
กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๑  

 

 

แนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสว่นราชการด้วยตนเอง 
แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๔/๓๙๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  

 ในปัจจุบันงานตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อความสําเร็จในการบริหารราชการ  
เน่ืองจากงานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้การดําเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ   
และประสิทธิผล มีการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสะท้อน
ให้เห็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการ ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย         
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม           
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รหัส ๑๓๑๒ กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน         
ของส่วนราชการต้องได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 
โดยบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ ประกอบกับ                  
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ          
และประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ให้ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน       
และการควบคุมภายใน และมอบหมายให้กรมบัญชีกลางดําเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ         
งานตรวจสอบภายในภาครัฐขึ้น โดยมีขั้นตอนการดําเนินโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ดังน้ี 
 ๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔  กําหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการและเร่ิมดําเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในกับส่วนราชการนําร่อง จํานวน ๒๑ 
หน่วยงาน 

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน      
ของส่วนราชการใหม่ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่ปรับปรุงใหม่  
และให้มีความชัดเจนเหมาะสมในทางปฏิบัติมากย่ิงขึ้น พร้อมทั้งได้จัดทําแนวทางการประกันคุณภาพ        
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๘.๔ / ว ๑๓๙  ลงวันที่      
๑๒ เมษายน ๒๕๕๕  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินผลจากภายนอกของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจตรงกันเก่ียวกับ           
เกณฑ์และแนวทางการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 ๓. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เริ่มดําเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน   
ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ กับส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ทั้งน้ี แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเองจัดทําขึ้น
ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕  เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
ของส่วนราชการได้รับการประเมินผลจากภายนอกและมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม    
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กําหนด อันจะส่งผลให้งานตรวจสอบภายในสามารถ          
ช่วยผลักดันให้ผลการบริหารงานของส่วนราชการดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ัง
สามารถช่วยขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการ โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

๑. หลักเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
๒. เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ   
๓. วิธีการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง 
๔. ระยะเวลาและสถานที่การส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน     

ของส่วนราชการ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
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๑. หลักเกณฑ์การประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 

แบ่งออกเป็น ๕ ระดับ คือ 
   

ระดับ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ดีกว่า 
มาตรฐาน 

คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 
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๒. เกณฑ์ในการให้คะแนนการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
    จํานวน ๑๖ ประเด็น 
 
 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  : ๑)  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
 

ประเด็นทีใ่ช้ในการประเมิน  มีดังนี้ 
      ๑) มีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในซึ่งมีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 
            ๑.๑)  วัตถุประสงค์              ๑.๒)  สายการบังคับบัญชา 
         ๑.๓)  อํานาจหน้าที่             ๑.๔)  ความรับผิดชอบ 
         ๑.๕)  คํานิยามของการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

องค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเช่ือมั่นและงานการให้คําปรึกษา 
       ๒)   ได้รับความเห็นชอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
       ๓)   มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนําเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี 
       ๔)   มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกันในส่วนราชการ   
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
๑  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๑ – ๒  ข้อ 
๒  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๓  ข้อ  
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๔  ข้อ  

๔  คะแนน ตามคะแนนระดับที่ ๓  และ 
-  มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนด 
-  มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงาน  
หรือนวัตกรรมใหม่ๆ (ภายใน ๓ - ๕ ปี) 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน/ ภารกิจของส่วนราชการ/ เอกสารการเผยแพร่/ บันทึก/ รายงานการประชุม/ 

บันทึกช่วยจํา/ แผนการตรวจสอบ/ รายงานผลการปฏิบัติงาน/ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
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 ประเด็นที่ใช้พิจารณา :  ๒)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
 

 

ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน  มีดังนี้ 
1) เสนอรายงานตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
2) อนุมัติแผนการตรวจสอบโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
3) มีการกําหนดกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือ

ความเที่ยงธรรม/ มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ
ให้ความเห็นชอบ 

4) บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติตามกรอบฯ ที่กําหนด 
5) มีการเผยแพร่กรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรมและข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือ

ความเที่ยงธรรม/ มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ทราบทั่วกัน
ในส่วนราชการ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการดําเนินการ 
๑  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๑ – ๒  ข้อ 
๒  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๓ – ๔  ข้อ  
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๕  ข้อ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
มีการสํารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรม
และข้อจํากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/ มาตรฐานจริยธรรม/คุณธรรม
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
แผนการตรวจสอบ/ รายงานผลการปฏิบัติงาน/ กรอบความประพฤติเก่ียวกับความเที่ยงธรรม และข้อจํากัด

ของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม/ มาตรฐานจริยธรรม/ คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน / 
หลักฐานการเผยแพร่ รายงาน/ บันทึกการประชุม/ การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร/ แบบสํารวจหรือ
ประเมินผล กระดาษทําการสรุปผลการสํารวจหรือประเมินผล/ บันทกึเสนอผลสํารวจหรือประเมินผล    
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 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  : ๓)  ความเช่ียวชาญด้านการตรวจสอบภายใน  
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน -  บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบฯ มากกว่า 

๓ ปีขึ้นไป มีจํานวนน้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
๑  คะแนน -  บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบฯ มากกว่า 

๓ ปีขึ้นไป มีจํานวนร้อยละ ๑๐  -  ๕๐ 
๒  คะแนน -  บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบฯ มากกว่า 

๓ ปีขึ้นไป มีจํานวนมากกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบฯ) 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
ตามระดับคะแนนที่ ๒  และ 
-  บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตร  มีจํานวนร้อยละ ๓๐ – ๖๕ 

๔  คะแนน -  บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบฯ มากกว่า 
๕ ปีขึ้นไป มีจํานวนต้ังแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบฯ) 
-  บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้รับวุฒิบัตร มีจํานวนมากกว่าร้อยละ ๖๕ 
ขึ้นไป 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   
 ประวัติการทํางาน / วุฒิบัตร 
 

หมายเหตุ   :   
 วุฒิบัตร  หมายถึง  วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน เช่น  CIA, CCSA, CFSA, CISA , CISSP , CPA , 
CGIA, CPGIA ,CPIAT หรือวุฒิบัตรที่กรมบัญชีกลางให้การยอมรับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 
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 ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๔)  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ 
 
 

ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน  มีดังนี้ 
๑) มีการบันทึกการปฏิบัติงานตรวจสอบในกระดาษทําการที่เป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุม       

ทุกกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 ๑.๑)   การสอบทานระบบการควบคุมภายใน  
 ๑.๒)  การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ  
 ๑.๓)   การวางแผนการตรวจสอบ  
 ๑.๔)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ๑.๕)  การตรวจสอบภาคสนาม 
 ๑.๖)   การสรุปข้อตรวจพบ 
 ๒)  มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานท่ีสําคัญโดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/     

ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
 ๓)  มีการยืนยันถึงความถูกต้อง เหมาะสมของเรื่องที่ตรวจพบและข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

กับหน่วยรับตรวจ 
 ๔) ไม่มีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจต่อรายงานผลการตรวจสอบหรือมีข้อทักท้วงจากหน่วยรับตรวจ

ต่อรายงานผลการตรวจสอบแต่สามารถแก้ข้อทักท้วงอย่างมีเหตุผลได้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการดําเนินการ 
๑  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๑  -  ๒  ข้อ 
๒  คะแนน มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๓  ข้อ 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
มีการดําเนินการตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  ๔  ข้อ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
-  มีการนําเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
-  มีการบ่งช้ีโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ  
ความทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างมีนัยสําคัญ  
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือลดโอกาสที่อาจจะเกิดได้ 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
กระดาษทําการ/ คําสั่ง/ การมอบหมายงาน/ โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ เอกสารที่แสดงถึง

การยืนยันข้อมูล/ หนังสือโต้ตอบ/ ทักท้วงจากหน่วยตรวจหลังจากเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีการสืบสวน
อย่างเหมาะสม/ หลักฐานการนําเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสําเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/ วิเคราะห์ข้อมูล 
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 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  : ๕)  การพัฒนาวิชาชพีการตรวจสอบภายใน 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีแผนการพัฒนาบุคลากร 
๑  คะแนน -  มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือ 

-  มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลที่สอดคล้องกับผลการประเมิน competency 
๒  คะแนน -  มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

-  มีแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลที่สอดคล้องกับผลการประเมิน competency 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
ตามระดับคะแนนที่ ๒  และ 
-  มีการพัฒนาครบถ้วนตามแผน 
-  มีการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง  
และความรู้ที่เป็นประโยชน์ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี  

