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กรมบัญชีกลาง

คำนำ
งานตรวจสอบภายในเป็นงานที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จในการบริหารราชการ โดยงานตรวจสอบภายใน
ที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้การดาเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการกากับดูแลที่ดี
มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการในการปรับเปลี่ยน
บทบาทการบริหารงานราชการ ไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน
และลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารราชการ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริย ธรรมการปฏิ บัติ ง านตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ
กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการต้องได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
จากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจ
ในกระบวนการประเมิน รวมทั้ง เป็น อิส ระจากภายนอกส่ว นราชการที่ไม่มีส่ว นได้ส่ว นเสียหรือ เกี่ยวข้ อ ง
ทางผลประโยชน์จากส่วนราชการ
กรมบัญ ชีก ลาง จึง ได้กาหนดแนวทางการดาเนิน การเกี่ย วกับ การประเมิน เพื่อ รับ รองคุณ ภาพ
งานตรวจสอบภายใน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
และคู่มือ /แนวปฏิบัติเ กี่ย วกับ การตรวจสอบภายในที่กาหนดโดยกระทรวงการคลัง และกรมบัญ ชีก ลาง
และดาเนินการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายในรอบแรกครบทุกส่วนราชการแล้ว จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านความเห็น
คณะกรรมการประเมิน ผลการประกัน คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ที่ป ระกอบด้ว ยผู้ทรงคุณ วุฒิ
จากภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัดมีความรู้
ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์และแนวทางการประเมินเพื่อรองรับการประเมินการประกันคุณภาพจากภายนอก
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินจากภายนอกของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในโอกาสเดียวกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและจังหวัดสามารถ
ใช้หลักเกณฑ์ฯ นี้ ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ทั้งในการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การติดตาม
คุณภาพงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพจากภายนอก และเหนือสิ่งอื่นใดกรมบัญชีกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐเล่มนี้จะช่วยให้การประเมินคุณภาพจากภายนอกเป็นไปตามมาตรฐานยิ่งขึ้น
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
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บทที่ ๑
ควำมทั่วไป
ควำมสำคัญของงำนตรวจสอบภำยใน
งานตรวจสอบภายในเป็ น เครื่ องมือที่ส าคัญของฝ่ ายบริห ารในการตรวจสอบ ติดตามประเมิน ผล
การดาเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด บทบาทที่สาคัญ
ของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกระดับของหน่วยงานในส่วนราชการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้การบริห าร
ความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
งานตรวจสอบภายในจึงมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความสาเร็จในส่วนราชการหลายประการ ดังนี้
๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการ
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
๒. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ส่ งเสริ มให้ การบริ ห ารทรั พยากรของส่ ว นราชการเป็น ไปอย่ างคุ้ มค่าและก่อ ให้ เ กิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม
๔. เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับส่วนราชการ
อย่างไรก็ดี จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสู่การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ให้ความสาคัญ
กับ ผลสัมฤทธิ์ของงาน และให้มีการลดบทบาทและกระจายอานาจของหน่ว ยงานกลางไปสู่ส่ว นราชการ
โดยหน่วยงานกลางทาหน้าที่เป็นผู้กากับและควบคุมเชิงนโยบายให้อานาจหัวหน้าส่วนราชการบริหารจัดการงาน
ในความรับผิดชอบเองภายใต้กรอบกติกากลางที่กาหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระจายอานาจของหน่วยงานกลาง ทาให้ส่วนราชการต้องให้
ความสาคัญกับความเสี่ยงและการควบคุมมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นที่กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้าที่
กากับ ดูแลงานตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการจะต้ อ งศึ ก ษาหาวิธี ก ารในการส่ งเสริ มและสนั บสนุ น ให้
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการมีการพัฒนาและปรั บปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน
ของส่ว นราชการมีความเข้มแข็งที่หัว หน้าส่ว นราชการสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอ บ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทาให้ส่วนราชการ
มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้งลดโอกาสการทุจริตคอร์รัปชั่นในการบริหารราชการ
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ควำมหมำยของงำนตรวจสอบภำยใน
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA) ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
“ Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity
desingned to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization
accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and
improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
งานตรวจสอบภายใน คือ “การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิส ระ
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแล
อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ”
กรมบัญชีกลาง ได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
การตรวจสอบภายใน คือ “กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ
ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้
ส่ ว นราชการบรรลุ ถึ ง เป้ าหมายและวั ตถุ ป ระสงค์ที่กาหนดไว้ ด้ว ยการประเมิ น และปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ผ ล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ”
ตามความหมายของงานตรวจสอบภายในข้ า งต้ น สามารถจาแนกงานตรวจสอบภายใน ได้ เ ป็ น
๒ ลักษณะ ดังนี้
๑. งำนบริก ำรให้ค วำมเชื่อ มั่ น (Assurance Services) เป็น การตรวจสอบหลัก ฐานต่า งๆ
อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดาเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงินการบัญชี เป็นต้น
๒. งำนบริกำรให้คำปรึก ษำ (Consulting Services) เป็น การให้คาแนะนาและบริก ารอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทาข้อตกลงร่ว มกับผู้ รับบริการ และมีจุดประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของส่ว นราชการให้ดีขึ้น ตัว อย่างเช่น การให้คาปรึก ษาแนะนาในเรื่อ งความคล่ องตัว ในการดาเนิน งาน
การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น
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คุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
ระบบคุ ณ ภำพ หมายถึ ง ระบบโครงสร้ า งขององค์ ก ร ความรั บ ผิ ด ชอบ วิ ธี ก าร กระบวนการ
และทรัพยากรที่ดาเนินการจนผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ (เอกสารประกอบ ISO 9000 : รองศาสตราจารย์ พูลพร
แสงบางปลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๖)
คุณภำพ หมายถึง คุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจากข้อผิดพลาด ทาให้เกิดผลลัพธ์
ที่ดแี ละตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
องค์ประกอบที่สาคัญของคุณภาพ มี ๒ ประการ ดังนี้
๑. คุณภาพตามความสอดคล้องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Quality of Conformance)
๒. คุณภาพตามการรับรู้ (Perceived Quality) หมายถึง คุณภาพที่พิจารณาจากการตอบสนอง
ความต้องการเป็นที่พอใจตามความคาดหวังของผู้ที่เกี่ยวข้อง (นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผศ.นพ.จิรุตมม์ ศรีรัตนบัลล์ :
คุณภาพของระบบสุขภาพ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ๒๕๔๓)
คุณภาพจึงเป็นเรื่องจาเป็นสาหรับงานบริการ งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานของส่วนราชการ และช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการ
มีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งการกากับดูแลที่ดี
คุณภำพของงำนตรวจสอบภำยในจึงหมำยถึง งำนตรวจสอบภำยในที่มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นไปตำม
มำตรฐำนและผลกำรปฏิบัติงำนสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับหน่วยรับตรวจ กำรนำระบบกำรประกัน
คุณภำพมำใช้กับงำนตรวจสอบภำยใน จึงเป็นวิธีกำรที่จะทำให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
มีกำรพัฒนำคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในให้ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรม
กำรปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบภำยในของส่ ว นรำชกำร เพื่ อ เป็ น สร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น แก่ บุ ค คลทั่ ว ไปต่ อ ผล
กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน
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บทที่ ๒
กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
ควำมหมำยของกำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ยธรรมการปฏิ บัติง านตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ
ได้กาหนดเกี่ยวกับการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้
๑๓๐๐ : กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน
บทตีควำม :
กำรประกัน และกำรปรับ ปรุง คุณ ภำพงำน ได้รับ การออกแบบเพื่อ ให้ค วามเชื่อ มั ่น ว่า
การปฏิบัติงานมีความสอดคล้ องกับคานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งระบุโอกาสในการปรับปรุงด้วย
๑๓๑๐ : กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน
การประกัน และปรับ ปรุง คุณ ภาพงานต้อ งมีก ารประเมิน ผลทั ้ง จากภายในและ
ภายนอกส่วนราชการ
๑๓๑๑ : กำรประเมินผลจำกภำยใน
การประเมินผลจากภายในส่วนราชการต้องประกอบด้วย
- การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และ
- การสอบทานเป็นระยะๆ โดยการประเมินตนเอง หรือสอบทานโดยบุคคลอื่น
ที่อ ยู่ภ ายในส่ว นราชการที่มีค วามรู้เ กี่ย วกับ การปฏิบัติง านตรวจสอบภายใน
อย่างเพียงพอ
บทตีควำม :
กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ของ
การกากับ ดูแลการปฏิบัติงานภายในหน่ว ยงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นประจา
ตลอดเวลา โดยการติดตามและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบาย
และแนวทางการบริหารงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็ น ไปตามคานิ ย ามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริ ย ธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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กำรสอบทำนเป็นระยะๆ เป็นการประเมินเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปตามคานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ควำมรู้ เ กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำ งเพียงพอ หมายถึง ต้องมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามระเบียบ
หรือมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้
๑๓๑๒ : กำรประเมินผลจำกภำยนอก
การประเมิ น ผลจากภายนอกต้ อ งจั ด ให้ มี ขึ้ น อย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ ๕ ปี โดยบุ ค คล
หรือคณะบุคคลจากภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ
โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าส่วนราชการในเรื่องต่อไปนี้
- ความจาเป็นในการเพิ่มความถี่ของการประเมินผลจากภายนอก
- คุณสมบัติและความเป็นอิสระ รวมทั้ง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
ของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก
บทตีควำม :
บุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำรที่มีควำมเหมำะสม ควรแสดงให้
เห็นความรู้ ความสามารถในสองด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และด้านการประเมินผล โดยสามารถแสดงให้เห็นได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
จากหน่วยงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้านขนาด ความซับซ้อน และลักษณะงาน
รวมทั้งมีเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จะต้องใช้วิจารณญาณด้านวิชาชีพในการพิจารณาความเหมาะสมดังกล่าว
ควำมเป็น อิสระของบุค คลหรื อคณะบุค คลจำกภำยนอกส่ วนรำชกำร หมายถึง
การไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับส่วนราชการ
๑๓๒๐ : กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและ
ภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
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บทตีควำม :
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในควรหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในเรื่อง
รูปแบบ เนื้อหา และความถี่ของรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
คานิ ย ามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติง าน
ตรวจสอบภายใน โดยการรายงานผลการประเมินจากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ส่วนรายงานผลการประเมินจากภายนอกขึ้นอยู่กับความถี่ในการประเมิน
๑๓๒๑ : กำรระบุข้อควำม “เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน”
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในว่า “ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ”
ก็ต่อเมื่อผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานระบุว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในแล้ว
เท่านั้น
บทตีควำม :
การด าเนิ น การตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เมื่ อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในเป็น ไปตามคานิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในจากภายในและภายนอกส่ ว นราชการมาสนั บสนุน ข้ อ ความ
ดังกล่าว โดยผลการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
๑๓๒๒ : กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
กรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไม่เป็น ไปตามคานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน และมี
ผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน
และผลกระทบที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
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จากมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน อีกทั้งติดตามดูแล
ประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ และสามารถนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาและปรับปรุงงานของ
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
“กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน” คือ กิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้น โดยการประเมินคุณภาพ
ของกระบวนการปฏิบั ติงานเป็นระยะ ๆ จากทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่า เป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
กำรประเมินคุณภำพ สามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ
๑. กำรประเมินคุณภำพจำกภำยในส่วนรำชกำร (Internal Assessment) ได้แก่
๑.๑ การประเมิน คุณภาพจากภายในอย่า งต่ อเนื่ อง (On-going Review) เป็นการประเมิ น
คุณภาพภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งแฝงอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ เช่น การกากับดูแล การสอบทาน
การปฏิ บั ติ ง าน การให้ คาปรึ ก ษาแนะนา การจั ด ทา Check list การจั ด ทา Customer feedback
หรือโครงการพัฒนางานด้านการตรวจสอบภายในต่าง ๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบ
ให้เกิดการประเมินคุณภาพในลักษณะดังกล่าว
๑.๒ การประเมินคุณ ภาพจากภายในแบบครั้งคราว (Periodic Review) เป็นการประเมิน
โดยทีมประเมินที่เป็นบุคลากรภายในของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ ทีมประเมิน
ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ในงานตรวจสอบภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกากับดูแลที่ดี
มีความเชี่ยวชาญในงานด้านการพัฒนากระบวนการทางาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ ผู้ที่ทาหน้าที่จัดตั้งและควบคุมการทางานของทีมประเมิน
๒. กำรประเมินคุณภำพโดยหน่วยงำนภำยนอกส่วนรำชกำร (External Assessment) เป็นการประเมิน
จากผู้ที่มีความเหมาะสมและมี ความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ และเป็นผู้มีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลที่ดี
อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการทางาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๒.๑ การประเมินคุณภาพด้วยตนเองโดยมีผู้สอบทานอิสระภายนอก (Self – Assessment with
Independent Validation) เป็นการประกันคุณภาพที่มีลักษณะคล้ายกับการประเมินคุณภาพจากภายใน
แบบครั้ ง คราว (ข้ อ ๑.๒) แต่ เ พิ่ ม ขั้ น ตอนการสอบทานกระบวนการและผลของการประกั น คุ ณ ภาพ
โดยผู้ที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนราชการ ซึ่งจะทาหน้าที่สอบทานข้อมูลต่างๆ สัมภาษณ์
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รวมถึ ง ทดสอบแบบจากั ด (Limited Test) และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น จะต้ อ งรายงานสรุ ป ความน่ า เชื่ อ ถื อ
ของการประเมินตนเอง พร้อมผลการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๒.๒ การประเมินคุณภาพโดยทีมงานภายนอก (External Review) เป็นการประเมินการประกัน
คุณภาพโดยทีมงานจากภายนอกที่เป็น บุคคลหรือคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในและด้านการประเมินผล ทั้ งนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ทาหน้าที่ควบคุม
ในการคัดเลือกทีมประเมิน รวมทั้งสอดส่องดูแลการทางานของทีมประเมิน และในกรณีที่งานตรวจสอบภายใน
นั้นเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเฉพาะทางทีมประเมินควรจัดสรรให้มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นด้วย

