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ส ำนักก ำกับและพัฒนำกำรตรวจสอบภำครัฐ 
กรมบัญชีกลำง 
กระทรวงกำรคลัง                                                                

แนวทางการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ    
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บทน ำ 
 

  ตำมที่กรมบัญชีกลำงได้จัดท ำแนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน          
ของส่ วนรำชกำร พร้อมทั้ งแบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร                           
โดยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในเริ่มใช้แบบประเมินตนเองดังกล่ำว  ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๐                   
จนถึงปัจจุบัน ตำมนัยหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่  กค ๐๔๑๖.๔/ว ๓๖๓ ลงวันที่  ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๐                 
เรื่อง แนวทำงกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ต่อมำกรมบัญชีกลำงได้ปรับปรุงแก้ไข
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ได้ก ำหนดขึ้นใหม่  
โดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในระดับสำกล ดังนั้น เพ่ือให้กำรประเมินผล                     
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำว จึงได้มีกำรปรับปรุงแบบประเมินตนเองขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในน ำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรประเมินวัดผลกำรปฏิบัติงำนของตนเอง                  
เป็นประจ ำทุกปี และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถติดตำมดูแลประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 
ในอันที่จะช่วยสนับสนุนให้งำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับส่วนรำชกำร 
   
 
 กรมบัญชีกลำง 
        กระทรวงกำรคลัง 
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สารบัญ 

บทที่ ๑ ๑ 

แนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๑ 

- หลักกำรและเหตุผล ๑ 

- ควำมหมำย ๒ 

- วัตถุประสงค์ ๒ 

- ประโยชน ์ ๒ 

- คุณลักษณะส ำคัญของกำรประเมินตนเอง ๓ 

- ก ำหนดระยะเวลำที่ท ำกำรประเมินตนเอง ๓ 

- เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินตนเอง ๓ 

- วิธีกำรประเมินตนเอง ๕ 

บทที่ ๒ ๗ 

กระบวนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๗ 

บทที่ ๓ ๙ 

แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๙ 

บทที่ ๔ ๑๕ 

กำรสรุปผลและกำรติดตำมผลกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๑๕ 

- กำรสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน ๑๕ 

- กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ๒๓ 

บทสรุป ๒๔ 

ภำคผนวก ๒๕ 

แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๒๗ 

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ๕๙ 
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บทที่ ๑ 

แนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  
 

หลักกำรและเหตุผล   

 ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบั ติ งำนตรวจสอบภำยใน                      

ของส่วนรำชกำรได้ก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำนอย่ำงต่อเนื่อ ง เพ่ือให้           

กำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในเป็นที่ยอมรับและน่ำเชื่อถือจำกหน่วยงำนรับตรวจและผู้บริหำรระดับต่ำงๆ              

ซึ่งมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหมวด ๑๓๑๑ เป็นกระบวนกำรหรือ

กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้น เพ่ือก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

เป็นประจ ำ ว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรม                   

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร โดยรูปแบบกำรประเมินสำมำรถประเมินด้วยตนเอง                 

หรือสอบทำนโดยบุคคลอ่ืนๆ ที่อยู่ภำยในส่วนรำชกำรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในและ

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

  

 กรมบัญชีกลำงจึงได้จัดท ำแนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน                           
ของส่วนรำชกำร พร้อมทั้งแบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรขึ้น เพ่ือให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติในกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปี และมีเครื่องมือช่วยให้
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถปรับปรุงและติดตำมดูแลประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงต่อเนื่อง ในอันที่จะช่วยสนับสนุนให้งำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับส่วนรำชกำร                                          
ซึ่งกรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในใช้แบบประเมินตนเองดังกล่ำว  ตั้งแต่ปีงบประมำณ             
พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ต่อมำกรมบัญชีกลำงได้ปรับปรุงและแก้ไขมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและ
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ได้ก ำหนดขึ้นใหม่ โดยอ้ำงอิงจำกมำตรฐำน                                   
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในระดับสำกล ตำมนัยหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๓๖๖ ลงวันที่         
๗ ตุลำคม ๒๕๕๔  ดังนั้น เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสอดคล้องกับมำตรฐำนดังกล่ำว 
จึงได้ปรับปรุงแนวทำงกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พร้อมทั้ง                   
แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรข้ึนใหม่  

๑๓๑๑ กำรประเมินผลจำกภำยใน 
กำรประเมินผลจำกภำยในส่วนรำชกำรต้องประกอบด้วย 
- กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  และ 
- กำรสอบทำนเป็นระยะๆ โดยกำรประเมินด้วยตนเอง หรือสอบทำนโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภำยใน                    
 ส่วนรำชกำรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ 
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ควำมหมำย  

 กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นกระบวนกำรในกำรสอบทำนและประเมิน
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน                    
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร เพ่ื อน ำผลกำรประเมิน
ตนเองไปพิจำรณำหำแนวทำงปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้พิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ             
ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
ที่ก ำหนดไว้หรือไม ่

๒. เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  ในอันที่จะน ำมำซึ่งคุณภำพ                       
ของงำนตรวจสอบภำยใน 

๓. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

เป้ำหมำย 

 กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีเป้ำหมำย เพ่ือพัฒนำงำนตรวจสอบภำยใน

ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 

ประโยชน์  

๑. ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีคุณภำพและผลงำน
เป็นที่ยอมรับจำกผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจ 

๒. ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

๓. ช่วยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนตรวจสอบภำยใน       
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

๔. ช่วยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีเครื่องมือในกำรสอบทำนกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง 
๕. ช่วยให้ผู้บริหำรทรำบผลกำรปฏิบัติงำนและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน

ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
๖. ช่วยให้ผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจมีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

ว่ำได้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของ            
ส่วนรำชกำร 
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คุณลักษณะส ำคัญของกำรประเมินตนเอง 

๑. ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๒. ค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน 
๓. มองหำโอกำสที่จะพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีคุณภำพยิ่งขึ้น 

ก ำหนดระยะเวลำที่ท ำกำรประเมินตนเอง 

 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรจัดให้มีกำรประเมินตนเอง (Self - Assessment) ปีละ ๑ ครั้ง 
และควรจัดให้มีกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและ             
ส่งส ำเนำแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลำงทรำบภำยในไตรมำสแรกของปีงบประมำณถัดไปด้วย 

เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินตนเอง 

 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีคุณภำพได้รับกำรยอมรับและเชื่อถือจำก              
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจึงยึดถือกรอบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไป             
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรเป็นเกณฑ์   
ในกำรประเมินตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 
 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 
   ๑๐๑๐ กำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน มำตรฐำนและจริยธรรม 
    ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
 ๑๑๐๐ ควำมเป็นอิสระและควำมเท่ียงธรรม 
   ๑๑๑๐ ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน 
   ๑๑๑๑ กำรมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
   ๑๑๒๐ ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 
   ๑๑๓๐ ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม 
 ๑๒๐๐ ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ 
   ๑๒๑๐ ควำมเชี่ยวชำญ 
   ๑๒๒๐ ควำมระมัดระวังรอบคอบ 
   ๑๒๓๐ กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๑๓๐๐ กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
   ๑๓๑๐ กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
   ๑๓๑๑ กำรประเมินผลจำกภำยใน 
   ๑๓๑๒ กำรประเมินผลจำกภำยนอก 
   ๑๓๒๐ กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
   ๑๓๒๑ กำรระบุข้อควำม “เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” 
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   ๑๓๒๒ กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
 

