
กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑ 

แบบ คําอธบิาย และตัวอย่าง 
แบบประเมนิผลการปฏบิัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 

เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘      
ว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และคู่มือ/         
แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนดไว้หรือไม่   
  

คําชี้แจงในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  แบ่งเป็น  ๓  ส่วน  
 ส่วนที่  ๑ เป็นข้อมูลเก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ส่วนที่  ๒ เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ส่วนที่  ๓ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในเบ้ืองต้นเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ ดังน้ี 

๑. ให้ทําเคร่ืองหมาย  √    ลงในช่องต่าง ๆ ดังน้ี 
     ช่องผลการประเมิน “มี/ใช่”  หมายถึง ได้ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา

ในแต่ละประเด็นการประเมินอย่างครบถ้วน 
  ช่องผลการประเมิน “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง ไม่ได้ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์     
การพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมินอย่างครบถ้วน 

๒. จากคําถามในแต่ละประเด็นการประเมิน 
๒.๑  หากมีการปฏิบัติ 

        ให้ระบุวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการดําเนินการตามประเด็นในข้อคําถาม  ลงในช่อง  
วิธีการดําเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

๒.๒  หากไม่มีการปฏิบัติ 
 ให้ระบุปัญหาหรือข้อขัดจํากัดที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ และจะดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ลงในช่อง วิธีการดําเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
 

๓. เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง  
  ให้ระบุชื่อของเอกสาร/หลักฐานท่ีใช้ในการดําเนินงานในแต่ละประเด็นการประเมิน      
โดยพิจารณาหลักฐานที่ใช้ในการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จํานวน  ๑๖  ประเด็น 
  ๔.  การส่งเอกสาร/หลักฐาน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๒



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๒ 

 ให้บันทึกเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องในรูปแฟ้มข้อมูล (File) โดยการสแกนข้อมูล
พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) โดยกรณีเอกสาร/หลักฐานใดที่ต้องใช้อ้างอิงมากกว่า           
๑ ประเด็นการพิจารณา ให้จัดส่งเอกสาร/หลักฐานเพียง ๑ รายการพร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐาน
รวมอยู่ในประเด็นการพิจารณาข้อใดแล้ว 
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     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน  ........................... 

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(  ) แนวทางที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเฉพาะประเด็นการพิจารณาท่ีไม่
ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   (จํานวน ... ประเด็น)    

 (  ) แนวทางที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในทุกประเด็นการพิจารณาทั้ง ๑๖ 
ประเด็น 

สว่นท่ี  ๒   ขอ้มูลทั่วไป 

(๑)  ชื่อหวัหน้าสว่นราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 

(๒)  ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙) 

(๓)  ภารกิจของสว่นราชการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

(๔)  ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๕) จํานวนบคุลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามกรอบอัตรากาํลัง .....  คน   

(๖) จํานวนบคุลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทีป่ฏิบัติงาน  .....  คน  ประกอบด้วย 
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ลําดับที ่ ชื่อ -สกลุ ตําแหน่ง ระยะเวลา         
ในการดํารงตําแหน่ง
ด้านการตรวจสอบ

ภายใน 

วุฒิบัตรทีไ่ด้รบั 

     

     

     

     

     

     

     

 

 (๗) ผู้ประสานงาน .......................................................................................................... 

      โทรศัพท…์……………………………………………………………………………………………………. 

               Email ……………………………………………………………………………………………………….. 
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ส่วนที ่ ๓  การประเมินผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้น 
 

ประเด็นการพิจารณา  ๑.  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ การจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน  ประกอบด้วย  
๑)  วัตถุประสงค์   
๒)  สายการบังคับบัญชา    
๓)  อํานาจหน้าที่    
๔)  ความรับผิดชอบ   
๕) คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน       
ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงาน  
ให้ความเช่ือมั่นและงานการให้คําปรึกษา                    

   

๒ ได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ    
๓ 
 

มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนําเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการทุกปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

   

๔ 
 

มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทราบ  
ทั่วกันในส่วนราชการ   

   

๕ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ที่กําหนด 

  * 

๖ มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและก่อให้เกิด
การพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ (ภายใน 
๓- ๕  ปี) 

   

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

หมายเหตุ    * ในประเด็นการประเมินข้อน้ี  ให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานหลังจากการประเมินประเด็น      
การพิจารณาครบถ้วนท้ัง  ๑๖  ประเด็นแล้วว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามที่กําหนดไว้         
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในหรือไม่ 
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ประเด็นการพิจารณา  ๒.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช ่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ เสนอรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ   * รวมอยู่ในประเด็น    
การพิจารณา  ๑๕

๒ การอนุมตัิแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ   * รวมอยู่ในประเด็น    
การพิจารณา  ๗

๓ 
 

มีการกําหนดกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเท่ียงธรรม
และข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/
มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 

   

๔ บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและ  
ถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่กําหนด 

   

๕ 
 
 

มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรม
และข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/
มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ 

   

๖ มีการสํารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบ  
ความประพฤติเกี่ยวกับความเท่ียงธรรมและข้อจํากัดของ
ความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/
คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในและสรุปผลเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

   

  

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
 ๑.  ............................................................................................................................................................... 
 ๒.  ............................................................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ   * เอกสารหลักฐานไม่ต้องส่งในประเด็นการประเมินข้อน้ี เน่ืองจากเอกสารหลักฐานรวมอยู่ใน 
  ประเด็นการพิจารณาอื่นแล้ว 
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ประเด็นการพิจารณา  ๓.  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
  

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

 
ผลการประเมิน 

๑ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์  
ด้านการตรวจสอบฯ มากกว่า ๓ หรือ  ๕ ปีข้ึนไป  มีจํานวนก่ีคน
และคิดเป็นร้อยละเท่าใด (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบฯ)   

 

๒ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตร มีจํานวน 
ก่ีคนและคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

 

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง 

๑. .............................................................................................................................................................. 
๒. ..............................................................................................................................................................   