วัตถุประสงค์ของกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
๑. เพื่อทราบถึงผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่ามีความสอดคล้องกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
และความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง
๒. เพื่อทราบถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
๓. เพื่อนาหลักปฏิบัติที่ดี (Best Practice) มาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๔. เพื่อ ทราบถึง กิจ กรรมการตรวจสอบภายในมีค วามสอดคล้อ งและเป็น ไปตามคานิย ามของ
การตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๕. ให้คาแนะนาเพื่อการพัฒนางานตรวจสอบภายใน
๖. เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก (กรณีการประเมินคุณภาพภายใน)

ข้อดีและข้อเสียของกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
ประเภทกำรประเมิน
ข้อดี
๑. การประเมินคุณภาพ ๑. เข้าใจพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและ
จากภายใน
วัฒนธรรมของหน่วยงาน
๒. เป็นผู้เข้าใจในระบบงานเป็นอย่างดี
๓. ยอมรับความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของการประเมินได้ง่าย
๔. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในระบบงาน
๕. สามารถประเมินผลในส่วนของ
Soft Controls ได้อย่างเต็มที่
๖. เสียค่าใช้จ่ายน้อย
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ข้อเสีย
๑. อาจเกิดความขัดแย้ง ทาให้ไม่ยอมรับ
ข้อบกพร่องหรือปัญหาหรืออุปสรรค
ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
๒. ขาดทักษะในการประเมินผลที่ดีหรือ
ไม่มีประสบการณ์ในการประเมินผล
๓. เกิดความลาเอียงในการประเมินผล
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ประเภทกำรประเมิน
ข้อดี
๒. การประเมินคุณภาพ ๑. มีความชานาญและประสบการณ์ใน
จากภายนอก
การประเมินผลเป็นอย่างดี
๒. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสีย
กับหน่วยงาน สามารถแสดงความเห็น
ได้อย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา

ข้อเสีย
๑. มีข้อจากัดในการเข้าถึงข้อมูล
๒. ต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจ
ระบบงานที่ประเมิน
๓. ไม่สามารถประเมินผลในส่วนของ
Soft Controls ได้อย่างเต็มที่
๔. เสียค่าใช้จ่ายมาก

กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ผู้ประเมินควรนาเสนอรายงาน
ผลการประเมินให้กับผู้บริหารของส่วนราชการ ทราบถึง
- การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปตามคานิยามของการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- ผลกระทบที่เกิด ขึ้น ในกรณีที่ไ ม่ส ามารถปฏิบัติง านตามคานิย ามของการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ ๓
หลักเกณฑ์กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ
การประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ ใช้ ก รอบการประเมิ น โดยอิ ง ตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คู่มือการตรวจสอบภายในสาหรับส่วนราชการ
และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยในส่วนของมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)
ทั้ง หมด (รหัส ๑๐๐๐ - รหัส ๑๓๒๒) และมาตรฐานด้า นการปฏิบัติง าน (Performance Standards)
(รหัส ๒๐๐๐ - รหัส ๒๕๐๐) โดยหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ประยุ กต์
ให้ส อดคล้อ งกับหลักการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM : Total Quality Management) วงจรการจัดการ
แบบ Deming ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า PDCA ได้แก่
ขั้นตอนที่ ๑ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (P : Plan)
เป็นการวางแผนร่วมกันว่าจะทาอะไรบ้าง และทาอย่างไร ซึ่งต้ องกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างชัดเจน กาหนดคุณลักษณะที่ใช้ในการควบคุมและวิธีการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
การวางแผนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
* กาหนดเป้าหมาย
* จัดลาดับความสาคัญ
* กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน
* กาหนดระยะเวลา
* กาหนดงบประมาณ
* กาหนดผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ ๒ กำรปฏิบัติงำนตำมแผน (D : Do)
เป็นการร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย
* สนับสนุน ส่งเสริม
* ควบคุม ติดตาม กากับดูแล
* ให้คาแนะนา
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ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบและประเมินผล (C : Check)
เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้า ของงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องร่วมกันตรวจสอบ
เพื่อค้นหาข้อบกพร่องและแสวงหาโอกาสในการปรับปรุงแก้ไข ประกอบด้วย
* กาหนดเกณฑ์การประเมิน
* จัดทาเครื่องมือ
* เก็บรวบรวมข้อมูล
* วิเคราะห์ ประเมินผล
* ปรับปรุง แก้ไข
ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมผลกำรประเมิน (A : Act)
เมื่อตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องต้องร่วมกันปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนด ประกอบด้วย
* ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
* วางแผนระยะยาว
* จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำสำหรับกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้กาหนดตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ มาตรฐาน
คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
ทั้ง นี้ จากกรอบมาตรฐานดัง กล่า วฯ สามารถกาหนดประเด็น ที่ใ ช้ใ นการพิจ ารณาเพื่อ ประเมิ น
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ ทั้งสิ้น ๑๖ ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการกากับดูแล
(Governance) จานวน ๓ ประเด็น ด้านบุคลากร (Staff) จานวน ๓ ประเด็น ด้านการจัดการ (Management)
จานวน ๕ ประเด็น และด้านกระบวนการ (Process) จานวน ๕ ประเด็น ดังนี้
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๑. ด้ำนกำรกำกับดูแล (Governance) จำนวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ

มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ

๑. โครงสร้างและสายการรายงาน

๑๑๐๐

๒. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

๑๐๐๐

๓. การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน

๑๓๐๐

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
๑๑๑๐ ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน
๑๑๒๐ ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
๑๑๓๐ ข้อจากัดของความเป็นอิสระหรือ
ความเที่ยงธรรม
วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
๑๐๑๐ การกาหนดคานิยามของการตรวจสอบ
ภายใน มาตรฐานและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไว้ในกฎบัตร
การตรวจสอบภายใน
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
๑๓๑๐ การประเมินการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงาน
๑๓๒๐ การรายงานผลการประเมินการประกัน
และปรับปรุงคุณภาพงาน

๒. ด้ำนบุคลำกร (Staff) จำนวน ๓ ประเด็น
ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ
๑. ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ
๑๒๐๐
ภายใน
๒. คว ามระมั ด ระวั ง รอบคอบเยี่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพ
๓. การพัฒนาบุคลากร

มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ
ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
๑๒๑๐ ความเชี่ยวชาญ
๑๒๒๐ ความระมัดระวังรอบคอบ
๑๒๓๐ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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๓. ด้ำนกำรจัดกำร (Management) จำนวน ๕ ประเด็น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ
กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน
การตรวจสอบ
การวางแผนการตรวจสอบ
นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน
และการประสานงาน
การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน

๒๐๐๐

มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน
การบริหารงานตรวจสอบภายใน
๒๐๓๐ การบริหารทรัพยากร
๒๐๑๐ การวางแผนการตรวจสอบ
๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
๒๐๔๐ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน
๒๐๕๐ การประสานงาน
๒๐๖๐ การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒๐๗๐ การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอก
และความรับผิดชอบของส่วนราชการ
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๔. ด้ำนกระบวนกำร (Process) จำนวน ๕ ประเด็น
ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ
๑. การปฏิบัติงานครอบคลุม
กระบวนการกากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม

๒๑๐๐

๒. การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

๒๒๐๐

๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม

๒๓๐๐

๔. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

๒๔๐๐

๕. การติดตามผลการตรวจสอบ

๒๕๐๐
๒๖๐๐

มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
๒๑๑๐ การกากับดูแล
๒๑๒๐ การบริหารความเสี่ยง
๒๑๓๐ การควบคุม
การวางแผนการปฏิบัติงาน
๒๒๑๐ การกาหนดวัตถุประสงค์
๒๒๒๐ การกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
๒๒๓๐ การจัดสรรทรัพยากร
๒๒๔๐ แผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
๒๓๑๐ การรวบรวมข้อมูล
๒๓๒๐ การวิเคราะห์และประเมินผล
๒๓๓๐ การบันทึกข้อมูล
๒๓๔๐ การกากับดูแลการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒๔๒๐ คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน
๒๔๓๐ การระบุข้อความ “การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน”
๒๔๔๐ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน
๒๔๕๐ การให้ความคิดเห็นในภาพรวม
การติดตามผล
การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
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ประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ
๑. ด้ำนกำรกำกับดูแล (Governance) จำนวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๑) โครงสร้างและสายการรายงาน
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

๑๑๐๐
๑๑๑๐
๑๑๒๐
๑๑๓๐

ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน
ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน
ข้อจำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้
๑.๑) มีการเสนอแผนการตรวจสอบตรงต่อหัว หน้าส่วนราชการและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
โดยหัวหน้าส่วนราชการ
๑.๒) มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒) มีการกาหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
๒.๑) มีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย การปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
๒.๒) มีการเสนอกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
๒.๓) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมให้บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ
๒.๔) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการ
ทราบทั่วกัน
๓) ไม่มีการตรวจสอบงานที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบมาก่อนภายในระยะเวลา ๑ ปี
๔) มีก ารสารวจหรือ ประเมิน ผลการปฏิบัติต ามกรอบคุณ ธรรมของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน
และสรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
บั น ทึ ก เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี / บั น ทึ ก เสนอรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ/
กรอบคุณ ธรรมของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน/หลัก ฐานการเผยแพร่ ก รอบคุณ ธรรม/แบบสารวจหรื อ
แบบประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม/กระดาษทาการสรุปผลการสารวจหรือประเมินผล/บันทึกเสนอ
ผลสารวจหรือแบบประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๒) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
รหัส ๑๐๐๐
รหัส ๑๐๑๐

วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
กำรกำหนดคำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน มำตรฐำนและจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการจัดทากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังนี้
๑.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย
๑.๑.๑) วัตถุประสงค์
๑.๑.๒) สายการบังคับบัญชา
๑.๑.๓) อานาจหน้าที่
๑.๑.๔) ความรับผิดชอบ
๑.๑.๕) คานิย ามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและงานการให้คาปรึกษา
๑.๒) มีก ารให้ ค วามเห็น ชอบกฎบัต รการตรวจสอบภายในโดยหัว หน้า ส่ว นราชการหรื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
๒) มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน
๓) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี
๔) มีการบริหารและพัฒนางาน ดังนี้
๔.๑) มีการบริหารงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบ
๔.๒) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
ภายใน ๓ ปี
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีที่ประเมินและย้อนหลัง ๓ ปี/เอกสารการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน/บันทึกเสนอการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบาย :
เกณฑ์การพิจารณาข้อ ๔) เป็นการพิจารณาผลการปฏิบัติงานหลังจากการประเมินประเด็นการพิจารณา
ครบถ้ว นทั้ง ๑๖ ประเด็น แล้ ว ว่าผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามที่ กาหนด
ไว้ ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในหรือไม่
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๓) การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
รหัส ๑๓๐๐
รหัส ๑๓๑๐
รหัส ๑๓๒๐

กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน
กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน
กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการประเมินผลจากภายใน ดังนี้
๑.๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงานด้วยตนเอง หรือสอบทาน
โดยบุคคลอื่นที่อยู่ภายในส่วนราชการ
๑.๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายในให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
๒) มีการประเมินผลจากภายนอก ดังนี้
๒.๑) มี ก ารประเมิ น จากภายนอกอย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ ๕ ปี โดยผู้ ที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์
การตรวจสอบภายใน
๒.๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายนอกให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
๓) มีการกาหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน
๔) มีผลการประเมินและสรุปผล ดังนี้
๔.๑) มีผลการประเมินจากภายในและภายนอกมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔.๒) มีการสารวจความพึ ง พอใจจากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยและสรุปผลการสารวจความพึง พอใจ
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
๔.๓) มีการสรุปผลการดาเนินการพัฒนาตามแผนหรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน
เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
บัน ทึกเสนอผลการประเมิน การปฏิบัติงานของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน/แบบประเมินตนเอง
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและของผู้ตรวจสอบภายใน/บันทึกเสนอผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในภาครัฐ/รายงานผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ/บันทึกเสนอผลการสารวจความพึงพอใจ/
แบบสารวจความพึ ง พอใจ/แผนหรื อ แนวทางการพั ฒ นา/บั น ทึ ก เสนอสรุ ป ผลการพั ฒ นาตามแผนหรือ
แนวทางการพัฒนา
คำอธิบำย :
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง หน่วยรับตรวจหรือผู้รับการตรวจทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
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๒. ด้ำนบุคลำกร (Staff) จำนวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๔) ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน
รหัส ๑๒๑๐

ควำมเชี่ยวชำญ

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป
มีจานวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐
๒) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน มีจานวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐
๓) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๓ ปีขึ้นไป
และได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน มีจานวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน)
๔) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๕ ปีขึ้นไป
มีจานวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) และได้รับวุฒิ บัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน มีจานวนตั้งแต่ร้อยละ ๖๕ ขึ้นไป
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
ประวัติการทางาน/วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน
หมายเหตุ :
วุฒิบัตร หมายถึง วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน เช่น CIA , CCSA , CFSA, CISA , CISSP , CPA ,
CGIA , CPGIA , CPIAT หรือวุฒิบัตรที่กรมบัญชีกลางให้การรับรอง
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๕) ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
รหัส ๑๒๒๐

ควำมระมัดระวังรอบคอบ

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ เพื่อยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ
และความเหมาะสมของข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้ชี้แจง
และให้ความเห็นเพิ่มเติม
๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กาหนด
ในแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๓) มีการบ่งชี้โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ การทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างมีนัยสาคัญและให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
หรือความเสียหายในการดาเนินงาน
๔) มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้
๔.๑) มีการนาเทคโนโลยี ห รื อโปรแกรมสาเร็จรูป มาช่ว ยการตรวจสอบหรือ วิเ คราะห์ ข้อ มูล
เพื่อที่จะระบุความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔.๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ระบุความเชื่อมโยงของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
เอกสารการสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ/รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ/แผนการตรวจสอบ
ประจาปี/แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/หลักฐานการนาเทคโนโลยีหรือโปรแกรมสาเร็จรูปมาช่วยการตรวจสอบ/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คำอธิบำย :
ผู้ต รวจสอบภายในต้อ งมีค วามระมัด ระวัง รอบคอบและมีทัก ษะอย่า งเหมาะสมในอัน ที่จะทาให้
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่ อถือ มีการสรุปผลการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ หรือประชุมหารือ
ร่ ว มกั บ ผู้ รั บ การตรวจสอบเพื่ อ เป็ น การยื น ยั น เรื่ อ งที่ ต รวจพบ และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ รั บ การตรวจ
ได้มีโอกาสชี้แจงและให้ความเห็นเพิ่มเติม เนื่องจากบางกรณีผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรงอาจทาให้ได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อใช้รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ถู ก ต้ อ ง ตรงตามข้ อ เท็ จ จริ ง ความคิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะมี ค วามเหมาะสม สามารถนาไปปรั บ ปรุ ง
หรือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๖) การพัฒนาบุคลากร
รหัส ๑๒๓๐

กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคลและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๒) มี ก ารดาเนิ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรครบถ้ ว นตามแผน โดยการศึ ก ษาหาความรู้ ห รื อ ฝึ ก อบรม
ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี
๓) มี ก ารสรุ ป ผลองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ภ ายในหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
จานวนมากกว่า ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
๔) มีก ารสรุป ผลองค์ค วามรู้ที่ ไ ด้รั บ และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ภ ายในหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน
รวมทั้ ง นาไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบจานวนมากกว่ า ๒ เรื่ อ ง/ประเภท/กิ จ กรรม
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
แผนการพัฒ นาบุคลากรในระดับ บุคคลและหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน/หลักฐานดาเนินการตาม
แผนการพัฒนาหรือการฝึกอบรม/หลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้และการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น บันทึก
การชี้แจง หลักฐานการทา KM บันทึกการแจ้งเวียนหลักฐานที่แสดงถึงการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
คำอธิบำย :
๑. ผู้ตรวจสอบภายในควรหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
ด้วยการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและความรู้ที่ได้รับ จากการพัฒนาจะด้วยวิธีการอบรม การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การสอนงานโดยหัวหน้างาน หรือการฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งต้องมีการถ่ายทอด/เผยแพร่ ภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒. แผนการพัฒนาบุ คลากร หมายถึง แผนหรือแนวทางการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มี ความรู้
ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ แผนการพัฒนาบุคลากรประกอบด้วย
๒.๑ แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคล
๒.๒ แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หมำยเหตุ :
การศึกษาหาความรู้หรือการฝึกอบรมทั้งหมด 30 ชม. : คน : ปี จะต้องเป็นความรู้ด้านการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และหรือการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ 15 ชม. ขึ้นไป
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๓. ด้ำนกำรจัดกำร (Management) จำนวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๗) กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
รหัส ๒๐๓๐

กำรบริหำรทรัพยำกร

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
รวมทั้งครอบคลุ มถึงทิศทางของหน่ว ยงานตรวจสอบภายในและการบริห ารทรัพยากรภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๒) มีการกาหนดกรอบงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริหารงบประมาณเป็นไปตาม
กรอบงบประมาณ
๓) มีการกาหนดกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และบริหารให้มีการบรรจุแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในเต็มจานวนตามกรอบอัตรากาลัง
๔) มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอ และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปีที่ได้รับอนุมัติ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
กลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน/โครงสร้ า งหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน/งบประมาณ
(ไม่รวมงบบุคลากร)/อัตรากาลัง (เฉพาะผู้ที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ)/แฟ้มประวัติบุคลากร/แผนการตรวจสอบ
คาอธิบาย :
๑. กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง การกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ของงานตรวจสอบภายใน
๒. การบริหารงบประมาณเป็นไปตามกรอบงบประมาณ เป็นการพิจารณาว่าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามกรอบงบประมาณที่กาหนดไว้หรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามกรอบงบประมาณ
ที่กาหนด ต้องระบุถึงสาเหตุได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ
๓. การบริหารให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเต็มจานวนตามกรอบอัตรากาลัง จะพิจารณา
ด้วยว่าส่วนราชการมีผู้ตรวจสอบภายในเต็มจานวนตามกรอบอัตรากาลังหรือไม่ ถ้าไม่เต็มจานวนอยู่ระหว่าง
ดาเนินการเพื่อสรรหาหรือไม่ และต้องมีเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๘) การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
รหัส ๒๐๑๐
รหัส ๒๐๒๐

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
๑.๑) มีก ารระบุปัจ จัย ความเสี่ย งที่ค รอบคลุม ภารกิจ ของส่ว นราชการ ด้า นการดาเนิน งาน
ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
๑.๒) มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรม
๑.๓) มีการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง
๑.๔) มีการจัดทาบัญชีรายการความเสี่ยง
๒) มีก ารนาผลการประเมิน ความเสี่ย งไปใช้เ พื่อ การวางแผนการตรวจสอบ โดยมีก ารจัด ลาดับ
ความสาคัญก่อนหลังของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะทาการตรวจสอบได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของส่วนราชการ
๓) มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
๔) มีการพัฒนาการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
๔.๑) มี ก ารจั ด ทาข้ อ ตกลงในการกาหนดเกณฑ์ ค วามเสี่ ย งร่ ว มกั น ของบุ ค ลากรในองค์ ก ร
กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๔.๒) มีการนาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผน
การตรวจสอบ หรือหารือร่ว มกับหัวหน้าส่ วนราชการและผู้ ปฏิบัติงานของส่ว นราชการ
ในการใช้ดุลพินิจในการระบุความเสี่ยง
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
แผนการตรวจสอบประจาปี แ ละแผนการตรวจสอบระยะยาว/หลั ก ฐานการประเมิน ความเสี่ ยง
เพื่อวางแผนการตรวจสอบ/หลักฐานการจัดทาข้อตกลงในการกาหนดเกณฑ์ความเสี่ยง/แนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของส่วนราชการ/เอกสารการหารือหัวหน้าส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๙) การวางแผนการตรวจสอบ
รหัส ๒๐๑๐
รหัส ๒๐๒๐

กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี ดังนี้
๑.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย
๑.๑.๑) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๑.๑.๒) ขอบเขตการตรวจสอบ
๑.๑.๓) ผู้รับผิดชอบ
๑.๑.๔) งบประมาณ (ถ้ามี)
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงานให้ความเชื่อมั่นและงานการให้คาปรึกษา
๑.๒) มีการเสนอแผนการตรวจสอบประจาปีให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัตภิ ายในเดือนกันยายน
๒) มีการจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วยรับตรวจ/กิจกรรม (Audit Universe)
และไม่เกิน ๕ ปี
๓) มีการวางแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูลข่าวสาร นโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ
๔) มีการวางแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่
๑. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
๒. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
๓. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
๔. การตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Performance Auditing)
๕. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
๖. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
แผนการตรวจสอบประจาปี/แผนการตรวจสอบระยะยาว/ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย/ความคิดเห็น
ของหัวหน้าส่วนราชการ/แนวทางการพัฒนา
คาอธิบาย :
๑. ประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย
๑.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้
ของข้อมูลรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน โดยครอบคลุมถึงการดู แลป้องกัน ทรัพย์สิน และประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ว่ามีความเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่า ข้ อมูล
ที่บันทึกและปรากฏในรายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ ถูกต้องและสามารถสอบทานได้ รวมทั้งสามารถ
ป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้
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๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร
๑.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดาเนินงาน (Operational Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ระบบงาน ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตามที่ฝ่ายบริหารกาหนดไว้
เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดาเนินงานว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔ การตรวจสอบผลการดาเนิ น งานหรื อ ผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance Auditing)
เป็นการตรวจสอบที่เน้นถึงผลงาน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลงานที่เกิดขึ้นว่ามีปริมาณแค่ไหน
คุณภาพอย่างไร และผลงานที่ได้ทันต่อการนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์หรื อไม่ โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
๑.๕ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) เป็นการตรวจสอบ
งานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการดาเนินงาน เพื่อให้ทราบว่าระบบงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และข้อมูลที่ได้
จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการเก็บรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล
๑.๖ การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ว่ามีร ะบบการบริห ารจั ด การเกี่ย วกับ การวางแผน การควบคุม การประเมิ นผล การปฏิบัติงานเกี่ ย วกั บ
การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านต่างๆ
ที่เหมาะสมสอดคล้อ งกับภารกิจ รวมทั้งเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Governance) ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส
๒. การพิ จ ารณาตามเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา ๔) จะพิ จ ารณาประกอบกั บ ประเด็ น ที่ ใ ช้ พิ จ ารณา
๑๕) การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบว่า มีการรายงานผลการตรวจสอบได้ครบถ้ว นทุกประเภท
งานให้ความเชื่อมั่นหรือไม่
หมายเหตุ :
แผนระยะยาวจะต้องมีการกาหนดคน วัน (man day) ที่ใช้ในการตรวจสอบด้วย
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๑๐) นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน
รหัส ๒๐๔๐
รหัส ๒๐๕๐

นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน
กำรประสำนงำน

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการกาหนดนโยบายการตรวจสอบภายในที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน/
แผนการตรวจสอบ และสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ
๒) มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
๒.๑) คู่มือที่กาหนดขั้นตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
๒.๒) คู่ มื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และนาไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจาปีจานวน ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม
โดยคู่มือดังกล่าวมีการสื่อสารให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ
๓) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพื่อให้ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สาคัญ
อย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อน
๔) มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
๔.๑) มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
๔.๒) มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจากหัวหน้ าส่วนราชการมาประกอบในการพิจารณา
ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายฯ
๔.๓) มีการจัดทาคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันและนาไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี จานวนมากกว่า ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
นโยบายการตรวจสอบภายใน/หลั ก ฐานการน านโยบายไปปฏิ บั ติ /คู่ มื อ ที่ ก าหนดขั้ น ตอนและ
รายละเอียดการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม ทุกกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ/
หลักฐานการสื่อสารคู่มือให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ/ หลักฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงาน/
หลักฐานการทบทวน/หลักฐานการนาคู่มือไปใช้ในการปฏิบัติงาน/หลักฐานการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็น
จากหัวหน้าสวนราชการ
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๑๑) การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
รหัส ๒๐๖๐

กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มี ก ารกาหนดระบบหรื อ เกณฑ์ ก ารรายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบประจาปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน
๒) มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ครบถ้วน
เป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานที่กาหนด
๓) มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีสาระสาระสาคัญครบถ้วน ได้แก่
๓.๑) ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี และ
๓.๒) ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสาคัญ และ/หรือ
๓.๓) ข้อตรวจพบที่สาคัญ/โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย และ/หรือ
๓.๔) ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่กาหนด
๔) มีการจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี และพัฒนารูปแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเผยแพร่ส่วนที่เป็นสาระสาคัญให้หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้องทราบ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
ระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน/รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจาปี/เอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบาย :
ระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ระบบ/เกณฑ์/นโยบาย
การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
เป็น ระยะ โดยครอบคลุมถึงกิจ กรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษา และควรกาหนดระยะเวลา
การรายงานไว้อย่างน้อย ๓ ครั้ง/ปี
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๔. ด้ำนกระบวนกำร (Process) จำนวน ๕ ประเด็น
ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๑๒) การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

๒๑๐๐
๒๑๑๐
๒๑๒๐
๒๑๓๐

ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน
กำรกำกับดูแล
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรควบคุม

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและให้คาแนะนา ทีเ่ หมาะสมในการปรับปรุง
กระบวนการกากับดูแล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น
- เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายในส่วนราชการ
- ทาให้ มั่น ใจว่า การบริห ารจัดการของส่ ว นราชการมีประสิ ทธิผ ลและเจ้าหน้า ที่ผู้ ปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบ
- มีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วนราชการ
- มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร
ของส่วนราชการ
๒) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินความมีประสิทธิผลและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการจากผลการประเมิน เช่น
- วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของส่วนราชการ
- การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ
- การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับ
ความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้
- การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่งทั้งหน่วยงานอย่างทันเวลา
๓) มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมินและช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุม
ในเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการดาเนินงาน
- ความมีประสิทธิภาพผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
- การดูแลรักษาทรัพย์สิน
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและข้อสัญญาต่าง ๆ
๔) มีการให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจยอมรับนาไปสู่การปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการทางานครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน
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หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบ/รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน/เอกสารหลักฐาน
ที่แ สดงถึงการมีส่ว นช่ว ยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการกากับดูแ ล บริห ารความเสี่ยง และการควบคุม
ของส่วนราชการ/เอกสารหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง
คาอธิบาย :
การปฏิบัติงานที่ครอบคุลมกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม พิจารณาจาก
๑. ด้านการกากับดูแล พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๒. ด้านการบริหารความเสี่ยง พิจารณาจากการมีส่วนช่วยให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงของส่วนราชการ เช่น การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การเป็นวิทยากร เป็นต้น
๓. ด้านการควบคุมภายใน พิจารณาจากการประเมินผลการควบคุมภายใน เช่น รายงานผลการสอบทาน
การประเมิน ผลการควบคุมภายใน (แบบ ปส.) รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบทาน
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ เป็นต้น
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๑๓) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

๒๒๐๐
๒๒๑๐
๒๒๒๐
๒๒๓๐
๒๒๔๐

กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
กำรกำหนดวัตถุประสงค์
กำรกำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
กำรจัดสรรทรัพยำกร
แผนกำรปฏิบัติงำน

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจาปี
๒) มีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้
๒.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน ประกอบด้วย
๒.๑.๑) วัตถุประสงค์
๒.๑.๒) ขอบเขตการปฏิบัติงาน
๒.๑.๓) การจัดสรรทรัพยากร
๒.๑.๔) แผนการปฏิบัติงาน
๒.๒) มีการให้ความเห็นชอบโดยหัว หน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี
๓) มีการนาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้วนทุกภารกิจ
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี
๔) มีก ารจัด ทาแผนการปฏิบั ติ ง านตรวจสอบปีปั จ จุบั น โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากผลการดาเนิ น งาน
ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบของปีก่อน
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบันและของปีก่อน/แผนการตรวจสอบประจาปี /หลักฐานการนา
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบไปใช้ปฏิบัติงาน
คาอธิบาย :
องค์ประกอบของแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประกอบด้วย
๑. การกาหนดวัตถุประสงค์ ต้องกาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
ความเสี่ยง
๒. การกาหนดขอบเขตการปฏิบัติ งาน ต้องกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เพีย งพอ
ในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ครอบคลุมระบบการทางานต่างๆ
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เอกสารหลั กฐาน รายงาน บุ คลากรและทรั พย์ สิ น ต่า งๆ รวมทั้งในส่ ว นที่ อยู่ ในความดูแ ลของบุ ค คลอื่ น ๆ
เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง
๓. การจัดสรรทรัพยากร ต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ รวมทั้งสอดคล้องและเหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงาน
๔. แผนการปฏิบัติงาน
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๑๔) การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