 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 ๒๐๐๐ กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
  ๒๐๑๐ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
  ๒๐๒๐ กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
  ๒๐๓๐ กำรบริหำรทรัพยำกร 
  ๒๐๔๐ นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๐๕๐ กำรประสำนงำน 
  ๒๐๖๐ กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
  ๒๐๗๐ กำรใช้บริกำรตรวจสอบจำกภำยนอกและควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร 
 ๒๑๐๐ ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน 
  ๒๑๑๐ กำรก ำกับดูแล 
  ๒๑๒๐ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  ๒๑๓๐ กำรควบคุม 
 ๒๒๐๐ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๒๐๑ ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผน 
  ๒๒๑๐ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
  ๒๒๒๐ กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๒๓๐ กำรจัดสรรทรัพยำกร 
  ๒๒๔๐ แผนกำรปฏิบัติงำน 
 ๒๓๐๐ กำรปฏิบัติงำน 
  ๒๓๑๐ กำรรวบรวมข้อมูล 
  ๒๓๒๐ กำรวิเครำะห์และประเมินผล 
  ๒๓๓๐ กำรบันทึกข้อมูล 
  ๒๓๔๐ กำรก ำกับดแูลกำรปฏิบัติงำน 
 ๒๔๐๐ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๔๒๐ คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๔๓๐ กำรระบุข้อควำม “กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” 
  ๒๔๔๐ กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน 
  ๒๔๕๐ กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม 
 ๒๕๐๐ กำรติดตำมผล 
 ๒๖๐๐ กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร 
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 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๑. ควำมซื่อสัตย์ 
๒. ควำมเที่ยงธรรม 
๓. กำรปกปิดควำมลับ 
๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ 

วิธีกำรประเมินตนเอง 

 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในประเมินตนเองด้วยกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ                  
ว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน      
ของส่วนรำชกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดไว้เป็นแนวทำงในกำรประเมิน 

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรจัดให้มีกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน            
เพ่ือพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยวิธีกำรประเมินตนเองของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี้ 

๑. กำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล  

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในแต่ละคนประเมินตนเอง                   
และน ำผลกำรประเมินของแต่ละคนมำหำรือร่วมกัน พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ                    
กำรปฏิบัติงำนและพิจำรณำหำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๒. กำรประเมินตนเอง โดยประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอำจมอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในหนึ่งคนหรือแต่งตั้ง
คณะท ำงำนเป็นผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และน ำผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวเข้ำที่ประชุมให้ผู้ตรวจสอบภำยในร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค                
ในกำรปฏิบัติงำนและสรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งร่วมกัน
พิจำรณำหำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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๓. กำรประเมินตนเอง โดยบุคคลอ่ืนภำยในส่วนรำชกำร 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะท ำงำนที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน และมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน                 
ของส่วนรำชกำร เช่น ผู้ตรวจสอบภำยในที่โยกย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งอ่ืน ระยะเวลำไม่ควรเกิน ๑ ปี เป็นต้น             
เป็นผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และน ำผลกำรประเมินดังกล่ำว          
เข้ำที่ประชุมให้ผู้ตรวจสอบภำยในร่วมกันแสดงควำมคิดเห็น พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบัติงำน
และสรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งร่วมกันพิจำรณำ                       
หำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรประเมินด้วยตนเอง โดยผู้ตรวจสอบ
ภำยในหรือโดยบุคคลอ่ืนภำยในส่วนรำชกำร โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  หรือ
ควำมพร้อมของบุคลำกรที่จะประเมินตำมลักษณะวิธีกำรประเมินตนเองดังกล่ำว เช่น โครงสร้ำงของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน จ ำนวนบุคลำกร และระยะเวลำในกำรประเมิน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในควรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหำ และควำมถี่ของกำรรำยงำนผลกำรประเมิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๒ 

กระบวนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 

กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นกระบวนกำรในกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำน          
ในรอบปีที่ผ่ำนมำว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร รวมทั้งวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคและข้อจ ำกัดในกำรหำแนวทำงพัฒนำและ
ปรับปรงุกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งมีข้ันตอนกำรด ำเนินกำรสรุปได้ดังนี้ 

๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในแต่ละคนด ำเนินกำรประเมิน
ตนเองโดยกำรให้ค่ำคะแนนในแต่ละข้อเป็นรำยบุคคล หรือหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมอบหมำยให้
ผู้ตรวจสอบภำยในหนึ่งคนหรือแต่งตั้งคณะท ำงำนเป็นผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยใช้แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่กรมบัญชีกลำง
ก ำหนดไว้เป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเอง  

๒. รวบรวมผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคลหรือผลกำรประเมินจำกผู้ตรวจสอบภำยในหรือ
คณ ะท ำงำนที่ ได้ รั บมอบหมำยให้ รับผิ ดชอบประเมิ นตน เอง และประชุ มหำรือ ร่ วมกั น  โดย ให้                                 
ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

๓. วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือหำแนวทำง
ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

๔. สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยน ำคะแนน                 
ในแต่ละข้อสรุปภำพรวมแต่ละหมวดหรือแต่ละด้ำน โดยน ำคะแนนที่ได้มำค ำนวณเป็นร้อยละและแสดง                   
ในรูปแบบที่เข้ำใจง่ำย เช่น กรำฟแท่ง กรำฟวงกลม เป็นต้น   

๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองพร้อมทั้งแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ และจัดส่งส ำเนำแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลำงทรำบ 

๖. แจ้งผลกำรประเมินตนเองและแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในทุกคนทรำบ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภำพ   

๗. ปฏิบัติให้เป็นไปตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด โดยให้             
มีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ 

๘. ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน และจัดท ำ
รำยงำนผลกำรติดตำมดังกล่ำวเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบเป็นประจ ำทุกปี 
  

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๘ 

 

แผนภำพแสดงกระบวนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบ

ภำยในแต่ละคนด ำเนินกำรประเมินตนเอง             

โดยกำรให้ค่ำคะแนนในแต่ละข้อเป็นรำยบุคคล 

และรวบรวมผลกำรประเมินตนเอง                  

ในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมอบหมำยให้

ผู้ตรวจสอบภำยในหนึ่งคนหรือแต่งตั้งคณะท ำงำนเป็น

ผู้รับผิดชอบประเมินตนเองในภำพรวมของหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน 

หรือ 

ประชุม/หำรือ เพ่ือสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในเบื้องต้น 

วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในและเสนอแนะ                                 

แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุง พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ 

จัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุง 

สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวม                                           

ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 

จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองและแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ           

เสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ  

และจัดส่งส ำเนำแบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลำงทรำบ 

แจ้งผลกำรประเมินตนเองและแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ                  

ให้ผู้ตรวจสอบภำยในทรำบและปฏิบัติ  

 

ปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ 

ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงฯ  
และจัดท ำรำยงำนผลกำรติดตำมเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 



บทที่ ๓ 

แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

 แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร กรมบัญชีกลำงจัดท ำขึ้น 
เพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด            
ในกำรปฏิบัติงำนและหำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น โดยแบบประเมินตนเองแบ่งเป็น 
๕ ส่วน ดังนี้   

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประเมินตนเอง โดยให้ระบุชื่อหน่วยงำนและกระทรวง            
ที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสังกัดอยู่ พร้อมทั้งจ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและรำยชื่อ           
ผู้ตรวจสอบภำยใน  

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรประเมินควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  

เป็นค ำถำมให้ผู้ตรวจสอบภำยในแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน  เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรหรือไม่ พร้อมทั้งแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือหำแนวทำงพัฒนำและปรับปรุง                      
กำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น โดยหำกมีกำรปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำวจะให้คะแนนควำมเห็นว่ำกำรปฏิบัติมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ซ่ึงกำรให้คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ N/A มีควำมหมำย ดังนี้ 

 

คะแนน ระดับ ค ำอธิบำย 
๕ ดีมำก มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมำก หรือปฏิบัติได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๙๑ ของงำน 
๔ ดี มีกำรปฏิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี  แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัติ ได้ร้อยละ                

๗๑ – ๙๐ ของงำน 
๓ พอใช้ มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงบำงประกำร หรือปฏิบัติได้ร้อยละ                

๕๑ – ๗๐ ของงำน 
๒ น้อย มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ ๓๑ – ๕๐ ของงำน 
๑ น้อยมำก มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมำก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๓๐ ของงำน 
๐ ไม่ปฏิบัติ ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

N/A ไม่มีเหตุกำรณ์
เกิดขึ้น 

ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
หำกข้อใดระบุเป็น N/A จะเห็นได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ใน                     
กำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งกำรค ำนวณจะไม่น ำข้อที่มีผลกำรประเมิน N/A มำค ำนวณรวม 

 

 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๐ 

 

