปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ปรับปรุงระบบงำนและกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๓)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบ

ประจ ำปี 
๒) มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ดังนี้ 
     ๒.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย  
          ๒.๑.๑) วัตถุประสงค์  
         ๒.๑.๒) ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  
         ๒.๑.๓) กำรจัดสรรทรัพยำกร  

 ๒.๑.๔) แผนกำรปฏิบัติงำนมีรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบในขั้นตอนต่ำงๆ  
 ซึ่งระบุวิธีกำรในกำรคัดเลือกข้อมูล วิเครำะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูลที่ได้รับ  
 ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ  

     ๒.๒) มีกำรให้ควำมเห็นชอบโดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
โดยครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 

๓) มีกำรน ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบไปปฏิบัติงำนตรวจสอบภำคสนำม โดยครบถ้วนทุกภำรกิจ 
งำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 

๔) มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบปีปัจจุบัน  โดยอำศัยข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของปีก่อน  

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบปีปัจจุบัน โดยอำศัยข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบของปีก่อน 

 

คะแนนที่ได้รับ 3 
 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภำยในควรด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบปีปัจจุบัน 
โดยอำศัยข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของปีก่อน 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๔)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 

เกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
๑) มีกำรบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำคสนำม โดยครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบ

ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
๒) มีกำรสอบทำนจำกหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน/ผู้ที่ ได้รับมอบหมำยที่มีควำมรู้

และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม โดยครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
๓) มีกำรสื่อสำรยืนยันถึงควำมเหมำะสมของวัตถุประสงค์ และขอบเขตกำรตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ

ก่อนเริ่มด ำเนินกำรตรวจสอบ โดยครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
๔) มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ และกำรสรุปข้อตรวจพบมำใช้ในกำรให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 

เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน/พัฒนำองค์กรได้ 
 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำครบทุกข้อ       
 

คะแนนที่ได้รับ ๔ 
 

ข้อเสนอแนะ - 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๕)  การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ดังนี้ 
    ๑.๑) มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบโดยครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบตำม 
           แผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
    ๑.๒) มีกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจโดยครบถ้วนทุกภำรกิจ 
           งำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
๒) มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ดังนี้ 
    ๒.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
           ๒.๑.๑) วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ          
          ๒.๑.๒) ขอบเขตกำรตรวจสอบ 
           ๒.๑.๓) สรุปผลกำรตรวจสอบ (ผลกำรตรวจสอบ ควำมเสี่ยง/ผลกระทบและสำเหตุ) 
           ๒.๑.๔) ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
    ๒.๒) มีกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำรเพ่ืออธิบำยผลกำรตรวจสอบในภำพรวม ให้ผู้บริหำรสำมำรถ  
           ให้ควำมส ำคัญและมุ่งเน้นกำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีควำมเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก 
๓) มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้ำงสรรค์ ครบถ้วน 

และทันเวลำ (เสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ๒ เดือน นับจำกวันตรวจสอบแล้วเสร็จ
ตำมแผนกำรตรวจสอบ) 

๔) มีกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้แก่ส่วนรำชกำรในภำพรวม
โดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจเป็นส่วนใหญ่ 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิได้ด ำเนินกำรเผยแพร่รำยงำน 
ผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจโดยครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบ 
ตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  

 

คะแนนที่ได้รับ 2 
 

ข้อเสนอแนะ กลุ่มตรวจสอบภำยในควรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ 
โดยครบถ้วนทุกภำรกิจงำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
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            โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ   กรมบัญชีกลาง 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา   :   ๑๖)  การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

เกณฑ์การพิจารณา มีดังนี้ 
๑) มีกำรก ำหนดระบบ/เกณฑ์กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบไว้อย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน 
๒) มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบเป็นไปตำมระบบ/เกณฑ์กำรติดตำมผลกำรตรวจสอบที่ก ำหนด 
๓) มีกำรรำยงำนผลกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรโดยครบถ้วนทุกภำรกิจ 

งำนตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี (รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบที่หัวหน้ำ 
ส่วนรำชกำรสั่งกำรภำยในเดือนกันยำยน) 

๔) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ พร้อมทั งมีกำรวิเครำะห์ในภำพรวม เพ่ือหำแนวทำง 
กำรพัฒนำองค์กรเสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 

ผลการประเมิน ปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำไม่ครบทุกข้อ โดยยังมิ ได้ ด ำเนินกำรติดตำมผล 
กำรตรวจสอบเป็นไปตำมระบบ/เกณฑ์กำรติดตำมผลที่ก ำหนด 

 

คะแนนที่ได้รับ   2 
 

ข้อเสนอแนะ  กลุ่มตรวจสอบภำยในควรด ำเนินกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบเป็ นไปตำมระบบ/ 
เกณฑ์กำรติดตำมผลที่ก ำหนด 

  
 
 
 
 
 
 