 
หมายเหตุ          ๑. ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในใช้ขอ้มูลในส่วนที่ ๑ มาประเมนิผลตามประเดน็การประเมิน   

๒. วุฒิบัตร หมายถึง วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน เช่น CIA, CCSA, CFSA, CISA, CISSP, 
  CPA, CGIA, CPGIA, CPIAT หรือวุฒิบัตรที่กรมบัญชีกลางให้การยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๘ 

ประเด็นการพิจารณา  ๔.  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบในกระดาษทําการที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย  

๑)  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
๒)  การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
๓)  การวางแผนการตรวจสอบ  
๔)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  ๕)  การตรวจสอบภาคสนาม 
  ๖)  การสรุปข้อตรวจพบ 

   
 
    

๒ มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานที่สํ า คัญ  
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  
ที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

  

๓ 
 

มีการยืนยันถึงความถูกต้อง  เหมาะสมของเร่ืองที่ตรวจพบ
และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจ 

   

๔ ไม่มี ข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการ
ตรวจสอบ หรือมีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผล
การตรวจสอบแต่สามารถแก้ข้อทักท้วงอย่างมีเหตุผลได้ 

   

๕ 
 
 

มีการนําเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยการ
ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือ  
สิ่งผิดปกติ ในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   

๖ มีการบ่งชี้โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาด ความผิดปกติ ความทุจริต  หรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างมีนัยสําคัญ และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือลดโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ 

  * รวมอยูใ่นประเด็น
การพิจารณา ๑๕ 

 

 

เอกสารหลกัฐานที่จัดส่ง  ................................................................................................  
หมายเหตุ     *  เอกสารหลักฐานไม่ต้องส่งในประเด็นการประเมินข้อน้ี เน่ืองจากเอกสารหลักฐานรวมอยู่ใน 
 ประเด็นการพิจารณาอื่นแล้ว 
 
 
 
 
 

* รวมอยู่ในประเด็น 
  การพิจารณา ๗ 
  ๘ ๑๓ และ ๑๔ 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๙ 

ประเด็นการพิจารณา  ๕  การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน 

๑ มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

   

๒ มีการประเมิน competency  ผู้ตรวจสอบภายใน    
๓ มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลทีส่อดคล้องกับ

ผลการประเมิน competency  
   

๔ มีการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนตามแผน    
๕ มีการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุม

ภายใน การบริหารความเสี่ยง  และความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี

   

๖ มีการเผยแพร่องค์ความรู้และนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า  ๒  เร่ือง 

   

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. .............................................................................................................................................................. 
๒. .............................................................................................................................................................. 

 

หมายเหตุ   ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและจัดทําแบบสรุปผลการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามรูปแบบดังน้ี 

 

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน........... 
ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกลุ แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา การเผยแพร ่  

องค์ความรู ้
การนําไปใช้      

ในการปฏิบัติงาน 
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๐ 

ประเด็นการพิจารณา  ๖  การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการประเมินผลและตดิตามผลการปฏิบัติงานตามสาย
การบังคับบัญชาภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

  * รวมอยู่ในประเด็น   
การพิจารณา ๑๓  ๑๔  
และ  ๑๕   

๒ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับ
หน่วยงานด้วยตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่
ภายในส่วนราชการ 

   

๓ มีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ  ๕  ป ี   
โดยผูท้ี่มีความรู้  ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน 

  ไม่ต้องประเมิน 
 

๔ 
 

มีการรายงานผลการประเมนิทั้งจากภายในและภายนอก
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

   

๕ มีการกําหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตาม
ผลการประเมนิ 

   

๖ มีการสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนไดส้ว่นเสีย    
๗ มีการดําเนินการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการ

พัฒนา/ปรับปรุงและสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
   

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. ............................................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................................... 

 

หมายเหตุ    *  เอกสารหลักฐานไม่ต้องส่งในประเด็นการประเมินข้อน้ี เน่ืองจากเอกสารหลักฐานรวมอยู่ใน
ประเด็นการพิจารณาอื่นแล้ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๑ 

ประเด็นการพิจารณา  ๗  การวางแผนการตรวจสอบ  การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมนิความเส่ียง    
๒ แผนการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบและ  
งบประมาณ (ถ้ามี) 

   

๓ มี ก า ร นํ า ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ขอ งฝ่ า ยบ ริ ห า ร ม า ใ ช้
ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ 

   

๔ แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
ภายในเดือนกันยายน 

   

๕ แผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/
กิจกรรม (Audit Universe)  และไม่เกิน ๕  ปี 

   

๖ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับนโยบาย/ความคิดเห็น
ของหัวหน้าส่วนราชการ 

   

๗ มีการกําหนดงานการให้คําปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจําปี 

   

๘ มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงาน 
ให้ความเช่ือมัน่ ไดแ้ก่   
  ๑)  การตรวจสอบทางการเงิน    
  ๒)  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   
  ๓)  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
  ๔)   การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
  ๕)  การตรวจสอบสารสนเทศ 
  ๖)  การตรวจสอบการบริหาร               

   

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. ............................................................................................................................................................... 
๒. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๒ 

ประเด็นการพิจารณา   ๘  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยง  เช่น   
- โครงสร้างและพันธกิจของส่วนราชการ 
- โครงสร้างและภารกิจของแต่ละหน่วยงานภายในส่วนราชการ
- วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
- ผังทางเดินของข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
- ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Process  Mapping) 
- ข้อมูลการดําเนินงานของหน่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในส่วนราชการ 
- ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ 

   

๒ มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ 
   -  ภารกิจหลัก           -  ภารกิจสนับสนุน 

   

๓ มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง    
๔ มีการจัดทําบัญชีรายการความเส่ียง    
๕ มีการนําผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพ่ือการวาง

แผนการตรวจสอบ 
   

๖ มีการกําหนดระบุปัจจัยเสี่ยงทั้ง 
    - ระดับหน่วยงาน       - ระดับกิจกรรม 

   

๗ มีการจัดทําข้อตกลงในการกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกัน
ของบุคลากรในองค์กรกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

   

๘ มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

   

๙ มีการพิจารณาคําร้องขอของหัวหน้าส่วนราชการ และ
หัวหน้าหน่วยรับตรวจในการวางแผนการตรวจสอบ 

   

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. .............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๓ 

ประเด็นการพิจารณา   ๙  งบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช ่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

   

๒ มีกรอบอัตรากําลังผู้ตรวจสอบภายใน และมีผู้ปฏิบัติงาน
เต็มจํานวนตามกรอบอัตรากําลัง 
 

   

๓ มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม  เ พียงพอ  
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบ
ประ จํา ปีและตามแผนการตรวจสอบระยะยาว  
ที่ได้รับอนุมัติ 
 

   

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. ............................................................................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๔ 

ประเด็นการพิจารณา  ๑๐  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  การประสานงาน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช ่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัตงิานตรวจสอบ
ภายใน 

   

๒ มีการส่ือสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   

๓ มีการนํานโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ภายในของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ 

   

๔ 
 

มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็น
ปัจจุบันและนําไปใช้ในการปฏิบัติตรวจสอบ  จํานวน  ....  
เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

   

๕ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพ่ือให้ขอบเขต
ของงานตรวจสอบครอบคลุมเร่ืองที่สําคัญอย่างเหมาะสม  
และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน 

   

๖ มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

   

๗ มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ
มาประกอบในการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย 

   

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. ........................................................................................................................................................... 
๒. ........................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๕ 

ประเด็นการพิจารณา   ๑๑  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  จํานวน  ..... ครั้ง ในรอบปี 
และมีสาระสําคัญครบถ้วน   
(สาระสําคัญครบถ้วน  ประกอบด้วย  ผลการปฏิบัติงาน
เทียบกับแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ทําให้
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และ  
ควรระบุถึงความเสี่ ยง การควบคุมที่สํ าคัญ รวมทั้ ง 
เร่ืองอื่นๆ ท่ีผู้บริหารควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบท่ีสําคัญ/  
โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย) 