๒๓๐๐
๒๓๑๐
๒๓๒๐
๒๓๓๐
๒๓๔๐

กำรปฏิบัติงำน
กำรรวบรวมข้อมูล
กำรวิเครำะห์และประเมินผล
กำรบันทึกข้อมูล
กำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน

เกณฑ์กำรพิจำรณำ ดังนี้
๑) มีการบัน ทึกข้อมูล การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้ว นทุกภารกิจงานตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
๒) มีก ารสอบทานจากหั ว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน/ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายที่ มี ค วามรู้
และประสบการณ์ที่เหมาะสม โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี
๓) มีการสื่อสารยืนยันถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
ก่อนเริ่มดาเนินการตรวจสอบ โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี
๔) มีการนาผลการวิเคราะห์ และการสรุปข้อตรวจพบมาใช้ในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/พัฒนาองค์กรได้
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
กระดาษทาการตรวจสอบสรุป ผลการตรวจสอบ/แผนการตรวจสอบประจาปี /หลักฐานที่แสดงถึง
การสื่อสารถึงความเหมาะสมของวัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๑๕) การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส
รหัส

๒๔๐๐
๒๔๑๐
๒๔๒๐
๒๔๓๐
๒๔๔๐
๒๔๕๐

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
กำรระบุข้อควำม “กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน”
กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน
กำรให้ควำมคิดเห็นในภำพรวม

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้
๑.๑) มี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบโดยครบถ้ ว นทุ ก ภารกิ จ งานตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจาปี
๑.๒) มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ หน่วยรับตรวจโดยครบถ้วนทุกภารกิจ
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี
๒) มีการจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้
๒.๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย
๒.๑.๑) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๒.๑.๒) ขอบเขตการตรวจสอบ
๒.๑.๓) สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความเสี่ยง/ผลกระทบและสาเหตุ)
๒.๑.๔) ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
๒.๒) มีการจัดทาบทสรุปผู้บริหารเพื่ออธิบายผลการตรวจสอบในภาพรวม ให้ผู้บริหารสามารถ
ให้ความสาคัญและมุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก
๓) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน
และทันเวลา (เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ๒ เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้ว
เสร็จตามแผนการตรวจสอบ)
๔) มีการแสดงความคิดเห็ นที่เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าเพิ่มให้ แก่ส่ วนราชการในภาพรวม
โดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจเป็นส่วนใหญ่
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ/บันทึกเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ/หนังสือแจ้งผล
การตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ/แผนการตรวจสอบประจาปี
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คาอธิบาย :
๑. คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีดังนี้
๑.๑ ถูกต้อง (Accuracy)
* ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบตามหลักฐานที่มี
* ปราศจากข้อผิดพลาด การใช้คา/ภาษา และตัวสะกด
* นาเสนอด้วยความระมัดระวังและพิถีพิถัน
* กรณีเสนอข้อมูลที่เป็นการอนุมานต้องเปิดเผยให้ผู้อ่านรู้
๑.๒ เที่ยงธรรม (Objective)
* ไม่บิดเบือนจากความจริงที่ได้รับจากการตรวจสอบ
* ไม่อคติกับผู้รับการตรวจหรือโน้มเอียงทางใดทางหนึ่ง ระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว
๑.๓ ชัดเจน (Clear)
* สื่อให้ผู้รับรายงานเข้าใจง่าย
* แสดงข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลกัน (Logical)
* หลีกเลี่ยงศัพท์เฉพาะทาง
* มีข้อมูลเสริมถ้าจาเป็นเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้น
* ใช้ตาราง แผนผัง กราฟประกอบ
* ลาดับเนื้อเรื่องให้มีความต่อเนื่อง
๑.๔ รัดกุม (Concise)
* นาเสนอให้ตรงประเด็น
* ไม่ใช่ “ เขียนให้สั้น ”
* หลีกเลี่ยงหรือตัดคาฟุ่มเฟือยออก
* ตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กล่าวถึง
๑.๕ สร้างสรรค์ (Constructive)
* เนื้อหาที่เสนอและน้าหนักเหมาะสม
* ชี้ ปัญหา สาเหตุ และผลกระทบ ซึ่งอาจเป็นข้อผิดพลาดที่ปรากฏหรือความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการจัดการ
* เน้นการปรับปรุงข้อบกพร่องมากกว่าเพียงแก้ไขข้อผิดพลาด
๑.๖ ครบถ้วน (Complete)
* มีข้อมูลที่จาเป็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างครบถ้วนสนับสนุนข้อสังเกตและข้อสรุป
* มีหลักฐานประกอบข้อสังเกตอย่างเพียงพอ
๑.๗ ทันเวลา (Timely)
* เสนอรายงานภายในเวลาอันสมควร ไม่ชักช้า
* เสนอรายงานภายใน ๒ เดือนนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ
* ข้อมูลทันสมัย ทันต่อการปรับปรุงแก้ไขสิ่งบกพร่องหรือความเสี่ยง
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ประเด็นที่ใช้พิจารณา : ๑๖) การติดตามผลการตรวจสอบ
รหัส ๒๕๐๐

กำรติดตำมผล

เกณฑ์กำรพิจำรณำ มีดังนี้
๑) มีการกาหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
๒) มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเป็นไปตามระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการตรวจสอบที่กาหนด
๓) มีการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบเสนอหัวหน้าส่วนราชการโดยครบถ้วนทุกภารกิจงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี (รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่หัวหน้าส่วนราชการ
สั่งการภายในเดือนกันยายน)
๔) มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อหาแนวทาง
การพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
หลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
ระบบ/เกณฑ์ก ารติด ตามผลการตรวจสอบ/กระบวนการติด ตามผลการตรวจสอบ/รายงานผล
การติดตามผลการตรวจสอบเสนอหัว หน้าส่วนราชการ/รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ/บันทึก
เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
คำอธิบำย :
๑. กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบควรจัดทาเป็น แผนการติดตาม ซึ่ง ประกอบด้ว ย วิธี การ
ระยะเวลา ผู้รับ ผิด ชอบ และการรายงานผลการติด ตามผลการตรวจสอบในทุก ประเด็น การตรวจสอบ
และสรุป ผลการติด ตามพร้อ มหลัก ฐานไว้อ ย่า งเป็นระบบ ในกรณีที่มีก ารเลื่อ น/เปลี่ยนแปลงระยะเวลา
การติดตามผลควรระบุกาหนดการใหม่ ปัญหา สาเหตุไว้ด้ว ย ทั้งนี้ การนาเสนอรายงานการติด ตามผล
การตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการสามารถเสนอพร้อมกับการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้
๒. การรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบ จะพิจารณาเฉพาะรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการสั่ง การภายในเดือนกันยายนเท่านั้น สาหรับรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการภายหลังเดือนกันยายนจะไม่นามาพิจารณา
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กำรสรุปผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ
การรายงานผลการประเมิน การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นการนาเสนอสภาพ
ข้อเท็จจริงที่พบจากการประเมิน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบ
การสรุปผลการประเมินจะสรุปผลเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. สรุปผลกำรประเมินระดับประเด็นที่ใช้ในกำรพิจำรณำ
เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นการพิจารณาว่ามีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับคะแนนใด
ระดับคะแนน
๐
ไม่มีการ
ดาเนินการ