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
-  มีการเผยแพร่องค์ความรู้และนําไปใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่า ๒ เรื่อง 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
แผน/ แนวทางการพัฒนาบุคลากร/ หลักฐานดําเนินการตามการพัฒนา/ การฝึกอบรม/ หลักฐาน    

การเผยแพร่องค์ความรู้และการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น บันทึกการช้ีแจง หลักฐานการทํา KM  บันทึก
การแจ้งเวียนหลักฐานที่แสดงถึงการนําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

หมายเหตุ : 
 การฝึกอบรมท้ังหมด ๓๐ ชม. : คน : ปี  จะต้องฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยง ต้ังแต่ ๑๕ ชม. ขึ้นไป 
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 ประเด็นที่ใช้พิจารณา :   ๖)  การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการประเมนิผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งในระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน 
๑  คะแนน มีการประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชาภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  
๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๑  และ 

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงานด้วยตนเอง หรือ
สอบทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในส่วนราชการ 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

ตามระดับคะแนนที่ ๒  และ 
-  มีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์  
การตรวจสอบภายใน 
-  มีการรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
-  มีการกําหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน  

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
-  มีการสํารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
-  มีการดําเนินการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงและสรุปผลเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 

 

หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน   
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/ กระดาษทําการจากการตรวจสอบภาคสนาม/ ร่างรายงานผลการปฏิบัติงาน/ 

หลักฐานการประเมินตนเอง/ หลักฐานการสํารวจความพึงพอใจ/ หลักฐานการประเมินจากภายนอก/        
รายงานผลการประเมินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ/ แผนหรือแนวทางการพัฒนา/ ผลการดําเนินการตามแผน   
หรือแนวทางการพัฒนา/ บันทึกการประชุม หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนา/ ปรับปรุง 
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 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  :   ๗)  การวางแผนการตรวจสอบ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการจัดทําแผนการตรวจสอบ 
๑  คะแนน จัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมนิความเสี่ยง 
๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๑  และแผนการตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
 

ตามระดับคะแนนที่ ๒  และ 
-  มีการนําข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหารมาใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน  
การตรวจสอบ 
-  แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการภายในเดือนกันยายน 
-  แผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม (Audit Universe)  
และไม่เกิน ๕ ปี 
-  แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับนโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
-  มีการกําหนดงานการให้คําปรึกษาไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปี 
-  มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเช่ือมั่น ได้แก่   
   ๑.  การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)  
   ๒.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Auditing)  
   ๓.  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 
   ๔.  การตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Auditing)     
   ๕.  การตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Auditing)  
   ๖.  การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)   

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
แผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปี/ หลักฐานการประเมินความเสี่ยง/    

หลักฐานการหารือหรือขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ 
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 ประเด็นที่ใช้พิจารณา  :  ๘)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการประเมนิความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ 
๑  คะแนน มีการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการระบุปัจจัยเสี่ยง     
๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๑  และ 

-  มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจของส่วนราชการ 
-  มีการวิเคราะห์และจัดลําดับความเสี่ยง 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

ตามระดับคะแนนที่ ๒  และ 
-  มีการจัดทําบัญชีรายการความเสี่ยง 
-  มีการนําผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓ และ 
-  มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม 
-  มีการจัดทําข้อตกลงในการกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กร  
กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
-  มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลง 
-  มีการพิจารณาคําร้องขอของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยรับตรวจในการวางแผน  
การตรวจสอบ 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน   
 หลักฐานการประเมินความเสี่ยง/ หลักฐานในการจัดทําข้อตกลงในการกําหนดเกณฑ์ความเสี่ยง/   
การหารือเกณฑ์ความเสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๑๑  

 

 

 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา :  ๙)  งบประมาณและอัตรากําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๑  คะแนน มีกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๑ และ 

มีกรอบอัตรากําลังผู้ตรวจสอบภายใน แต่มีผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มจํานวนตามกรอบอัตรากําลัง 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
ตามระดับคะแนนที่ ๑ และ 
มีกรอบอัตรากําลังผู้ตรวจสอบภายใน และมผีูป้ฏิบัติงานเต็มจํานวนตามกรอบอัตรากําลัง 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปีและตามแผนการตรวจสอบระยะยาวที่ได้รับอนุมัติ 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
โครงสร้าง/ งบประมาณ (ไม่รวมงบบุคลากร)/ อัตรากําลัง (เฉพาะผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ)/ 