โดยก ำหนดโครงสร้ำงของค ำถำมในแบบประเมินตนเอง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐๐  
วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำท่ี 
และควำมรับผดิชอบ 

๑๑๑๑  
กำรมีปฏสิัมพันธ์
โดยตรงกับหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 

๑๑๐๐  
ควำมเป็นอิสระและ          
ควำมเที่ยงธรรม 

๑๒๐๐  
ควำมเชี่ยวชำญและ 

ควำมระมัดระวังรอบคอบ 

๑๓๐๐  
กำรประกันและ          
กำรปรับปรุงคุณภำพงำน 

๑๑๑๐  
ควำมเป็นอิสระ
ภำยในหน่วยงำน 

๑๑๒๐  
ควำมเที่ยงธรรม
ของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน 

๑๑๓๐  
ข้อจ ำกัดของ  
ควำมเป็นอิสระหรือ
ควำมเที่ยงธรรม 

๑๒๑๐  
ควำมเชี่ยวชำญ 

๑๒๒๐  
ควำมระมัดระวัง
รอบคอบ 

๑๒๓๐  
กำรพัฒนำวิชำชีพ
อย่ำงต่อเนื่อง 

๑๓๑๐  
กำรประเมิน         
กำรประกันและ
ปรับปรุงคณุภำพงำน 

๑๓๑๑ 

กำรประเมินผลจำก
ภำยใน 

๑๓๑๒ 

กำรประเมินผลจำก
ภำยนอก 

๑๓๒๐  
กำรรำยงำนผล      
กำรประเมิน         
กำรประกันและ
ปรับปรุงคณุภำพงำน 

๑๓๒๑ 

กำรระบุข้อควำม 
“เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรตรวจสอบภำยใน” 

๑๓๒๒ 

กำรเปิดเผย                 
กำรไม่ปฏิบัติงำน 
ตำมมำตรฐำน           
กำรตรวจสอบภำยใน 

๑๐๑๐  
กำรก ำหนด           
ค ำนิยำมของ         
กำรตรวจสอบ
ภำยใน มำตรฐำน
และจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในไว้
ในกฎบัตร             
กำรตรวจสอบ
ภำยใน 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

๒๐๐๐  
กำรบริหำรงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

๒๑๐๐  
ลักษณะของงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

๒๒๐๐  
กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 

๒๓๐๐  
กำรปฏิบัติงำน 

๒๐๑๐  
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

๒๐๒๐  
กำรเสนอและอนุมตัิ
แผนกำรตรวจสอบ 

๒๐๓๐  
กำรบริหำรทรัพยำกร 

๒๐๔๐  
นโยบำยและแนวทำง        
กำรปฏิบัติงำน 

๒๐๕๐  
กำรประสำนงำน 

๒๐๖๐  
กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร 

๒๐๗๐  
กำรใช้บริกำรตรวจสอบ
จำกภำยนอกและ                  
ควำมรับผิดชอบของ              
ส่วนรำชกำร 

๒๑๑๐  
กำรก ำกับดูแล 

๒๑๒๐  
กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

๒๑๓๐  
กำรควบคุม 

๒๒๑๐  
กำรก ำหนดวัตถุประสงค ์

๒๒๒๐  
กำรก ำหนดขอบเขต      
กำรปฏิบัติงำน 

๒๒๓๐  
กำรจัดสรรทรัพยำกร 

๒๒๔๐  
แผนกำรปฏิบัติงำน 

๒๓๑๐  
กำรรวบรวมข้อมูล 

๒๓๒๐  
กำรวิเครำะห์และ
ประเมินผล 

๒๓๓๐  
กำรบันทึกข้อมูล 

๒๓๔๐  
กำรก ำกับดูแล            
กำรปฏิบัติงำน 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน (ต่อ) 

๒๔๑๐  
หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำน 

๒๕๐๐  
กำรติดตำมผล 

๒๖๐๐  
กำรยอมรับสภำพ      
ควำมเสีย่งของ        
ฝ่ำยบรหิำร 

๒๔๒๐  
คุณภำพของรำยงำนผล    
กำรปฏิบัติงำน 

๒๔๓๐  
กำรระบุข้อควำม “กำรปฏิบตัิงำนเป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” 

๒๔๔๐  
กำรเผยแพรผ่ลกำรปฏิบตัิงำน 

๒๔๕๐  
กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม 

๒๔๐๐  
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำน 
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 ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นกำรน ำคะแนนที่ได้ในแต่ละค ำถำมมำสรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน             
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในภำพรวมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยกำรสรุปผลในแต่ละข้อหรือสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมในแต่ละหมวดหรือสรุปผล                       
กำรประเมินในภำพรวมในแต่ละด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน และจริยธรรม          
กำรปฏิบัติงำน  
 
  ส่วนที่ ๔ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือควำมคิดเห็น 
   เป็นกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินที่ เกิดขึ้น โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมิน                  
กับมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ก ำหนด 
เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หำสำเหตุของปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดในแต่ละเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นได้จำก
สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร เช่น โครงสร้ำงงำนตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
อัตรำก ำลังไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น และเกิดขึ้นได้จำกสภำพแวดล้อมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
เช่น ผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง เป็นต้น 

๑. กรณี ที่ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ไม่มี กำรปฏิ บั ติ  หรือมี กำรปฏิบั ติ                 
แต่ยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของ             
ส่วนรำชกำรที่ก ำหนด (ข้อใดมีคะแนนตั้งแต ่๐ – ๔) ถือเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด พร้อมทั้งหำแนวทำงในกำรปรับปรุง                  
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรน ำผลกำรประเมินมำปรึกษำหำรือ
ร่วมกันภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนได้แสดงควำมคิดเห็นและ
ร่วมกันวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรคและข้อจ ำกัดที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ เกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงเกิดผลส ำเร็จ 

๒. กรณีที่หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน     
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ก ำหนด (ข้อใดมีคะแนน ๕) 
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรหำรือร่วมกันภำยในหน่วยงำน เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงพัฒนำ         
งำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น  

- น ำแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) อันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือ
สำกลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

จริยธรรมกำรปฏิบัติงำน 

ควำมซื่อสัตย ์ ควำมเที่ยงธรรม กำรปกปิดควำมลับ ควำมสำมำรถในหน้ำท่ี 
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- ศึกษำหำควำมรู้ เพ่ิม เติมอยู่ตลอดเวลำในเรื่องต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ               
งำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น               
เช่น  แนวคิด หลักกำร หรือเทคนิควิธีกำรใหม่ เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้                        
ในกำรปฏิบัติงำน ระบบงำนที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

- แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้กับหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหน่ วยงำน อ่ืนๆ              
เพ่ือหำแนวทำงท่ีดีหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีประสิทธิภำพ 

- รักษำระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนในเรื่องหรือประเด็นต่ำงๆ ที่ เป็น          
กำรปฏิบัติงำนที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง 

- ก ำหนดเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผล           
กำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ  

 
  ส่วนที่ ๕ แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงส ำหรับเรื่องหรือประเด็นที่เป็นโอกำส   
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มำจัดท ำแผนกำรพัฒ นำและปรับปรุง                          
โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำ
และปรับปรุงที่ก ำหนดไว้ เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในอำจมีข้อจ ำกัดในเรื่องบุคลำกรและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งอำจส่งผลให้หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในไม่สำมำรถปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงที่ก ำหนดไว้ทั้งหมดได้ หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในจึงต้องจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงตำมล ำดับควำมส ำคัญ โดยหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในควรวำงแผนในเรื่องหรือประเด็นที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน 
  ทั้งนี้  แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนควรก ำหนดเรื่องที่ปรับปรุง 
กระบวนกำร/วิธีกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ และงบประมำณที่จ ำเป็นต้องใช้ เพ่ือให้แผนกำรพัฒนำ 
และปรับปรุงดังกล่ำวน ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภำพ 
 
 



บทที่ ๔ 

กำรสรุปผลและกำรติดตำมผลกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
 

 เมื่อหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมแบบประเมินตนเองในแต่ละข้อค ำถำม  
เพ่ือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรม         
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรหรือไม่ เพียงใดแล้ว หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน
และสรุปผลกำรประเมินตนเอง เพ่ือหำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

กำรสรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 

  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในน ำคะแนนที่ได้ประเมินในแต่ละค ำถำม 
มำสรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำรในภำพรวมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ดังนี้ 

  ๑. สรุปผลกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้ทรำบว่ำกำรปฏิบัติงำนแต่ละเรื่องมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด โดยน ำคะแนนที่ได้จำกกำรตอบค ำถำมแต่ละข้อ มำสรุปกำรปฏิบัติงำนที่ดี                
และโอกำสในกำรปรับปรุง ดังนี้ 

 - ห ำก ข้ อ ใด มี ค ะ แ น น  ๕  จ ะ เห็ น ได้ ว่ ำ เรื่ อ งดั ง ก ล่ ำ ว มี ก ำ ร ป ฏิ บั ติ แ ล ะ                       
มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับดีมำก ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

 - หำกข้อใดมีคะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ หรือ ๔ จะเห็นได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่มีกำรปฏิบัติหรือ                  
มีกำรปฏิบัติได้บำงส่วน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรถือโอกำสปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เช่น ในเรื่องกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ๐ เนื่องจำก
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไม่ได้น ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงมำใช้ประกอบกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ ดังนั้น 
จึงควรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน โดยให้น ำผลกำรประเมินควำมเสี่ยงมำเป็นข้อมูล ในกำรก ำหนดขอบเขต              
กำรตรวจสอบด้วย 

 - หำกข้อใดระบุเป็น N/A จะเห็นได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้          
ในกำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งกำรค ำนวณจะไม่น ำข้อที่มีผลกำรประเมิน N/A มำค ำนวณรวม อย่ำงไรก็ตำม หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในควรระบุข้อจ ำกัดที่ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ เช่น หมวด ๑๓๒๑           
ในเรื่องกำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำน เนื่องจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนได้           
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  ตำมผล              
กำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐของกรมบัญชีกลำง ดังนั้น ค ำถำมข้อนี้หน่วยงำน 
ที่ได้มำตรฐำนฯ แล้ว ไม่ต้องประเมินแต่ให้ระบุเป็น N/A ส ำหรับหน่วยงำนที่ยังไม่ผ่ำนมำตรฐำนฯ จะต้อง
ประเมินในค ำถำมข้อนี้ด้วย 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๖ 

 

 ๒. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ทรำบภำพรวมกำรปฏิบัติแต่ละหมวดว่ำเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ในระดับใด            
โดยมีกำรค ำนวณ ดังนี้  

การค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวด คือ คะแนนรวมของทุกข้อในแต่ละหมวด ÷ จ ำนวนข้อทั้งหมดของหมวดนั้น  ๆ 

การค านวณหาคะแนนร้อยละของแต่ละหมวด คือ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวด ÷ ๕ x ๑๐๐  
 

จำกคะแนนร้อยละที่ค ำนวณ สำมำรถสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน ดังนี้ 
 

ระดับ ค่ำคะแนน          
ร้อยละที่ได้ 

ค ำอธิบำย 

ดีมำก  ๙๑ - ๑๐๐% กำรปฏิบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

ดี ๗๑ – ๙๐ % กำรปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์ดี                         
แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย  

พอใช้ ๕๑ – ๗๐ % กำรปฏิบัติบำงส่วนเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์พอใช้               
แต่ต้องปรับปรุงบำงประกำร  

น้อย ๓๑ – ๕๐ % กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก  
น้อยมำก ๑ – ๓๐ % กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ ต้องปรับปรุงมำก 
ไม่ปฏิบัติ ๐ % ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน  

  

 เมื่อน ำคะแนนร้อยละที่ค ำนวณได้มำสรุปว่ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร โดยมีกำรปฏิบัติที่ดี              
ในข้อใดหมวดใด และกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรหำโอกำส                
ในกำรปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยพิจำรณำดังนี้ 

- หำกมำตรฐำนหมวดใดมีคะแนนร้อยละ ๙๑ – ๑๐๐ % จะเห็นได้ว่ำมีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร อยู่ในระดับดีมำก               
ถือว่ำเป็นกำรปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

- หำกมำตรฐำนหมวดใดมีคะแนนร้อยละ ๐ – ๙๐ % จะเห็นได้ว่ำกำรปฏิบัติงำน            
ยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร   
มีเรื่องท่ีต้องปรับปรุงเพ่ิมเติม ถือว่ำเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 ดังนั้น หำกมำตรฐำนหมวดใดที่กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรหรือมีประสิทธิภำพไม่เพียงพอ หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในจะต้องน ำเรื่องดังกล่ำว มำด ำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนฯ                   
และให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๗ 

 

ตัวอย่ำง 

กำรสรุปผลแสดงในรูปกำรค ำนวณแต่ละหมวด ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรประเมิน คะแนนประเมินได ้
หมวด ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
๑. หนว่ยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรบัผิดชอบ           

ค ำนิยำมของงำนตรวจสอบภำยใน และมำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

 
 

๕ 

๒. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร ๕ 
๓. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

ได้ปฏิบัติเป็นระยะๆ ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดและมีกำรน ำเสนอ กฎบัตรที่ได้
ทบทวนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ  

 
๓ 

๔. กำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน             
ได้เผยแพร่ให้ทรำบทั่วกันในส่วนรำชกำร 

๕ 

๕. กำรปฏิบัติตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมกฎบัตรที่ก ำหนด 

๕ 

คะแนนรวมของทุกข้อในแต่ละหมวด  ๒๓ 
คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวด 

(คะแนนรวมของทุกข้อในแต่ละหมวด ๒๓ คะแนน ÷ จ ำนวนข้อทั้งหมดของหมวดนั้น  ๆ๕ ข้อ)  
๔.๖๐ 

คะแนนร้อยละของแต่ละหมวด 
(คะแนนเฉลี่ยของแต่ละหมวด ๔.๖๐ คะแนน ÷ ๕ x ๑๐๐)   

๙๒.๐๐ 

 
สรุปผลการประเมินในแต่ละหมวด 

ผลกำรประเมินหมวด ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยรวม               
อยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๐ คะแนน จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ มีผลกำรประเมิน
อยู่ ในระดับดีมำก แสดงให้ เห็นว่ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่           
และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ 
ยกเว้น กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในที่ยังไม่มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปีตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด    

ทั้งนี้ หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสรุปผลกำรประเมินตนเองและน ำเสนอให้หัวหน้ำ              
ส่ วนรำชกำรทรำบในลักษณะของแผนภำพรูปแบบต่ ำงๆ เพ่ือใช้ ในกำรเปรียบ เที ยบข้อมูลและ                            
ง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ เช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม เป็นต้น 

 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๘ 

 

ตัวอย่ำง 
กำรน ำเสนอโดยแสดงเป็นแผนภำพ 

 
แผนภูมิแท่ง  (แสดงคะแนนในแต่ละหมวด) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ 

๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ค ำนิยำมของงำนตรวจสอบ
ภำยใน และมำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

๒. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๓. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติเป็นระยะๆ   
 ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดและมีกำรน ำเสนอ กฎบัตรที่ได้ทบทวนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ 

๔. กำรเผยแพร่กฎบตัรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้เผยแพร่ให้ทรำบท่ัวกัน  
 ในส่วนรำชกำร 

๕. กำรปฏิบัตติำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัตไิด้                         
ตำมกฎบตัรที่ก ำหนด 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๑๙ 

 

แผนภูมิวงกลม  (แสดงค่ำร้อยละในแต่ละหมวด) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๓. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้ทรำบภำพรวมของกำรปฏิบัติว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำน                   

ด้ำนคุณสมบัติ ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในระดับใด 
โดยมีกำรค ำนวณ  ดังนี้ 
การค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้าน คือ คะแนนรวมของทุกหมวดในแต่ละด้ำน ÷ จ ำนวนหมวดของด้ำนนั้นๆ    
การค านวณหาคะแนนร้อยละของแต่ละด้าน คือ คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้ำน ÷ ๕ x ๑๐๐   