   

๒ มีการพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  
ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ให้หน่วยรับตรวจและผู้เก่ียวข้องทราบ 

   

  

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. ............................................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๖ 

ประเด็นการพิจารณา  ๑๒  กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและชว่ยสนับสนนุให้มีการปรับปรุง 
กระบวนการกาํกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของสว่นราชการ 

 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินและ  
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล
ของส่วนราชการ   

   

๒ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินและ  
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงของส่วนราชการ  

   

๓ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินและ  
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุม  
ของส่วนราชการ   

   

๔ 
 

การให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับปรุง
ระบบงานหรือกระบวนการทํางาน 

   

๕ การให้ ข้อเสนอแนะท่ีหัวหน้าส่วนราชการสั่ งการ  
ให้ปฏิบัติ และหน่วยรับตรวจยอมรับนําไปสู่การปฏิบัติ 
เ พ่ือ เ พ่ิมประสิท ธิภาพ /ปรับปรุ ง ระบบงานห รือ
กระบวนการทํางานครอบคลุมทั้ง  ๓  ด้าน 

   

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. ...............................................................................................................................................................  
๒. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ ในประเด็นการพิจารณาให้ประเมินจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งงาน   
 ให้ความเชื่อมั่นและงานการให้คําปรึกษา ถ้าเป็นงานให้ความเชื่อมั่นให้ระบุว่าเป็นการตรวจสอบใน
 เรื่องใดตามประเด็นการพิจารณา  ๑๕ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๗ 

ประเด็นท่ีใช้พจิารณา  ๑๓  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช ่ ไมม่ี/

ไม่ใช่ 
วิธีการ

ดําเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจ  
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี 

   

๒ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคล้องกับภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 
องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย   
๑)  การกําหนดวัตถุประสงค์ ต้องกําหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 
๒)  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ต้องกําหนดขอบเขต  
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุม เหมาะสม เพียงพอ  
และสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 
๓)  การจัดสรรทรัพยากร ต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม  
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมท้ัง
สอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน 
๔)  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีการจัดทํารายละเอียดของ
การปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ ที่ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล  
วิเคราะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูลที่ ได้รับในระหว่าง  
การปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๕)  ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

   

๓ มีการนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)  
ไปปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

   

๔ 
 

มีการนําผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
ปีท่ีผ่านมา มาร่วมพิจารณาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบปีปัจจุบัน 

   

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง 
๑. ............................................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๘ 

ประเด็นการพิจารณา   ๑๔  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการระบุและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความเพียงพอ  
มีความน่าเชื่อถือ  มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน  

  * 

๒ มีวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลท่ีมีความเหมาะสม     * 
๓ มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ  

ตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
   

๔ มีการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/  
ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม 

  * 

๕ 
 

มีการจัดเก็บกระดาษทําการและรายงาน ตลอดถึง
หลักฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

  ** 

๖ มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  
และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 

   

๗ นําผลการวิเคราะห์และการสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการ
ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง/
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/พัฒนาองค์กรได้ 

   

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. ............................................................................................................................................................. 
๒. ............................................................................................................................................................. 

 
หมายเหตุ    *  ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดส่งกระดาษทําการหลักของการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(Engagement Plan) เช่น กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ เป็นต้น 

     **  ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในถ่ายภาพของการจัดเก็บเอกสารหลักฐานกระดาษทําการ รายงาน
และหลักฐานต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๑๙ 

ประเด็นการพิจารณา  ๑๕  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี   

   

๒ เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน  ๒  เดอืนนับจาก
วันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจําปี 

   

๓ รายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบครบถ้วน 
องค์ประกอบของรายงาน  ประกอบด้วย 
๑) วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ                           
2) ขอบเขตการตรวจสอบ      
๓) สรุปผลการตรวจสอบ   
    ๓.๑)  ผลการตรวจสอบ 
    ๓.๒)  สาเหตุและผลกระทบ 
๔) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ 
ปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้ 

   

๔ รายงานผลการปฏิบัติงานถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน  รัดกุม 
สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันเวลา (ภายใน ๒ เดือน) 
รายละเอียดตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

   

๕ มีการเผยแพรร่ายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ผูท้ี่
เกี่ยวข้องทราบ 

   

๖ 
 

มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์อ่การสร้าง
คุณค่าเพ่ิมให้แก่ส่วนราชการในภาพรวม 

   

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. ............................................................................................................................................................... 
๒. .............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๒๐ 

ประเด็นการพิจารณา  ๑๖   การติดตามผลการตรวจสอบ   
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไม่มี/

ไม่ใช่
วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการกําหนดระบบ/เกณฑ์การตดิตามผลการตรวจสอบ
อย่างชดัเจน 

   

๒ มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบ/
เกณฑ์การติดตามผล 
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบควรจัดทําเป็น
แผนการติดตาม  ซึ่งประกอบด้วย วิธีการ ระยะเวลา  
ผู้รับผิดชอบ และการรายงานผลการติดตามผลการ
ตรวจสอบในทุกประเด็นการตรวจสอบ  และสรุปผล  
การติดตามพร้อมหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มี
การเลื่อน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการติดตามใหม่  
ควรระบุ กําหนดการใหม่ ปัญหาและสาเหตุไว้ด้วย ทั้งน้ี 
การ นํา เสนอรายงานการติ ดตามผลต่ อหั วห น้า  
ส่วนราชการ จะเสนอพร้อมกับการเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ได้ 

   

๓ มีการรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการ    
๔ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้ง

มีการวิเคราะห์ในภาพรวม  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
องค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

   

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. ............................................................................................................................................................... 
๒. ............................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๒๑ 

คําอธิบายและตัวอย่าง 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือสําหรับให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนนประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ     
ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือกรมบัญชีกลางใช้เป็นข้อมูล
เบ้ืองต้นในการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามแนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ ๑    ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(  ) แนวทางที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเฉพาะประเด็นการพิจารณาท่ีไม่ผ่านการ

ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     (จํานวน ... ประเด็น)    
(  ) แนวทางที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในทุกประเด็นการพิจารณาทั้ง ๑๖ ประเด็น 
 

ส่วนที่  ๒   ข้อมูลทั่วไป 
(๑)  ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ  นายกล้าหาญ  คนกล้า  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
(๒)   ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   นางสาวรุ่งฤดี  ดีใจ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 
                                                             นางสายสวาท  ใจดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙) 
(๓)   ภารกิจของส่วนราชการ 

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินและของหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีความถูกต้อง  
คุ้มค่า โปร่งใส โดยการวางหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ ให้คําปรึกษาแนะนําดําเนินการด้านการเงินการคลัง 
การบัญชี พัสดุ สวัสดิการ การตรวจสอบภายใน รวมทั้ง การประเมินผลและพัฒนาการบริหารการคลังของประเทศ 