แฟ้มประวัติบุคลากร/ แผนการตรวจสอบประจําปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๑๒  

 

 

 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา :  ๑๐)  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การประสานงาน 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน -  ไม่มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

-  ไม่มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๑  คะแนน -  มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แต่ไม่มีการสื่อสาร 

หรือการสื่อสารไม่ทั่วถึงภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
-  มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นปัจจุบันและนําไปใช้  
ในการปฏิบัติตรวจสอบ ๑ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

๒  คะแนน -  มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                      
-  มีการสื่อสารนโยบายและขึ้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างทั่วถึงภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
-  มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่เป็นปัจจุบันและนําไปใช้  
ในการปฏิบัติตรวจสอบ ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

-  มีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                      
-  มีการสื่อสารนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน และนํานโยบายของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ 
-  มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นปัจจุบันและนําไปใช้ใน  
การปฏิบัติตรวจสอบ ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 
-  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพ่ือให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสม และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อน 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
-  มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
-  มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการมาประกอบ  
ในการพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย 
-  มีแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นปัจจุบันและนําไปใช้ใน  
การปฏิบัติตรวจสอบ มากกว่า ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม   

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/ แนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ/  

หลักฐานการทบทวนและการนําแนวทาง/คู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน/ หลักฐานการนํานโยบายไปปฏิบัติ/ 
หลักฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงาน/ หลักฐานการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๑๓  

 

 

 ประเด็นที่ใช้พิจารณา  :  ๑๑) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 
๑  คะแนน มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ๑ ครัง้ ในรอบปี  และมีสาระสําคญัครบถ้วน 
๒  คะแนน มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ๒ ครัง้ ในรอบปี  และมีสาระสําคญัครบถ้วน 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ๓ ครัง้ ในรอบปี  และมีสาระสําคญัครบถ้วน 

๔  คะแนน มีตามระดับคะแนนที่  ๓  และ 
มีการพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และ
เผยแพร่ส่วนที่เป็นสาระสําคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน   
 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน /เอกสารการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๑๔  

 

 

 ประเด็นที่ใช้พิจารณา  :   ๑๒)  กิจกรรมการตรวจสอบภายในต้องประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ 

 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน กิจกรรมการตรวจสอบภายในไม่มีการประเมินกระบวนการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ  
๑  คะแนน กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินกระบวนการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ ๑ ด้าน 
๒  คะแนน กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินกระบวนการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ ๒ ด้าน 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
-  กิจกรรมการตรวจสอบภายในมีการประเมินกระบวนการกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน 
-  มีการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการ
ทํางาน 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
มีการให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจ
ยอมรับนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ/ปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการ
ทํางานครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ (กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษา)/ กระดาษทําการ/  

บันทึกการประชุม/ เอกสารหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๑๕  

 

 

 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  : ๑๓)  การวางแผนการปฏิบติังานตรวจสอบ (Engagement Plan)  
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๑  คะแนน มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตาม

แผนการตรวจสอบประจําปี 
๒  คะแนน มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตาม  

แผนการตรวจสอบประจําปี 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
ตามระดับคะแนนที่ ๒  และ 
-  แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีองค์ประกอบ
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 
-  มีการนําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) ไปปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภาคสนาม 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
มีการนําผลการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานฯ ของปีที่ผ่านมา มาร่วมพิจารณา  
ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/ แผนการตรวจสอบประจําปี/ หลักฐานการนําแผนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบไปใช้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๑๖  

 

 

 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  :  ๑๔)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีการรวบรวมข้อมูล 
๑  คะแนน มีการระบุและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่มีความเพียงพอ มีความน่าเช่ือถือ มีความเก่ียวข้อง

และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
๒  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๑  และมีการวิเคราะห์และประเมินผลท่ีเหมาะสม 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
 

ตามระดับคะแนนที่ ๒  และ 
-  มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
-  ได้รับการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสม  
-  มีการจัดเก็บกระดาษทําการและรายงาน ตลอดถึงหลักฐานต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
-  มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ 
-  นําผลการวิเคราะห์และการสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/พัฒนาองค์กรได้ 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน 
กระดาษทําการตรวจสอบ/ แผนการตรวจสอบประจําปี/ แฟ้มเก็บหลักฐานแฟ้มงานตรวจสอบ/ หลักฐาน        