 จำกคะแนนร้อยละที่ค ำนวณได้ สำมำรถสรุปผลกำรปฏิบัติงำนในลักษณะเดียวกับกำรสรุปผล          
ในแต่ละหมวด 

 

 

 

 

ข้อที ่๕  ข้อที่ ๑ 

ข้อที่ ๒ ข้อที่ ๔ 

ข้อที่ ๓ 

๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไดก้ ำหนดวัตถปุระสงค์ อ ำนำจหนำ้ที ่ควำมรับผิดชอบ ค ำนยิำมของงำนตรวจสอบภำยใน และ
มำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

๒. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

๓. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน โดยหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติเป็นระยะๆ                   
ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดและมีกำรน ำเสนอกฎบัตรที่ได้ทบทวนใหห้ัวหนำ้สว่นรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ 

๔. กำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้เผยแพร่ให้ทรำบทั่วกันในส่วนรำชกำร  

๕. กำรปฏิบัติตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติได้ตำมกฎบัตรที่ก ำหนด 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๒๐ 

 

ตัวอย่ำง 

กำรสรุปผลแสดงในรูปกำรค ำนวณแต่ละด้ำน 

เช่น มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ ประกอบด้วย ๔ หมวด ๑.วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ             
๒.ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม ๓.ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ ๔.กำรประกันและ   
กำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
 

 

ประเด็นกำรประเมิน  
คะแนนประเมินได ้

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (๕ ข้อ)  ๔.๖๐ 
๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม (๗ ข้อ) ๕ 
๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ (๑๓ ข้อ) ๔.๖๐ 
๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน (๑๐ ข้อ) ๔.๕๐ 

คะแนนรวมของทุกหมวดในแต่ละด้ำน  ๑๘.๗๐ 
   คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้ำน 

(คะแนนรวมของทุกหมวดในแต่ละด้ำน ๑๘.๗๐ คะแนน ÷ จ ำนวนหมวดของด้ำนนั้น  ๆ๔ หมวด) 
๔.๖๗ 

คะแนนร้อยละของแต่ละด้ำน 
(คะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้ำน ๔.๖๗ คะแนน ÷ ๕ x ๑๐๐)       

๙๓.๔๐ 

 
สรุปผลการประเมินในแต่ละด้าน 
 
 ผลกำรประเมินมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ  โดยรวมอยู่ ในระดับคะแนนเฉลี่ย ๔.๖๗ คะแนน                    
จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ มีผลกำรประเมินอยู่ ในระดับดีมำก แสดงให้ เห็นว่ำ                           
มีกำรด ำเนินงำนในแต่ละหมวด ดังนี้ 
 ๑. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก 
ยกเว้น กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในที่ยังไม่มีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 
 ๒. ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ
ทีก่ ำหนด 
 ๓. ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ยกเว้น              
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศอยู่ในระดับน้อย 
 ๔. กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน มีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับดีมำก ยกเว้น กำรประกัน
และกำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในที่ได้มีกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ                        
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน แต่ยังไม่ได้วำงแผนในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงคุณภำพงำน 
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ตัวอย่ำง 
กำรน ำเสนอโดยแสดงเป็นแผนภำพ 

 

แผนภูมิแท่ง  (แสดงคะแนนทั้ง ๔ หมวด) 
 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิวงกลม  (แสดงค่ำร้อยละทั้ง ๔ หมวด) 
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวด ๑๐๐๐ 

+92 

หมวด  ๑๑๐๐ หมวด  ๑๒๐๐ 

หมวด  ๑๓๐๐ 

หมวด ๑๐๐๐ 

+92 

หมวด ๑๑๐๐ หมวด ๑๒๐๐ หมวด ๑๓๐๐ 
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นอกจำกนี้  กำรสรุปผลกำรประเมินตนเองของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถ                        
สรุปในภำพรวมที่แสดงให้เห็นถึงควำมเชื่อมโยงของมำตรฐำนแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนแต่ละด้ำนสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ                 
มำกน้อยเพียงใด มีกำรปฏิบัติที่ดี และโอกำสในกำรปรับปรุงหมวดใด 

 
 

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนแต่ละด้ำนสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ                
มำกน้อยเพียงใด มีกำรปฏิบัติที่ดี และโอกำสในกำรปรับปรุงข้อใด 

 
 

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนแต่ละด้ำนสอดคล้องเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ                  
มำกน้อยเพียงใด มีกำรปฏิบัติที่ดี และโอกำสในกำรปรับปรุงเรื่องใด 
 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสรุปผลกำรประเมินตนเองได้ ๓ วิธี ดังกล่ำวข้ำงต้น หรือ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสรุปวิธีกำรอ่ืนที่มีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรประเมิน  

 

ข้อดีข้อเสียของการประเมินในแต่ละวิธี  ดังนี้ 

 วิธีที่ ๑ กำรประเมินและสรุปผลที่สำมำรถท ำได้ง่ำย สะดวก รวดเร็ว โดยสำมำรถทรำบ ได้ทันทีว่ำ             
มีเรื่องหรือประเด็นใดบ้ำงที่ควรปรับปรุง แต่ไม่สำมำรถสรุปผลในภำพรวมของกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนฯ 

 วิธีที่ ๒ และวิธีที่ ๓ กำรประเมินและสรุปผลค่อนข้ำงยุ่ งยำก แต่สำมำรถมองเห็นภำพรวมและ              
ควำมสอดคล้องของกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนฯ ได้อย่ำงชัดเจน ท ำให้ทรำบได้ว่ำสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนฯ           
ในแต่ละข้อหรือแต่ละหมวดได้อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรปฏิบัตติำม 

มำตรฐำนแต่ละด้ำน 
 

กำรปฏิบัตติำม 

มำตรฐำนแต่ละหมวด 

กำรปฏิบัตติำม 

มำตรฐำนแต่ละข้อ 
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กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน 

เมื่อหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำรประเมินตนเอง และวิเครำะห์ปัญหำอุปสรรค 
ข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติงำน พร้อมทั้งจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนเรียบร้อยแล้ว หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในควรติดตำมผลว่ำได้มีกำรน ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงดังกล่ำวไปปฏิบัติงำนหรือไม่  เพียงใด 
โดยมีกำรติดตำม ดังนี้ 

๑. กำรติดตำมโดยกำรก ำกับดูแลเป็นระยะๆ เช่น รำยไตรมำส เป็นต้น เพ่ือติดตำมว่ำสำมำรถ
ปฏิบัติได้ตำมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดหรือไม่ อย่ำงไร มีปัญหำอุปสรรคใดบ้ำง             
ที่จะต้องแก้ไข เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมแผนที่ก ำหนด 

๒. กำรติดตำมเมื่อสิ้นปีงบประมำณ เพ่ือติดตำมและประเมินผลว่ำกำรปฏิบัติงำนเป็น ไปตำม           
แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนดมำกน้อยเพียงใด และกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ 
และมีประสิทธิภำพอย่ำงไรบ้ำง ซึ่งควรสรุปผลกำรติดตำมและจัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรติดตำมเสนอหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทรำบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทสรุป 
 

 กำรประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เป็นกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ว่ำกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน              
ของส่วนรำชกำร เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัด พร้อมทั้งโอกำสในกำรพัฒนำ
และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพดียิ่งขึ้น 
นอกจำกนี้ กำรจัดให้มีกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่องจะช่วยสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในมีคุณภำพสร้ำงควำมน่ำเชื่อและกำรยอมรับจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหน่วยรับตรวจ     
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ภำคผนวก 
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แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
(Self – Assessment) 

 

วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ได้พิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ             
ว่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร           
ที่ก ำหนดไว้หรือไม ่

๒. เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือพิจำรณำหำแนวทำงในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น ในอันที่จะน ำมำซึ่งคุณภำพของ            
งำนตรวจสอบภำยใน 

๓. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยใน และใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 

ค ำชี้แจงกำรกรอกแบบประเมินตนเอง 

 แบบประเมินตนเองของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แบ่งเป็น ๕ ส่วน จ ำนวน    หน้ำ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมินตนเอง โดยให้ระบุชื่อหน่วยงำนและกระทรวงที่หน่วยงำน