(๔)   ภารกิจของกลุม่ตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร  เพ่ือให้ความเชื่อมั่นและ     
ให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  ในการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางให้ดีขึ้น  
มุ่งเน้นการสอบทานและการประเมินกระบวนการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง ความน่าเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงินและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  โดยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์    
ในอันที่จะเพ่ิมมูลค่า  (Value Added)  ในกระบวนการดําเนินงาน  ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดระบบธรรมมาภิบาลท่ีดี  
(Good Governance)  เพ่ือเป็นประกันในระดับหน่ึงว่าการดําเนินงานของกรมจะบรรลุตามพันธกิจ ภารกิจ  
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 



กรมบัญชีกลาง 
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 (๕)  จํานวนบุคลากรของหนว่ยงานตรวจสอบภายในตามกรอบอัตรากําลัง  ๕  คน 

 (๖)  จํานวนบุคลากรของหนว่ยงานตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงาน  ๔  คน  ประกอบด้วย 

ลําดับที ่ ช่ือ -สกลุ ตําแหน่ง ระยะเวลาในการ    
ดํารงตําแหน่ง        

ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

วุฒิบัตรที่ไดร้ับ 
(ด้านการตรวจสอบภายใน) 

๑ นางสาวรุ่งฤดี  ดใีจ   หัวหน้ากลุ่มงาน
ตรวจสอบภายใน 

๑๒  ปี CPGIA  CGIA Fundamental,   
Intermediate ๔ ด้าน, 
Advance ๓ ด้าน 

๒ นางสาว  ข นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในชํานาญการ 

๑๐  ปี CPGIA  CGIA Fundamental,   
Intermediate ๔ ด้าน, 
Advance ๒ ด้าน 

๓ นาย  ค นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในชํานาญการ 

๑๐  ปี CPGIA  CGIA Fundamental,   
Intermediate ๔ ด้าน, 
Advance ๓ ด้าน 

๔ นางสาว  ง นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในชํานาญการ 

๙  ปี  CGIA (Fundamental,     
Intermediate ๔ ด้าน 
Advance ๑ ด้าน 

 

(๗) ผู้ประสานงาน  นางสายสวาท  ใจด ี

     โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ตอ่ ๖๕๐๙, ๐๘๘ ๐๑๒ ๓๔๕๖   

     Email abcd@erw.go.th  

ส่วนที ่ ๓    การประเมนิผลการปฏบิัติงานในเบือ้งต้น 

 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรอบปีงบประมาณ  
พ.ศ . ๒๕๕๘ ในเบ้ืองต้น ว่าหน่วยงานได้มีการการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย               
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ    
 จากคําถามในแต่ละข้อของประเด็นที่ใช้ในการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ         
จํานวน ๑๖ ประเด็นการพิจารณา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๗.๔/ว ๑๓๙ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕  



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๒๓ 

เร่ือง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน          
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ ดังน้ี    

- ถ้ามีการปฏิบัติ ให้ใส่ √ ลงในช่อง มี/ใช่ พร้อมระบุวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการดําเนินการ ลงในช่อง 
วิธีการดําเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 

- ถ้าไม่มีการปฏิบัติ ให้ใส่  √ ลงในช่อง ไม่มี/ไม่ใช่ พร้อมระบุปัญหาหรือข้อขัดจํากัดที่ทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ และจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ลงในช่อง วิธีการดําเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค 
พร้อมทั้งระบุเอกสารหลักฐานที่จัดส่งในแต่ละประเด็นการพิจารณาดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 
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ตัวอย่าง  การกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็นการพิจารณา  ๑.  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ การจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน  ประกอบด้วย  
๑.๑)  วัตถุประสงค์   
๑.๒)  สายการบังคับบัญชา    
๑.๓)  อํานาจหน้าท่ี    
๑.๔)  ความรับผิดชอบ   
๑.๕)  คํานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๑.๖)  องค์ประกอบดังกล่าวครอบคลุมลักษณะงาน     
ให้ความเช่ือมัน่และงานการให้คําปรึกษา 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กฎบัตรการตรวจสอบ
ภ า ย ใ น ท่ี ใ ช้ ใ น ปี  
ง บ ป ร ะ ม า ณ   พ . ศ .  
๒๕๕๘ 
 
 

๒ ได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ √  ลงนามโดยท่านอธิบดี 
๓ 
 

มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนําเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการทุกปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) 

√  ทบทวนกฎบัตรฯด้วย
ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม ก ลุ่ ม
ตรวจสอบภายในและ
นํ า เ ส น อ หั ว ห น้ า  
ส่วนราชการ 

๔ 
 

มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทราบ  
ทั่วกันในส่วนราชการ   

√  เผยแพร่กฎบัตรโดยการ
เวียนแจ้งและลงเว็ปไซด์ 

๕ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ที่กําหนด 

√  ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ เ ป็ น ไ ป
ตามที่กฎบัตรฯ กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

 ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๖ มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและก่อให้เกดิ
การพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ (ภายใน 
๓ - ๕  ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 

√ 
 

การทบทวนกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๕๖ และปี ๒๕๕๗ 
ไม่มีการปรับแก้ไข
ห รื อ พั ฒ น า แ ล ะ
ปรับปรุงงานเพ่ิมข้ึน 
เน่ืองจาก…….. 
หรือ มีการพัฒนา/
ปรับป รุ ง เ ก่ี ยว กับ
.............. 

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. กฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒. กฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
๓. รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗  เรื่อง การทบทวน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
๔. รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘  เร่ือง การทบทวน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
๕. บันทึกข้อความ ที่ .....ลงวันท่ี ....เรื่อง  การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ในปีงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖. เอกสารการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย การเผยแพร่ทางเว็ปไซด์ และ

หนังสือเวียนแจ้งหน่วยรับตรวจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๒๖ 

ประเด็นการพิจารณา  ๒.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ เสนอรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  √ เสนอรายงานผ่านรองอธิบด ี
๒ 
 

อนุมตัิแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ √  ลงนามโดยท่านอธิบด ี

๓ 
 

มีการกําหนดกรอบความประพฤติเกี่ยวกับความ
เที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือ
ความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของ
หน่วยตรวจสอบภายในเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ 

√  กําหนดกรอบความประพฤติ
เกี่ยวกับความเท่ียงธรรมและ
ข้อจํากัดของความเป็นอิสระ  
หรือความเที่ยงธรรมไว้ในกฎบัตร  
การตรวจสอบภายใน 

๔ บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและ
ถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่กําหนด 

√  แจ้งบุคลากรของกลุ่มฯ ในการ
ประชุมกลุ่มฯ เพ่ือให้ทราบและ  
ถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่กําหนด  

๕ 
 
 

มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติเก่ียวกับความ
เที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือ
ความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกันใน      
ส่วนราชการ 