ที่แสดงถึงการสื่อสารถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๑๗  

 

 

 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  :  ๑๕) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน -  ไมม่ีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
๑  คะแนน -  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
๒  คะแนน -  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจําปี 

-  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน 
-  เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบล่าช้ากว่า ๒ เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ
ตามแผนการตรวจสอบ 

๓  คะแนน 
(ตามมาตรฐาน) 

-  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจําปี 
-  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมีองค์ประกอบครบถ้วน 
-  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์  
ครบถ้วน และทันเวลา 
-  มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ผูท้ี่เก่ียวข้องทราบ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ส่วนราชการ  
ในภาพรวม 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน   
 รายงานผลการปฏิบัติงาน/ แผนการตรวจสอบประจําปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฃ 
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 ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  :   ๑๖)  การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

 

ประเดน็ทีใ่ช้ในการประเมิน  มีดังนี ้
๑) มีการกําหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบอย่างชัดเจน 
๒) มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบ/เกณฑ์การติดตามผล 
๓) มีการรายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
๐  คะแนน ไม่มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ 
๑  คะแนน มีการจัดทําตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  1  ขอ้ 
๒  คะแนน มีการจัดทําตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  2  ขอ้ 
๓  คะแนน 

(ตามมาตรฐาน) 
มีการจัดทําตามประเด็นที่ใช้ประเมิน  3  ขอ้ 

๔  คะแนน ตามระดับคะแนนที่ ๓  และ 
มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ในภาพรวม  
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 

หลักฐานที่ใชใ้นการประเมิน   
ระบบ/ เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบ/ กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบ/    

เกณฑ์การติดตามผล/ รายงานสรุปผลการติดตาม 
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๓. วิธีการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง 

 

 

๓.๑ ให้ส่วนราชการพิจารณาว่าจะเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแนวทางที่ ๑ หรือตามแนวทางที่ ๒ ดังน้ี 

 - แนวทางที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเฉพาะประเด็นการพิจารณา 
ที่ไม่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยการประเมินจะรับรองผลเฉพาะประเด็น       
การพิจารณาที่ส่วนราชการประเมินมาเท่าน้ัน 

      - แนวทางที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในทุกประเด็นการพิจารณา    
ทั้ง ๑๖ ประเด็น โดยการประเมินจะรับรองผลว่าผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน หรือต้องพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 

๓.๒. ให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง โดยใช้ “แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ” ตามแนวทางท่ีส่วนราชการเลือกเข้าร่วม
โครงการฯ ดังน้ี 

 - แนวทางที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเฉพาะประเด็นการพิจารณา   
ที่ไม่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง         
ในรูปแฟ้มข้อมูล (File) โดยการสแกนพร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 

 - แนวทางที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในทุกประเด็นการพิจารณา 
ทั้ง ๑๖ ประเด็น พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆที่เก่ียวข้องในรูปแฟ้มข้อมูล (File) โดยการสแกน           
พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)     

๓.๓ ให้ส่วนราชการส่งแบบประเมินผลฯ พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังน้ี 
 - กรณีส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยที่มีสํานักงานต้ังอยู่ในส่วนกลางส่งให้สํานักกํากับ

และพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง   
 - กรณีส่วนราชการส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยที่มีสํานักงานต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค            

ส่งให้สํานักงานคลังเขตในพ้ืนที่ที่ส่วนราชการต้ังอยู่ 
ทั้งน้ี  สําหรับเอกสารรายการใดที่ใช้อ้างอิงมากกว่า ๑ ประเด็นให้ส่งเพียงรายการเดียว 

๓.๔. หากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่ได้รับยังไม่มีความชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอต่อการประเมินผล 
กรมบัญชีกลางจะประสานขอเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เพ่ิมเติมโดยตรงกับหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป      
 
 
 
 
 
 
 
๔. ระยะเวลาและสถานท่ีการส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 

 

 ๔.๑ ให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ            
พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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 ๔.๒ สถานที่การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีดังน้ี 
 
 