ตรวจสอบภำยในสังกัดอยู่ พร้อมทั้งจ ำนวนบุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและรำยชื่อผู้ตรวจสอบภำยใน  
 

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลกำรประเมินควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน                   
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

๑. ระบุ เครื่องหมาย √ ลงในช่อง ผลการประเมิน ว่ำได้มีกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน                  
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในแต่ละเรื่องหรือไม่               
หำกมีกำรปฏิบัติในเรื่องดังกล่ำว ให้คะแนนควำมเห็นว่ำกำรปฏิบัติมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพมำกน้อย
เพียงใด โดยกำรให้คะแนน ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ และ N/A ซ่ึงแต่ละหมำยเลขและอักษร มีควำมหมำย ดังนี้  
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คะแนน ระดับ ค ำอธิบำย 
๕ ดีมำก มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมำก หรือปฏิบัติได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๙๑ ของงำน 
๔ ดี มีกำรปฏิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี  แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัติ ได้ร้อยละ                

๗๑ – ๙๐ ของงำน 
๓ พอใช้ มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงบำงประกำร หรือปฏิบัติได้ร้อยละ                

๕๑ – ๗๐ ของงำน 
๒ น้อย มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ ๓๑ – ๕๐ ของงำน 
๑ น้อยมำก มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมำก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ ๓๐ ของงำน 
๐ ไม่ปฏิบัติ ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน 

N/A ไม่มี
เหตุกำรณ์
เกิดขึ้น 

ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้ 
หำกข้อใดระบุเป็น N/A จะเห็นได้ว่ำเรื่องดังกล่ำวไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ใน                     
กำรปฏิบัติงำนได้ ซึ่งกำรค ำนวณจะไม่น ำข้อที่มีผลกำรประเมิน N/A มำค ำนวณรวม 
โปรดระบุข้อจ ำกัด ลงในช่อง ปัญหา/ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข 

 
ตำรำงแสดงคะแนนร้อยละ สำมำรถสรุปผลกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน ดังนี้ 
 

ระดับ ค่ำคะแนน          
ร้อยละที่ได้ 

ค ำอธิบำย 

ดีมำก  ๙๑ - ๑๐๐% กำรปฏิบัติเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

ดี ๗๑ – ๙๐ % กำรปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์ดี                          
แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย  

พอใช้ ๕๑ – ๗๐ % กำรปฏิบัติบำงส่วนเป็นไปตำมมำตรฐำนฯ อยู่ในเกณฑ์พอใช้               
แต่ต้องปรับปรุงบำงประกำร  

น้อย ๓๑ – ๕๐  % กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก  
น้อยมำก ๑ – ๓๐  % กำรปฏิบัติยังไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนฯ ต้องปรับปรุงมำก 
ไม่ปฏิบัติ ๐ % ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน  
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 ๒. ค ำถำมในแต่ละข้อให้ผู้ตรวจสอบภำยในแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน เพ่ือหำโอกำสในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดียิ่งขึ้น 
 ๒.๑ กรณีท่ีไม่มีกำรปฏิบัติ  

โปรดระบุปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ และ 

จะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร ลงในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข 

๒.๒ กรณีท่ีมีกำรปฏิบัติ แต่ประสิทธิผลและประสิทธิภำพยังไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร  

โปรดระบุกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด  

ที่ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ และจะด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร ลงในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัดและ                     

แนวทางแก้ไข 

 หมำยเหตุ กรณีข้อมูลในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข มีรำยละเอียดมำก 
ไม่สำมำรถกรอกใส่ในช่องดังกล่ำวได้ให้ผู้ประเมินระบุตัวเลขส ำหรับใช้อ้ำงอิงถึงรำยละเอียดปัญหำอุปสรรคหรือ
ข้อจ ำกัดนั้น ส่วนรำยละเอียดปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดดังกล่ำว ให้น ำไปกรอกใส่ในเอกสำรแนบเพ่ิมเติมและ              
ระบุกำรอ้ำงอิงนั้นก ำกับไว้ เช่น 
 - มำตรฐำน ๑๑๒๐ ซึ่งมีค ำถำมเพียงข้อเดียว  ให้ระบุในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัด
และแนวทางแก้ไข เป็นตัวเลขอ้ำงอิงว่ำ ๑๑๒๐  
 - มำตรฐำน ๑๑๓๐ ของค ำถำมข้อที่ ๑ ให้ระบุในช่อง ปัญหา /ข้อจ ากัดและ   
แนวทางแก้ไข เป็นตัวเลขอ้ำงอิงว่ำ ๑๑๓๐ (๑) 
 ส ำหรับปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ให้ระบุกำรอ้ำงอิง เช่น 
 - เรื่องควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ของค ำถำมข้อที่ ๑  ให้ระบุในช่อง ปัญหา /
ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข เป็น Int.(๑) 
 - เรื่องควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ของค ำถำมข้อที่ ๒ ให้ระบุในช่อง ปัญหา /
ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข เป็น Obj.(๒) 
 - เรื่องกำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ของค ำถำมข้อที่  ๑ ให้ระบุในช่อง 
ปัญหา /ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข เป็น Con.(๑) 
 - เรื่องควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ของค ำถำมข้อที่ ๓ ให้ระบุในช่อง 
ปัญหา /ข้อจ ากัดและแนวทางแก้ไข เป็น Com.(๓) 
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 ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นกำรน ำคะแนนที่ได้ในแต่ละค ำถำมมำสรุปผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำน             
กำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในภำพรวมของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน โดยกำรสรุปผลในแต่ละข้อหรือสรุปผลกำรประเมินในภำพรวมในแต่ละหมวดหรือสรุปผล                  
กำรประเมินในภำพรวมในแต่ละด้ำน ได้แก่ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำนและ
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำน 
 
 ส่วนที่ ๔ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือควำมคิดเห็น 
   เป็นกำรวิ เครำะห์ผลกำรประเมินที่ เกิดขึ้น โดยกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมิน                  
กับมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่ก ำหนด 
เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หำสำเหตุของปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดในแต่ละเรื่อง ซึ่งเกิดขึ้นได้จำก
สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร เช่น โครงสร้ำงงำนตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
อัตรำก ำลังไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน เป็นต้น และเกิดขึ้นได้จำกสภำพแวดล้อมของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
เช่น ผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง เป็นต้น 
   กรณี ที่ หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในไม่มี กำรปฏิบั ติ  ห รือมี กำรปฏิ บั ติ แต่ ยั ง                          
ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร            
ที่ก ำหนด (ข้อใดมีคะแนนตั้งแต่ ๐ – ๔ ) ถือเป็นโอกำสในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน โดยกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด พร้อมทั้งหำแนวทำงในกำรปรับปรุงให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เพ่ือให้ทรำบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน หำสำเหตุของปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติ              
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร พร้อมทั้ง
แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  
 
 ส่วนที่ ๕ แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน  
   เป็นกำรน ำแนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงส ำหรับเรื่องหรือประเด็นที่เป็นโอกำส               
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มำจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุง           
กำรปฏิบัติงำน โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรจัดท ำแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำม             
แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงที่ก ำหนด เพ่ือให้กำรพัฒนำและปรับปรุงเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 

แบบประเมินตนเอง 
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ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ......................... 

ส่วนที่ ๑ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสังกัด กรม.............................................. กระทรวง................................................ 

จ ำนวนบุคลำกร ……………………………………… คน  ประกอบด้วย 

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ชื่อ – นำมสกุล.................................................................................ต ำแหน่ง................. ...................................... 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 

๑. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๒. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง............................................ ........... 

๓. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๔. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๕. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง........... ............................................ 

๖. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๗. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง................................................. ...... 

๘. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง......................................... .............. 

๙. ชื่อ – นำมสกุล......................................................................ต ำแหน่ง................................................ ....... 