√  เผยแพร่กรอบความประพฤติฯ
โดยการเวียนแจ้งและลงเว็บไซด์ 

๖ มีการสํารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบ
ความประพฤตเิก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัด
ของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐาน
จริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 

√  
 
 

ได้สํารวจกรอบความประพฤติ
พร้อมกับการสํารวจความพึง
พอ ใจของห น่ วยรั บตรวจ  
และสรุปผล เสนอ หัวหน้า  
ส่วนราชการพร้อมกัน 
 
 

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. รายงานการประชุมของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ทราบและถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่กําหนด 
๒. แบบสํารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัด

ของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๓. บันทึกข้อความสรุปผลการสํารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบความประพฤติเก่ียวกับ     

ความเท่ียงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 



กรมบัญชีกลาง 
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หมายเหตุ   กรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/
มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในและเอกสารการเผยแพร่รวมอยู่ในประเด็น
การพิจารณา ๑ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรมบัญชีกลาง 
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ประเด็นการพิจารณา  ๓.  ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
  

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

 
ผลการประเมิน 

๑ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีประสบการณ์  
ด้านการตรวจสอบฯ มากกว่า ๓ หรือ  ๕ ปีข้ึนไป  มีจํานวนก่ีคน
และคิดเป็นร้อยละเท่าใด (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบฯ)   

บุคลากรด้านการตรวจสอบ
ภายในมี ๔ คน 
มีประสบการณ์ด้ านการ
ตรวจสอบภายในมากกว่า  
๕ ปี ขึ้นไป ๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ (รวมหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน) 

๒ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตร มีจํานวน 
ก่ีคนและคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

มีวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบ
ภายใน จํานวน ๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
 ๑.  คําสั่งการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จํานวน ๔ คน 
 ๒.  วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จํานวน ๔ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 
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ประเด็นการพิจารณา ๔. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบในกระดาษทําการท่ี
เ ป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  
๑)  การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
 
 
๒)  การประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  
 
๓)  การวางแผนการตรวจสอบ  
 
๔)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

   
  
  ๕)  การตรวจสอบภาคสนาม 
   
  ๖)  การสรุปข้อตรวจพบ 

 
 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 

  
 
 
กระดาษทําการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายใน 
อยู่ในประเด็น       
การพิจารณา  ๘ 
อยู่ในประเด็น       
การพิจารณา  ๗ 
อยู่ในประเด็น       
การพิจารณา  ๑๓ 
อยู่ในประเด็น       
การพิจารณา  ๑๔ 
อยู่ในประเด็น       
การประเมนิ ๑๔ 

๒ มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานที่สําคัญ  
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

√  กํากับดูแลและสอบทาน
กา รป ฏิ บั ติ ง าน โ ดย
หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น
ตรวจสอบภายใน 

๓ 
 

มีการยืนยันถึงความถูกต้อง  เหมาะสมของเรื่องที่ตรวจพบ
และข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจ 

√  โดยการสรุปผลการ
ตรวจสอบกับหน่วยรับ
ตรวจ/ประชมุปิดการ
ตรวจสอบ 

๔ ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการ
ตรวจสอบ หรือมีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงาน
ผลการตรวจสอบแต่สามารถแก้ข้อทักท้วงอย่างมีเหตุผลได้ 

√  ไม่มีขอ้ทักท้วงจาก
หน่วยรับตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 
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ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๕ 
 
 

มีการนําเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยการ
ตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือ  
สิ่งผิดปกติ ในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

√  โดยการนําโปรมแกรม  
SPSS  มาใช้ในการ
สรุปผลแบบสอบถาม
ในการตรวจสอบ
โครงการ...   

๖ มีการบ่งชี้โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาด ความผิดปกติ ความทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับอย่างมีนัยสําคัญ และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือลดโอกาสท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ 

√  ในรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  
หน่วยงาน.... 

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. กระดาษทําการสอบทานระบบการควบคุมภายใน 
๒. กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ  จํานวน    ..  ฉบับ  รายงานการประชุม   

ปิดตรวจกับหน่วยรับตรวจ  จํานวน  ..  รายงาน 
๓. กระดาษทําการสรุปผลแบบสอบถามในการตรวจสอบโครงการ…………………………………………… 
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ประเด็นการพิจารณา  ๕  การพัฒนาวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

√  จัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรโดย......... 

๒ มีการประเมิน competency  ผู้ตรวจสอบภายใน √  ประเมิน 
competency  โดย... 

๓ มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลทีส่อดคล้องกับ
ผลการประเมิน competency  

√  นํ าผลการประเมิ นฯ  
มาจัดทําแผนการพัฒนา
บุคลากรในระดับบุคคล

๔ มีการพัฒนาบุคลากรครบถ้วนตามแผน  √ การพัฒนาไม่ครบถ้วน
ตามแผน เน่ืองจาก
ได้รับงบประมาณ      
ไม่เพียงพอ 

๕ มีการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง  และความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี

√  ตามแบบสรุปผล     
การพัฒนาบุคลากร   
ของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  ๖ มีการเผยแพร่องค์ความรู้และนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน

มากกว่า  ๒  เร่ือง 
√  

 

สรุปผลการพัฒนาบุคลากรของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน........... 
 

ลําดับ
ที่ ชื่อ-สกลุ แผนการพัฒนา ผลการพัฒนา การเผยแพร ่  

องค์ความรู ้
การนําไปใช้      

ในการปฏิบัติงาน 
    โดยวิธีการสรุป

และเวียนแจ้ง 
หรือ.... 

นําความรู้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในเรื่อง
............   

    
    
    
    

 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓๒ 

 
เอกสารหลกัฐานที่จัดส่ง   
 ๑.  เอกสารการประเมิน   competency  ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๒.  แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคล 
 ๓.  แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ๔.  เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากร 
 ๕.  เอกสารการนําความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรไปใช้ในการปฏิบัติงานทั้งด้านงานให้ความเชื่อมั่น

 และงานด้านการให้คําปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓๓ 

 
ประเด็นการพิจารณา  ๖  การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการประเมินผลและตดิตามผลการปฏิบัติงานตาม
สายการบังคับบัญชาภายในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน  

√  ประเมินและติดตามผล  
การปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน
และ หัวห น้าห น่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

๒ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและ
ระดับหน่วยงานด้วยตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคล
อ่ืนที่อยู่ภายในส่วนราชการ 

√  ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง โดยการประชุม
เพ่ือประเมินร่วมกันในกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน 

๓ มีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก ๆ  ๕  ป ี   
โดยผูท้ี่มีความรู้ประสบการณ์การตรวจสอบภายใน 
 