กรมบญัชกีลาง ส่วนราชการสว่นกลางและมหาวิทยาลัย 
สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 
(กรมบัญชีกลาง)  
ที่อยู่ ถ.พระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรงุเทพฯ  10400 
 
 
 

๑. สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตร ี
๒. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓. สํานักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ี
๔. สํานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร ี
๕. สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต ิ
๖. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
๗. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน 
๘. กรมประชาสัมพันธ์ 
๙. สํานักงบประมาณ 
๑๐. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
๑๑. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 
๑๒. สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
      ของมนุษย์ 
๑๓. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
๑๔. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
๑๕. กรมกิจการผู้สูงอายุ 
๑๖. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๑๗. สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๑๘. กรมเจ้าทา่ 
๑๙. กรมการขนส่งทางบก 
๒๐. กรมการบินพลเรือน 
๒๑. กรมทางหลวงชนบท 
๒๒. สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
๒๓. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
๒๔. กรมธุรกิจพลงังาน 
๒๕. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
๒๖. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
๒๗. สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
๒๘. กรมการคา้ต่างประเทศ 
๒๙. กรมการคา้ภายใน 
๓๐. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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๓๑. กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 
๓๒. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
๓๓. สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
๓๔. กรมการจดัหางาน 
๓๕. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
๓๖. สํานักงานประกันสังคม 
๓๗. สํานักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 
๓๘ กรมส่งเสรมิวัฒนธรรม 
๓๙. กรมการศาสนา 
๔๐. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๔๑. กรมวทิยาศาสตร์บริการ 
๔๒. สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ
๔๓. กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
๔๔. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๔๕. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
๔๖. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
๔๗. สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
๔๘. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
๔๙. กรมธนารกัษ ์
๕๐. กรมศุลกากร 
๕๑ กรมสรรพสามิต 
๕๒. กรมสรรพากร 
๕๓. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
๕๔. สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
๕๕. สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
๕๖. กรมการทอ่งเที่ยว 
๕๗. กรมพลศึกษา 
๕๘. สถาบันการพลศึกษา 
๕๙. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
๖๐. กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
๖๑. กรมประมง 
๖๒. กรมปศุสัตว์ 
๖๓. กรมพัฒนาที่ดิน 
๖๔. กรมวิชาการเกษตร 
๖๕. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
๖๖. กรมการขา้ว 
๖๗. สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต ิ
๖๘. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
๖๙. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
๗๐. กรมส่งเสรมิการเกษตร 
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กรมบญัชกีลาง ส่วนราชการสว่นกลางและมหาวิทยาลัย 
สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 
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๗๑. สํานักงานปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗๒. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
๗๓. กรมทรัพยากรนํ้า 
๗๔. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
๗๕. กรมส่งเสรมิคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
๗๖. กรมอทุยานแห่งชาติ สัตวป์่าและพันธุ์พืช 
๗๗. กรมควบคุมมลพิษ 
๗๘. กรมทรัพยากรธรณี 
๗๙. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘๐. สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๘๑. กรมอตุุนิยมวิทยา 
๘๒. กรมการปกครอง 
๘๓. กรมที่ดิน 
๘๔. กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
๘๕. กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
๘๖. กรมการพฒันาชุมชน 
๘๗ สํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 
๘๘. กรมราชทณัฑ์ 
๘๙. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๙๐.  สํานักงานกิจการยุตธิรรม 
๙๑. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 
๙๒. สถาบันนิตวิิทยาศาสตร ์
๙๓. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจรติในภาครัฐ 
๙๔. กรมบงัคับคด ี
๙๕. กรมพินจิคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
๙๖. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๙๗. กรมการแพทย ์
๙๘. กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
๙๙. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑๐๐. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
๑๐๑. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๑๐๒. กองทัพเรือ 
๑๐๓. กรมราชองครกัษ ์
๑๐๔. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
๑๐๕. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๐๖. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๐๗. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๑๐๘. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๐๙. สํานักงานตํารวจแหง่ชาติ  
๑๑๐. สํานักพระราชวัง



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๒๓  

 

 

กรมบญัชกีลาง ส่วนราชการสว่นกลางและมหาวิทยาลัย 
สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ 
(กรมบัญชีกลาง)  
ที่อยู่ ถ.พระราม 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรงุเทพฯ  10400 
 