๑๐. ชื่อ – นำมสกุล....................................................................ต ำแหน่ง....................... ................................ 
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ส่วนที่  ๒ 
มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐  N/A 

๑๐๐๐ วัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ         
 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนดวัตถุประสงค์             

อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ ค ำนิยำมของ                  
งำนตรวจสอบภำยใน  และมำตรฐำนและ
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไว้ใน         
กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

        

 ๒. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบ
จำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

        

 ๓. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน              
โดยหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้
ปฏิบัติเป็นระยะๆ ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด
และมีกำรน ำเสนอกฎบัตรที่ ได้ทบทวนให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ  

        

 ๔. กำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้เผยแพร่ให้ทรำบ              
ทั่วกันในส่วนรำชกำร 

        

 ๕. กำรปฏิบัติตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถปฏิบัติได้
ตำมกฎบัตรที่ก ำหนด 

        

๑๑๐๐ ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม         

๑๑๑๐ ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน         

 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีสำยกำรบังคับบัญชำ
และมีกำรเสนองำนตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
- กำรให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
- กำรอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
- กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
- เรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง     
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มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกดั

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒ . กำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบภำยใน ปรำศจำก                   
กำรแทรกแซง ใน เรื่ อ งกำรก ำหนดขอบ เขต                   
กำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบและ               
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ   

        

๑๑๒๐ ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน         
 ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนด้วยควำมเที่ยงธรรม                

โดยปรำศจำกควำมล ำเอียง อคติ ซึ่งส่งผลต่อ                  
กำรลดหย่อนคุณภำพของงำน รวมถึงหลีกเลี่ยง
ในเรื่องของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

        

๑๑๓๐ ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม         
 ๑. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้ไม่สำมำรถ

ปฏิบัติ งำนได้อย่ ำงเป็นอิสระหรือเที่ ยงธรรม                         
ผู้ตรวจสอบภำยในได้เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ำกัด
ดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 

        

 ๒. ผู้ ตรวจสอบภำยในไม่ ประเมิ นงำนที่ ตนเคย                  
มีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน และมีกำรสอบทำนงำนที่
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเคยมีหน้ำที่
รับผิ ดชอบมำก่อน โดยหน่ วยงำนอ่ืนภำยใน               
ส่วนรำชกำรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน เช่น ฝ่ำยแผนและประเมินผล 
เป็นต้น 

        

 ๓ . ผู้ ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบั ติ งำน ให้
ค ำปรึกษำในงำนที่ตนเคยมีหน้ำที่รับผิดชอบ             
มำก่อนด้วยควำมเที่ยงธรรม 

        

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๔ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๔. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำได้อย่ำงเป็นอิสระหรือ               
เที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในได้เปิดเผยถึงเหตุ
หรือข้อจ ำกัดดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ 

        

๑๒๐๐ ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ         
๑๒๑๐ ควำมเชี่ยวชำญ         
 ๑ . ผู้ ต รวจสอบ ภ ำย ในมี ค วำม รู้  ทั กษ ะและ

ควำมสำมำรถ ใน เรื่ อ งต่ ำ งๆ  ที่ จ ำ เป็ น ต่ อ                          
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เช่น ควำมรู้                    
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น 

        

 ๒ . ผู้ ต รวจสอบภำยในมี ควำมรู้  ทั กษะ และ
ควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบภำยใน  

        

 ๓ . หั วหน้ ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน ได้ ให้
ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในขำดควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ                  
ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนที่ ได้รับมอบหมำย
บำงส่วนหรือทั้งหมดของงำน  

        

 ๔ . ผู้ ต รวจสอบภำยในมี ควำมรู้  ทั กษะ และ
ควำมสำมำรถที่จะประเมินควำมเสี่ยงของกำรเกิด
ทุจริตและเสนอแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทุจริต 

        

 ๕. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในไม่รับงำนบริกำร
ให้ค ำปรึกษำหรือให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ 
ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในขำดควำมรู้ 
ทักษะ และควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ในเรื่องนั้นๆ บำงส่วนหรือทั้ งหมดของงำน เช่น 
กำรแพทย์  กำรออกแบบก่ อสร้ ำง เป็ นต้ น                                                            
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๕ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๑๒๒๐ ควำมระมัดระวังรอบคอบ         

 ๑ . ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใน ป ฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ด้ ว ย                          
ควำมระมั ดระวั งรอบคอบและใช้ ทั กษะใน                         
กำรปฏิ บั ติ งำนอย่ ำงสม เห ตุ สมผล  เพ่ื อ ให้                 
ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับและน่ำเชื่อถือ 

        

 ๒. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในได้
ค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
- กำรขยำยขอบเขตงำน ในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็น  

เพ่ือให้งำนที่ได้รับมอบหมำยบรรลุผลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค ์

- ควำมซับซ้อนของงำน ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญและควำมส ำคัญของเรื่องที่จะ
ตรวจสอบ 

- ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม 

- โอกำสหรือควำมเป็น ไปได้ที่ จะก่อให้ เกิด                  
ควำมผิดพลำด ควำมผิดปกติหรือกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีส ำคัญ 

- ควำมคุ้ ม ค่ ำของค่ ำ ใช้ จ่ ำยที่ เกิ ด ขึ้ น จ ำก                      
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ส่วนรำชกำรคำดว่ำจะได้รับ 

        

 ๓. ผู้ ตรวจสอบภำยใน พิจำรณำใช้ เทคโน โลยี
สำรสนเทศ และเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลอ่ืนๆ             
มำเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน 

        

 ๔. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่มี
นัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้ ำห มำยของกำรด ำ เนิ น งำนและกำรใช้
ทรัพยำกรของส่วนรำชกำร 

        

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๖ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๕. กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้ค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มอบหมำย

งำนหรือผู้รับบริกำร รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะ
ให้ค ำปรึกษำ เวลำที่ ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และ                     
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

- ควำมซับซ้อนและขอบเขตของงำนที่จ ำเป็น 
- ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรบริกำร

ให้ค ำปรึกษำเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คำดว่ำ               
ส่วนรำชกำรจะได้รับ 

        

๑๒๓๐ กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง         

  ๑. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ศึกษำหำควำมรู้ ทักษะ 

และควำมสำมำรถอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมอย่ำง

สม่ ำเสมอ  

        

 ๒. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ 

        

๑๓๐๐ กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน         

๑๓๑๐ กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน รวมทั้งวำงแผนในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงคุณภำพงำน 

        

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๗ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๑๓๑๑ กำรประเมินผลจำกภำยใน         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยได้มีกำรสอบทำน
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำยใน
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่อง   

        

 ๒ . หน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน มี กำรสอบทำน                  
กำรปฏิบัติ งำนตรวจสอบภำยในเป็นระยะๆ           
โดยกำรประเมินตนเองหรือกำรประเมินโดยบุคคลอ่ืน
ที่อยู่ภำยในส่วนรำชกำรที่มีควำมรู้ เกี่ยวกับ       
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

        

๑๓๑๒ กำรประเมินผลจำกภำยนอก         

 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรประเมินจำก
บุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำร                    
ซึ่ งมี ควำม เป็ น อิ สระ โดยมี ควำมรู้  ทั กษะ 
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในและกำรประเมินผลอย่ำงน้อยทุกๆ ๕ ปี 

        

 ๒. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรหำรือ
กับหัวหน้ำส่วนรำชกำร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
- ค ว ำ ม จ ำ เป็ น ใน ก ำ ร เ พ่ิ ม ค ว ำ ม ถี่ ข อ ง                       

กำรประเมินผลจำกภำยนอก 
- คุณสมบัติและควำมเป็นอิสระ รวมทั้งควำมขัดแย้ง 

ทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นของบุคคลหรือ                   
คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอก 

        

๑๓๒๐ กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผล                 

กำรประเมินจำกภำยในและภำยนอกให้หัวหน้ำ              

ส่วนรำชกำรทรำบ 

        

 ๒. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินจำกภำยใน                 

อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

        

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๘ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัต ิ

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัดและ

แนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๑๓๒๑ กำรระบุข้อควำม “เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน”         
 กรณีที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถ

รำยงำนว่ำ "ได้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน                         
กำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร" ต่อเมื่อ
ผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพ
งำนระบุว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ เป็ น ไป ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น                       
กำรตรวจสอบภำยใน 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

๑๓๒๒ กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน       
 กรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยในตำมที่ระบุไว้ในมำตรฐำน และ                 
มีผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้มีกำรเปิดเผยข้อเท็จจริงให้หัวหน้ำ                 
ส่วนรำชกำรทรำบ 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A)  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๓๙ 