  ไม่ต้องประเมิน 
 

๔ 
 

มีการรายงานผลการประเมนิทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

√  ร า ย ง าน เ สนอ หั วห น้ า  
ส่วนราชการพร้อมสําเนา
ส่งให้กรมบัญชีกลาง 

๕ มีการกําหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
ตามผลการประเมิน 

√  กําหนดแผนหรือแนวทาง  
ก า ร พั ฒ น า ไ ว้ ใ น แ บบ
ประเมินตนเองและในแผน  
ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  
ในระดับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
 

๖ มีการสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย √  มีการสํารวจความพึงพอใจ
ทุกคร้ังที่ดําเนินการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จตาม
แผนการตรวจสอบ
ประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓๔ 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่
ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๗ มีการดําเนินการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการ
พัฒนา/ปรับปรุงและสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 

√  
 
 
√ 

ส รุ ป ผ ล ก า ร พั ฒ น า  
ตามแผนฯเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการ 
หรือ   มีการดําเ นินการ
พัฒนาตามแผน แต่ไม่มี
การส รุปผลการ พัฒนา  
ตามแผนฯ เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๒. แบบประเมินตนเองของกลุม่ตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓. รายงานการประชุมกลุม่ตรวจสอบภายในเรือ่งการประเมินตนเอง 
๔. หลักฐานการรายงานผลการประเมินตนเองให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ตามบันทึกที่........ลงวันที่...... 
๕. แผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมนิตนเอง 
๖. แบบสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๗. สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอหัวหน้าส่วนราชการของปีงบประมาณ 

 พ.ศ.  ๒๕๕๘ ตามบันทึกที.่........ลงวันที่...... 
๘. สรุปผลการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามบันทึก 

 ท่ี......... ลงวันท่ี ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓๕ 

ประเด็นการพิจารณา  ๗  การวางแผนการตรวจสอบ  การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน  
ความเส่ียง 

√  นําผลการประเมินความ
เสี่ยงมาใช้วางแผนการ
ตรวจสอบ 

๒ แผนการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วนประกอบด้วย. 
วัตถุประสงค์  ขอบเขตการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบและ  
งบประมาณ (ถ้ามี) 

√  แผนการตรวจสอบ
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๘    
มีองค์ประกอบครบถ้วน 

๓ มี ก า ร นํ า ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ขอ งฝ่ า ยบ ริ ห า ร ม า ใ ช้
ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ 

√  จากการประชมุผู้บริหาร
ระดับสูงเมือ่วันที่
....................... 
หรือบันทึกการขอรับ
นโยบายจากหวัหน้า   
ส่วนราชการ 

๔ แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
ภายในเดือนกันยายน 

√  ท่านอธิบดอีนุมัตแิผนฯ  
๒๘  ก.ย.  ๒๕๕๗ 

๕ แผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/
กิจกรรม (Audit Universe) และไม่เกิน ๕  ปี 

 √ แผนการตรวจสอบระยะยาว
ไม่ครอบคลุมหน่วยรับตรวจ
เน่ืองจากบุคลากรไม่เพียงพอ
กับหน่วยรับตรวจ 

๖ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับนโยบาย/ความคิดเห็น
ของหัวหน้าส่วนราชการ 

√  วางแผนการตรวจสอบ
ตามนโยบาย เรื่อง... 

๗ มีการกําหนดงานการให้คําปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบ
ประจําปี 

√  การจัดทําแนวทางปฏิบัติ
เรื่อง...ให้หน่วยรับตรวจ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
หรือ  การจัดอบรมเรื่อง
.....  ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓๖ 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๘ มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงาน 
ให้ความเช่ือมัน่ ไดแ้ก่   
  ๑)  การตรวจสอบทางการเงิน    
  ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ   
  ๓)  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
  ๔)  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
  ๕)  การตรวจสอบเสารสนเทศ 
  ๖)  การตรวจสอบการบริหาร               

 √ ไม่มีการวางแผน
ตรวจสอบสารสนเทศ  
และตรวจสอบการบริหาร
 

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

๑. แผนการตรวจสอบประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
๒. หลักฐานท่ีแสดงถึงการนําข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ 

จากการประชุม เมื่อวันที่ ......... หรือ บันทึกท่ี ............. ลงวันที่................ 
๓. แผนการตรวจสอบระยะยาว 
๔. โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓๗ 

 
ประเด็นการพิจารณา   ๘  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการรวบรวมข้อมลูเพ่ือใชใ้นการระบุปัจจัยเสี่ยง  เช่น   
- โครงสร้างและพันธกิจของสว่นราชการ 
- โครงสร้างและภารกิจของแตล่ะหน่วยงานภายในส่วนราชการ 
- วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน 
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 
- ผังทางเดินของข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
- ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Process  Mapping) 
- ข้อมลูการดําเนินงานของหน่วยงานและกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในส่วนราชการ 
- ระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 ให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในระบุข้อมูลท่ีใช้
ในการระบุปัจจัยเสี่ยง
ว่ามีเรื่องใดบ้าง 

๒ มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ 
  -  ภารกิจหลกั           
  -  ภารกิจสนับสนุน 

 
 
√ 

 
√ 

การระบุปัจจัยความเสี่ยง
มีเฉพาะภารกิจสนับสนุน
เท่าน้ัน 

๓ มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง √  ตารางสรุปผลการ
วิเคราะห์ความเส่ียง 

๔ มีการจัดทําบัญชีรายการความเส่ียง √  ตารางการจัดลาํดับ
ความเสี่ยง 

๕ มีการนําผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพ่ือการวาง
แผนการตรวจสอบ 

√  ตารางการจัดลาํดับ
ความเสี่ยงและ
แผนการตรวจสอบ 

๖ มีการกําหนดระบุปัจจัยเสี่ยงทั้ง 
  - ระดับหน่วยงาน   
  - ระดับกิจกรรม 

 
√ 
√ 

 การระบุปัจจัยเสี่ยงใน
ระดับหน่วยงานได้แก่
..................... 
และการระบุปัจจัย
เสี่ยงในระดับกิจกรรม
ได้แก่ ................ 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓๘ 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๗ มีการจัดทําข้อตกลงในการกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกัน
ของบุคลากรในองค์กรกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

√  เวียนแจ้งปัจจัยเสี่ยง
และเกณฑ์ความเสี่ยง
ให้หน่วยรับตรวจ   
แสดงความเห็น 

๘ มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 

√  มีการปรับเพ่ิมปัจจัยเสี่ยง
หรือเกณฑ์ความเสี่ยง
เร่ือง............ 

๙ มีการพิจารณาคําร้องขอของหัวหน้าส่วนราชการ และ
หัวหน้าหน่วยรับตรวจในการวางแผนการตรวจสอบ 

√  จากแบบสํารวจความ
พึงพอใจจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ส่วนที่........ 