๑

๒

ดาเนินการ ๑ ข้อ ดาเนินการ ๒ ข้อ

๓

๔

ดาเนินการ ๓ ข้อ

ดาเนินการ 4 ข้อ

๒. สรุปผลกำรประเมินระดับด้ำนที่ใช้ประเมิน
เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละด้านการประเมิน โดยนาคะแนนที่ได้รับในแต่ละประเด็น
มาคานวณหาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน และคูณด้วยน้าหนักออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
โดยการกาหนดน้าหนักในแต่ละด้านที่ใช้ประเมิน ดังนี้
ด้ำนกำรประเมิน

น้ำหนัก

๑. ด้านการกากับดูแล (Governance)

๐.๑๕

๒. ด้านบุคลากร (Staff)

๐.๒๐

๓. ด้านการจัดการ (Management)

๐.๓๐

๔. ด้านกระบวนการ (Process)

๐.๓๕

รวม
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๓. สรุปผลกำรประเมินระดับภำพรวม
เป็นการสรุปผลการประเมินโดยนาผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของแต่ละด้านที่ใช้ประเมิน
มาประเมินผลเป็นภาพรวม ดังนี้
ผลกำรประเมิน

คะแนน

เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC)

๓.๐๐ – ๔.๐๐

เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (Partially Conforms : PC)

๒.๐๐ – ๒.๙๙

ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Does not Conforms : DNC)

๐.๐๐ – ๑.๙๙
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ระบบแรงจูงใจและประกำศกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ
สาหรับ แรงจูงใจเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีแรงจูงใจในการพัฒ นางานและมีแรงผลักดัน
ในการเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จะมีการสร้างแรงจูงใจ ดังนี้
๑. ส่ ว นราชการที่ มี ผ ลการปฏิบั ติง านเป็ นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) จะได้ รั บ
ใบรับรองการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
๒. ส่ ว นราชการที่ มี ผ ลการปฏิ บัติ ง านเป็น ไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) สามารถ
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่า “ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ”
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บทที่ ๔
แนวทำงกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ
ขอบเขตการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกาหนดบนพื้นฐานที่ว่างานตรวจสอบภายใน
จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คู่มือ/แนวปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางกาหนด รวมถึงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ นโยบาย
และวิธีการทางาน แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งขอบเขตที่กาหนดนี้
ได้ร วมถึงความสัมพัน ธ์ใ นบทบาทของส่ว นราชการ หน่ว ยงานตรวจสอบภายใน กระบวนการกากับ ดูแ ล
ของส่วนราชการ กระบวนการปฏิบัติงาน เครื่องมือและเทคนิคที่นามาใช้ในการจัดการปฏิบัติงานตรวจสอบ
และทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งนี้ ขอบเขตของการประกันคุณภาพข้างต้น มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเกณฑ์ ขอบเขตของเนื้องาน
และขนาดของหน่วยงาน เป็นต้น สาหรับการนามาพิจารณาดาเนินงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ในแต่ละรอบของการประเมิน

กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กรมบัญชีกลางจะมีขั้นตอนในการดาเนินการ ดังนี้
๑. คัดเลือกส่วนราชการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
๒. แจ้งการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
๓. ดาเนินการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
๔. นาผลลัพธ์ที่ได้จ ากการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ มาวิเคราะห์และสรุป ผล
การประเมิน และนาเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
๕. รายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและแจ้งผลการประเมิน
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
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วิธีกำรประเมินผลกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับส่วนราชการ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และนาข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์และประเมินผลตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพและการปฏิบัติงานที่ เป็นอยู่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเสนอ
ความเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยมีแนวทางการประเมิน ดังนี้
๑. ส่วนราชการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง ตามแนวทาง
และรูป แบบที่กาหนด พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแฟ้มข้อมูล (File) โดยการสแกน
พร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD)
๒. การสอบทานการปฏิ บั ติ ง านตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด เป็ น การสอบทานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยตนเองของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในกับเอกสาร หลักฐานว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดหรือไม่ ทั้งนี้ เอกสาร
หลักฐานที่หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดส่ง ถือว่าครบถ้วน สมบูรณ์แล้ว
๓. สรุปผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในในเบื้องต้น กับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อยืนยันความครบถ้วน ถูกต้องของผลการประเมิน
๔. นาเสนอผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการประเมินผล
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พิจารณาและรับรองผลการประเมินฯ แล้วแจ้งผลการประเมิน
ดังกล่าวให้หัวหน้าส่วนราชการทราบต่อไป
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รายละเอียดขั้นตอนการประกันคุณภาพฯ สรุปได้ดังแผนภาพด้านล่างนี้
กรมบัญชีกลำง

หัวหน้ำส่วนรำชกำร หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
๑

๒
หนังสือแจ้ง
การเข้าประกัน
คุณภาพฯ

คัดเลือก
และพิจารณา
นาเสนอหน่วยงาน
เข้าสู่ระบบประกัน
คุณภาพฯ

หัวหน้า
ส่วนราชการ
แจ้งหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน

รับทราบและ
จัดส่งแบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในด้วย
ตนเองพร้อมทั้ง
เอกสาร/หลักฐาน

๓
ให้การสนับสนุน
กรมบัญชีกลาง
ในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับ
การสอบทาน

ดาเนินการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์
ที่กาหนด

๔
สรุ ป ผลการประเมิน
เสนอคณะกรรมการ

๕
แจ้งผลการประเมิน
ให้ส่วนราชการทราบ

ผู้บริหารสูงสุด
รับทราบ
ผลการประเมิน
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บทสรุป
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน จาเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน
ของส่ว นราชการ และนาไปสู่ก ารยอมรับ ของผู้บ ริห ารและหน่ว ยรับ ตรวจ รวมทั้ง บุค คลอื่น ที่เ กี่ย วข้ อ ง
กรมบั ญ ชี ก ลางในฐานะหน่ ว ยงานกลางที่ ทาหน้ า ที่ กากั บ ดู แ ลงานตรวจสอบภายในได้ ต ระหนั ก และ
ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการมาโดยตลอด จึงได้ดาเนินการ
สร้างความเข้มแข็งในด้านการตรวจสอบภายใน โดยการกาหนดมาตรฐาน ระเบียบ คู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ รวมทั้งการดาเนินการโครงการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ซึ่งดาเนินการ
ในลักษณะของการเข้าสอบทานการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พร้อมให้
คาแนะนา/ข้อเสนอแนะในอันที่จะนาไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและเตรียม
ความพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
การจัดให้มีการประกันคุณภาพขึ้นภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินคุณภาพ
จากภายในโดยหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในหรื อ บุ ค คลภายในส่ ว นราชการ และการประเมิ น คุ ณ ภาพ
จากภายนอกโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ล้วนเป็นช่องทางในการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายในต่ อ การดาเนิ น งานของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และผลการตรวจสอบภายใน
สามารถช่ วยในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมที่ดี และสามารถสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับส่วนราชการ อันจะทาให้ได้รับการยอมรับจากผู้บริห าร
ของหน่วยงาน ผู้รับการตรวจสอบและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
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