๑๑๑.สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ
๑๑๒. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๑๑๓. สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
๑๑๔. สํานักราชเลขาธิการ 
๑๑๕. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
๑๑๖. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
๑๑๗. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
๑๑๘. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
๑๑๙. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๒๐. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
๑๒๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑๒๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
๑๒๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๒๔  

 

 

สํานักงานคลังเขต  จังหวัด มหาวิทยาลัย 
 

สํานักงานคลังเขต ๑ 
ที่อยู่ 
ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

 

๑. จังหวัดปทุมธานี 
๒. จังหวัดลพบุรี 
๓. จังหวัดสิงห์บุรี 
๔. จังหวัดชัยนาท 
๕. จังหวัดนนทบุรี 
๖. จังหวัดอ่างทอง 
 

 

๗. มหาวิทยาลยัราชภัฏเทพสตรี 
๘. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
๙. มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์

 

สํานักงานคลังเขต ๒ 
ที่อยู่ 
ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 

๑. จังหวัดจันทบุรี  
๒. จังหวัดระยอง  
๓. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔. หวัดสระแก้ว   
๕. จังหวัดชลบุรี 
๖. จังหวัดตราด 
๗. จังหวัดนครนายก 
๘. จังหวัดปราจีนบุรี 
 

 

๙. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ์

 

สํานักงานคลังเขต ๓ 
ที่อยู่  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

 

๑. จังหวัดนครราชสีมา 
๒.  จังหวัดบุรีรัมย์ 
๓. จังหวัดสุรินทร์ 
๔. จังหวัดชัยภูมิ 
๕. จังหวัดอุบลราชธานี 

 

๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน 
๘. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๙. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

 

สํานักงานคลังเขต ๔ 
ที่อยู่  
ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

 

๑. จังหวัดนครพนม 
๒. จังหวัดมหาสารคาม 
๓. จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
๔. จังหวัดมุกดาหาร 
๕. จังหวัดร้อยเอ็ด 
๖. จังหวัดหนองคาย 
๗. จังหวัดหนองบัวลําภู 
๘. จังหวัดบึงกาฬ 

 

๙. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
๑๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๑๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                        หน้า ๒๕  

 

 

สํานักงานคลังเขต  จังหวัด มหาวิทยาลัย 
 

สํานักงานคลังเขต ๕ 
ที่อยู่  
ถ.โชตนา อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

 

๑. จังหวัดเชียงใหม่ 
๒. จังหวัดแพร่ 
๓. จังหวัดลําพูน 
๔. จังหวัดเชียงราย 
๕. จังหวัดพะเยา 
๖. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

 

๗. มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
๘. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
๙. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

สํานักงานคลังเขต ๖ 
ที่อยู่  
๑๒๓ ม.๔ ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  
ต.หัวรอ อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 

 

๑. จังหวัดกําแพงเพชร  
๒. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๓. จังหวัดพิษณุโลก 
๔. จังหวัดสุโขทัย 
๕. จังหวัดอุทัยธานี 
 

 

๖. มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
๗. มหาวิทยาลยัราชภัฏกําแพงเพชร 
๘. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
๙. มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

 

สํานักงานคลังเขต ๗ 
ที่อยู่ 
๒๗/๑๒ ถ.นวเขต 
ต.พระประโทน  อ.เมือง 
จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 

 

๑. จังหวัดนครปฐม  
๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๓. จังหวัดเพชรบุรี 
๔. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๕. จังหวัดสมทุรสาคร 
๖. จังหวัดสมทุรสงคราม 
๗. จังหวัดกาญจนบุร ี
 

 

๘. มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี 
๙. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

สํานักงานคลังเขต ๘ 
ที่อยู่ 
ต.ขุนทะเล อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ 

 

๑. จังหวัดพังงา 
๒.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
๓. จังหวัดระนอง 
 

 

๔. มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๕. มหาวิทยาลยัราชภัฏภูเก็ต 
๖. มหาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

 

สํานักงานคลังเขต ๙ 
ที่อยู่  
๕ ถ.แหล่งพระราม อ.เมือง  
จ.สงขลา ๙๐๐๐ 

 

๑. จังหวัดสงขลา 
๒. จังหวัดตรัง 
๓.  จังหวัดสตูล 
๔. จังหวัดนราธิวาส 
๕. จังหวัดปัตตานี 
๖. จังหวัดพัทลุง 
 

 

๗. มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
๘. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
๙. มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์         
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 