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง    
 ๑.  เอกสารประเมินความเสี่ยงที่ใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ 
  ๑)  ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 
  ๒)  ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ความเส่ียง 
  ๓)  ตารางการจัดลําดับความเสี่ยง 
  ๔)  หนังสือเวียนแจ้งปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเส่ียงให้หน่วยรับตรวจแสดงความเห็นและ 
 สรุปความเห็นของหน่วยรับตรวจ 
 ๒.  ปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่ใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

หมายเหตุ   หนังสือแบบสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสรุปผลสํารวจความพึงพอใจจาก              
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่นําเสนอหัวหน้าส่วนราชการอยู่ในประเด็นการพิจารณาที่ ๖ การประเมินผล       
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๓๙ 

ประเด็นการพิจารณา   ๙  งบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 

√  แผนการตรวจสอบ
ประจําปีและเอกสาร
งบประมาณของ    
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

๒ มีกรอบอัตรากําลังผู้ตรวจสอบภายใน และมีผู้ปฏิบัติงาน
เต็มจํานวนตามกรอบอัตรากําลัง 
 

 √ กรอบอัตรากําลังตาม
โค ร งส ร้ า งมี  ๕  คน 
แต่มีผู้ปฏิบัติงาน ๔ คน
ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดสรร
และแต่งตั้ง 

๓ มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม  เพียงพอ  
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจําปีและตามแผนการตรวจสอบ
ระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ 
 

√  ตรวจสอบไดค้รอบคลมุ
ตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีและตาม
แผนการตรวจสอบ
ระยะยาวที่ได้รบัอนุมตั ิ

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
 ๑.  โครงสร้างและกรอบอตัรากําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ๒.  เอกสารงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ๓.  รายงานสรุปผลการปฏิบัติปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๔๐ 

ประเด็นการพิจารณา  ๑๐  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  การประสานงาน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการกําหนดนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบัตงิานตรวจสอบ
ภายใน 

√  กลุ่มตรวจสอบภายใน
ร่วมกันจัดทํานโยบาย
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  

๒ มีการส่ือสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ภายในอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน 

√  แจ้งเวียนให้ผูต้รวจสอบ
ภายในรับทราบทุกคน  

๓ มีการนํานโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัต ิ

√  ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติตามนโยบายและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

๔ 
 

มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็น
ปัจจุบันและนําไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  จํานวน  
๒   เรือ่ง/ประเภท/กิจกรรม 

√  ๑.  แนวทางหรือคู่มอื
การตรวจสอบ……… 
๒.  แนวทางหรือคู่มอื
การตรวจสอบ……… 

๕ มีการแลกเปลีย่นข้อมลูและประสานงานเพ่ือให้ขอบเขต
ของงานตรวจสอบครอบคลมุเรื่องทีส่ําคัญอย่างเหมาะสม  
และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอ้น 

√  ประสานงานกับผู้ตรวจสอบ
ภายในกระทรวงและ ค.ต.ป. 
เรื่องกฎบัตร แผนการ
ตรวจสอบ รายงานผล
การตรวจสอบ และการ
ประเมินตนเอง 

๖ มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

√  ทบท ว น ด้ ว ย ก า ร จั ด  
ประชุมกลุ่มฯ  

๗ มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ
มาประกอบในการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย 

 √ ยังไม่ได้ดําเนินการ 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
๒. นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
๓. แนวทางหรือคู่มือการตรวจสอบจํานวน  ๒  เรื่อง 
๔. เอกสารหลักฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงและ ค.ต.ป. เรื่อง กฎบัตร      

แผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ และการประเมินตนเอง 
๕. รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายในเรื่องการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและขั้นตอน         

การปฏิบัติงาน 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๔๑ 

ประเด็นการพิจารณา   ๑๑  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน  จํานวน  ๔  คร้ัง ในรอบปี 
และมีสาระสําคัญครบถ้วน   
(สาระสําคัญครบถ้วน  ประกอบด้วย  ผลการปฏิบัติงาน
เทียบกับแผนการตรวจสอบ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ทําให้
การปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ และ
ควรระบุถึง ความเส่ียง การควบคุมท่ีสําคัญ รวมทั้ง  
เร่ืองอื่น ๆ  ที่ผูบ้ริหารควรทราบ เช่น ข้อตรวจพบที่สําคัญ/
โอกาสที่จะเกดิข้อผดิพลาด/ การทุจรติ/ ความเสียหาย) 

√  รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

๒ มีการพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้
เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ส่วนที่เป็นสาระสําคัญ
ให้หน่วยรับตรวจและผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

√  สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีและเวียนแจ้ง
ข้อตรวจพบทีม่ีนัยสําคัญ
ให้หน่วยรับตรวจทราบ 

  

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
 ๑.  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จํานวน  ๔  รายงาน 
 ๒.  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปี  ๒๕๕๘ ตามบันทึกที่ ...........  ลงวันที่ ........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๔๒ 

ประเด็นการพิจารณา  ๑๒  กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและชว่ยสนับสนนุให้มีการปรับปรุง
กระบวนการกาํกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของสว่นราชการ 

 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินและ     
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล
ของส่วนราชการ   

√  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
หน่วยงาน/เรื่อง ........... 

๒ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินและ     
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเส่ียงของส่วนราชการ  

√  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
หน่วยงาน/เรื่อง ........... 

๓ กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินและ      
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุม   
ของส่วนราชการ   

√  รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
หน่วยงาน/เรื่อง ........... 
หรือรายงานผลการ   
สอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของ   
ผู้ตรวจสอบภายใน 

๔ 
 

มีการให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ/ปรับปรุง
ระบบงานหรือกระบวนการทาํงาน 

√  เอกสารตามประ เด็ น  
การประ เมิ น ข้ อ  ๑  ๒  
และ  ๓ 

๕ มีการให้ข้อเสนอแนะทีห่ัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้
ปฏิบัติ และหน่วยรับตรวจยอมรับนําไปสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ/ปรับปรุงระบบงานหรือ
กระบวนการทํางานครอบคลุมทั้ง  ๓  ด้าน 

√  เอกสารตามประ เด็ น  
การพิจารณา ๑๕ และ ๑๖  

 
เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   

- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘  

 

หมายเหตุ   รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/เรื่อง............. รวมอยู่ในประเด็นการพิจารณา ๑๕ รายงาน         
ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้ว 

 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๔๓ 

ประเด็นท่ีใช้พจิารณา  ๑๓  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/
ใช ่

ไม่มี/
ไม่ใช ่

วิธกีารดําเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจ   
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี 

√  แผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๕๗      
จํานวน ..............  
หน่วยงาน/เรื่อง 

๒ แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคลอ้งกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายมีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 
องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงาน   ประกอบด้วย   
๑. การกําหนดวัตถุประสงค์  ต้องกําหนดวัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 
๒.  การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  ต้องกําหนดขอบเขต  
การปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุม เหมาะสม เพียงพอ และ
สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง 
๓.  การจัดสรรทรัพยากร  ต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมทั้งสอดคล้อง
และเหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน 
๔.  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีการจัดทํารายละเอียดของ
การปฏิบัติงานในข้ันตอนต่างๆ ที่ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล  
วิ เคราะห์  ประเมินผลและบันทึกข้อมูลที่ ได้ รับในระหว่ าง  
การปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๕.  ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

√  

๔ มีการนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)    
ไปปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

√  

๕ มีการนําผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
ปีที่ผ่านมา มาร่วมพิจารณาในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบปีปัจจุบัน 

√  แผนการปฏิ บัติ ง าน
ตรวจสอบ ปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
 ๑.  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน  ........  หน่วยงาน/เรื่อง   
 ๒.  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  จํานวน  ........  หน่วยงาน/เร่ือง 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๔๔ 

ประเด็นการพิจารณา   ๑๔  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการระบุและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความเพียงพอ  
มีความน่าเชื่อถือ  มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน  

√   
กระดาษทําการตรวจสอบหลัก  
เช่น   
-  กระดาษทําการสรุป  
ข้อตรวจพบ 
-  กระดาษทําการสรุปผล
การตรวจสอบกับ    
หน่วยรับตรวจ         
เป็นต้น 
 

๒ มีวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลที่มคีวามเหมาะสม     √  
๓ มีการบันทึกบันทึกข้อมลูครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ

ตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
  

๔ มีการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/       
ผู้ที่ได้รับมอบหมายทีม่ีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

√  

๕ 
 

มีการจัดเก็บกระดาษทําการและรายงาน  ตลอดถึง
หลักฐานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

√  จัดเก็บตามหน่วยรับตรวจ
หรือจัดเก็บตาม
ปีงบประมาณ 

๖ มีการส่ือสารยนืยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์  
และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 

√  ในหนังสือแจ้งเข้าตรวจ
และช้ีแจงด้วยวาจาก่อน
เข้าตรวจสอบ 

๖ นําผลการวิเคราะห์ และการสรุปข้อตรวจพบมาใช ้    
ในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไข
ข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/พัฒนาองค์กรได ้

√  นําข้อมูลจากกระดาษ   
ทําการสรุปข้อตรวจพบ  
มาใชใ้นการใหข้้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ         
ในรายงานผล           
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
 ๑.  กระดาษทําการสรุปข้อตรวจพบ จํานวน..........หน่วยงาน/เรื่อง   
 ๒.  กระดาษทําการสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ จํานวน..........หน่วยงาน/เร่ือง   
 ๓.  หนังสือแจ้งเข้าตรวจ จํานวน..........หน่วยงาน/เรื่อง   
 
 
 
 
 
  



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๔๕ 

ประเด็นการพิจารณา  ๑๕  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช่ ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี   

 √ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไม่ครบถ้วน 
โดยยังไม่ได้รายงาน 
หน่วยงาน/เรื่อง....... 
เน่ืองจาก......... 

๒ เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานภายใน  ๒  เดอืนนับจาก
วันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจําปี 

 √ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ ช้ากว่า ๒ เดือน 
จํานวน ....... หน่วยงาน/
เร่ือง  เน่ืองจาก .............. 

๓ รายงานผลการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบครบถ้วน 
องค์ประกอบของรายงาน  ประกอบด้วย 
     ๑)  วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ                

๒)  ขอบเขตการตรวจสอบ    
     ๓)  สรุปผลการตรวจสอบ   
            ๓.๑)  ผลการตรวจสอบ 
            ๓.๒)  สาเหตแุละผลกระทบ 
     ๔)  ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ 
ปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได ้

√  รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ จํานวน ........ 
หน่วยงาน/เรื่อง 

๔ รายงานผลการปฏิบัติงานถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน  
รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันเวลา (ภายใน ๒ เดือน) 
รายละเอียดตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

√  

๕ มีการเผยแพรร่ายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ผูท้ี่
เกี่ยวข้องทราบ 

√  จัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบให้
หน่วยรับตรวจทราบและ
ดําเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๔๖ 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
 

มี/ใช ่
ไม่มี/
ไม่ใช่

วิธกีารดําเนนิงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๖ 
 

มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์อ่การสร้าง
คุณค่าเพ่ิมให้แก่ส่วนราชการในภาพรวม 

 √ ยังไม่มีการแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่
การสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่
ส่วนราชการในภาพรวม 

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ จํานวน  .............  หน่วยงาน/เรื่อง 
๒. หนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจทราบและดําเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ                        

จํานวน  .............. หน่วยงาน/เรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

     แบบ คําอธิบาย และตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            หน้า ๔๗ 

ประเด็นการพิจารณา  ๑๖   การติดตามผลการตรวจสอบ   
 

ประเด็น
การ

ประเมิน 

 
เกณฑก์ารพิจารณา 

ผลการประเมิน 
มี/ใช่ ไมม่ี/

ไม่ใช ่
วิธีการดําเนินงาน 

๑ มีการกําหนดระบบ/เกณฑ์การตดิตามผลการตรวจสอบ
อย่างชดัเจน 

√  รวมอยู่ในนโยบายและ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตาม      
ประเด็นการพิจารณา ๑๐

๒ มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบ/
เกณฑ์การตดิตามผล 
กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบควรจัดทําเป็น
แผนการติดตาม ซึ่งประกอบด้วยวิธีการ ระยะเวลา  
ผู้ รับผิดชอบ  และการรายงานผลการติดตามผล  
การตรวจสอบในทุกประเด็นการตรวจสอบ  และสรุปผล
การติดตามพร้อมหลักฐานไว้อย่างเป็นระบบ ในกรณีที่มี
การเลื่อน/เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการติดตามใหม่  
ควรระบุกําหนดการใหม่ ปัญหาและสาเหตุไว้ด้วย ทั้งน้ี 
การนําเสนอรายงานการติดตามผลต่อหัวหน้าส่วนราชการ
จะเสนอพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในก็ได้ 

√  ติดตามผลการตรวจสอบ
ตามกระบวนการที่กําหนด 
โดยให้หน่วยรับแจ้งผล
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ในหนังสือส่งรายงานผล
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ในประเด็นการพิจารณา  ๑๔

๓ มีการรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการ √  รายงานผลการติดตาม  
ผลการตรวจสอบเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

๔ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ  
พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ในภาพรวม  เพ่ือหาแนวทาง  
การพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

√  
 
 
 
 
 
 
√ 

สรุ ปผลและ วิ เคราะห์  
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ของการตรวจสอบประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
และเสนอแนวทางแก้ไข
ในภาพรวมต่ อหั วหน้ า  
ส่วนราชการ  
หรือ ไม่มีการสรุปผลและ
วิเคราะห์ 

 

เอกสารหลักฐานที่จัดส่ง   
๑. รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ จํานวน .... หน่วยงาน/เรื่อง 
๒. บันทึกเสนอรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน .... หน่วยงาน/เรื่อง 
๓. หนังสือแจ้งรายงานสรุปผลและวิเคราะห์การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบประจําปี

งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ตามบันทึกที่ ....... ลงวันที่ ......... 