 

มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๐๐๐ กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน         
๒๐๑๐ กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ         
 ๑. หั วหน้ ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้ จัดท ำ         

แผนกำรตรวจสอบ ระย ะ ย ำว ค รอ บ ค ลุ ม             
ทุกหน่วยรับตรวจ 

        

 ๒. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแผน              
กำรตรวจสอบประจ ำปีเป็นประจ ำทุกปี 

        

 ๓. หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้ จั ดท ำแผน                   
กำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

        

 ๔. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ด ำเนินกำร ดังนี้  
- ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน   
- ประเมินควำมเสี่ ยงให้ ครอบคลุมภำรกิจและ

เป้ำหมำยของส่วนรำชกำร โดยวิธีกำรระบุปัจจัยเสี่ยง 
วิเครำะห์ และจัดล ำดับควำมส ำคัญของหน่วยงำน
หรือกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ 

        

 ๕. วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดในแผนกำรตรวจสอบสอดคล้อง
กับผลกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุม 

        

 ๖. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้หำรือเรื่องควำมเสี่ยง
กับฝ่ำยบริหำร และน ำข้อมูลข่ำวสำรมำพิจำรณำ
ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 

        

 ๗ . ห น่ ว ย งำน ต รว จ ส อ บ ภ ำย ใน ได้ ติ ด ต ำม                    
กำรเปลี่ยนแปลงและประเมินควำมเสี่ยงของ               
ส่วนรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

        

 ๘ . หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้ประสำนงำนกับ                  
หน่วยรับตรวจเป็นอย่ำงดี เพ่ือให้ผู้บริหำรของ               
หน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบ 

        

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๐ 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๙. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาถึง
ความคาดหวังของหัวหน้าส่วนราชการและ                         
ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีต่อความเห็นของการตรวจสอบ        
ภายใน รวมถึง ข้อสรุปอ่ืน  ๆ 

        

 ๑๐. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนด 
งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำไว้ในแผนกำรตรวจสอบ   

        

 ๑๑. กำรรับงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะ
ก่อให้ เกิดกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง             
ก ำ รส ร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ เพ่ิ ม แ ล ะ ก ำ รป รั บ ป รุ ง                
กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร  

        

๒๐๒๐ กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้เสนอแผน                
กำรตรวจสอบห รื อ ก ำรป รั บ เป ลี่ ย น แ ผ น                   
กำรตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส ำคัญให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรพิจำรณำอนุมัติ 

        

 ๒. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้น ำเสนอ
เรื่องทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อจ ำกัดของ
ทรัพยำกรที่มีอยู่  

        

๒๐๓๐ กำรบริหำรทรัพยำกร         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้บริหำร
ทรัพยำกรให้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อ             
กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมแผนกำรตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัต ิ

        

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๑ 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และ
แนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๐๔๐ นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนด
นโยบำยและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือใช้เป็นแนวทำง              
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

        

 ๒. หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในได้ จั ดท ำคู่ มื อ               
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นปัจจุบัน 

        

๒๐๕๐ กำรประสำนงำน         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลและประสำนงำนกับหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในของส่วนรำชกำรอ่ืน และผู้ ตรวจสอบ
ภำยนอก รวมทั้ งบุ คคลหรือหน่ วยงำนอ่ืนที่
ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน  

        

๒๐๖๐ กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผล                
กำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ ตำมที่กรมบัญชีกลำง
ก ำห นด  ให้ หั วห น้ ำส่ วน รำชกำรทรำบถึ ง
วัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และ       
ผ ล ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น ต ำม ที่ ก ำ ห น ด ไว้ ใน                     
แผนกำรตรวจสอบ รวมทั้งประเด็นควำมเสี่ยงและ         
กำรควบคุมที่มีนัยส ำคัญ ควำมเสี่ยงของกำรทุจริต 
ประเด็นกำรก ำกับดูแล รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่ต้องกำร
ทรำบหรือร้องขอ 

        

๒๐๗๐ กำรใช้บริกำรตรวจสอบจำกภำยนอกและควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร     

 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ควบคุมดูแลให้                       
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบ
ภำยนอกบรรลุผลตำมแผนกำรตรวจสอบที่
ก ำหนด 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๒ 

 

 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๑๐๐ ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน         

๒๑๑๐ กำรก ำกับดูแล         

 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมินและ                    
ให้ค ำแนะน ำที่ เหมำะสมในกำรปรับปรุงงำน               
ให้ดีขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังนี้ 
- เสริมสร้ำงจริยธรรมและคุณค่ำให้เกิดภำยใน       

ส่วนรำชกำร 
- ท ำ ให้ มั่ น ใจ ว่ ำ ก ำ รบ ริ ห ำ ร จั ด ก ำร ข อ ง                     

ส่วนรำชกำรมีประสิทธิผลและเจ้ ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรับผิดชอบ 

- มีกำรสื่อสำรข้อมูลควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยในครอบคลุมหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน                    
ส่วนรำชกำร 

- มีกำรประสำนงำนและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำง                 
ผู้ตรวจสอบภำยนอก ผู้ตรวจสอบภำยใน และ               
ฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำร 

        

 ๒. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน               
กำรก ำกับดูแล กำรน ำไปปฏิบัติ และผลส ำเร็จ
ขอ งกิ จ ก รรม  งำน ห รื อ โค รงก ำร  รวม ทั้ ง
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงจริยธรรม
ของส่วนรำชกำร 

        

 ๓. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมินว่ำ 
กำรก ำกับดูแลเทคโนโลยีสำรสนเทศได้สนับสนุน
วัตถุประสงค์และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๓ 

 

 

 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๑๒๐ กำรบริหำรควำมเสี่ยง         
 ๑. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน             

ควำมมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด                    
กำรปรับปรุงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

        

 ๒ . กำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบภำยในได้ประเมิน                 
ควำมเสี่ยงที่ เกี่ยวกับกระบวนกำรก ำกับดูแล                   
กำรด ำเนินงำน และระบบข้อมูลสำรสนเทศใน
เรื่องต่ำงๆ ดังนี้ 
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือ          

ของข้ อมู ล ส ำรสน เท ศด้ ำน กำร เงิน แล ะ                          
กำรด ำเนินงำน 

- ควำมมี ประสิ ทธิ ผลและประสิทธิภำพของ                        
กำรด ำเนินงำน 

- กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน   

- กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย                 
วิธีกำรปฏิบัติงำน และข้อสัญญำต่ำงๆ  

        

 ๓. การปฏิบัติงานตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน                 
โอกำสของกำรเกิดทุจริต และวิธีกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของกำรทุจริต 

        

 ๔. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ                 
ผู้ ต รวจสอบ ภำย ใน ได้ ระบุ ค วำม เสี่ ย งที่ มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน และระมัดระวัง
ควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีนัยส ำคัญที่อำจเกิดข้ึนด้วย 

        

 ๕ . ผู้ ตรวจสอบภำยในสำมำรถน ำควำมรู้ ในเรื่อง                
ควำมเสี่ ยงที่ ได้ รับจำกกำรปฏิบั ติ งำนบริกำร                        
ให้ค ำปรึกษำมำใช้ในกำรประเมินผลกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๔ 

 

 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๖. กำรให้ค ำปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรในกำรจัดให้มี
หรือปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง                      
ผู้ ตรวจสอบภำยในได้หลีก เลี่ ยงในส่ วนของ                
กำรด ำเนินกำร ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของฝ่ำยบริหำร  

        

๒๑๓๐ กำรควบคุม         
 ๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรมีกำรควบคุมในเรื่องต่ำงๆ 
ที่เหมำะสมและเพียงพอ  

        

 ๒. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรควบคุม 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 

        

 ๓. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน
ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใน ส ำ ม ำ ร ถ ป ร ะ เมิ น ถึ ง                     
ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุม 
ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้  
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือ              

ของข้ อมู ลสำรสน เทศ ด้ ำนกำรเงิน  และ                      
กำรด ำเนินงำน 

- ควำมมี ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิภำพของ                       
กำรด ำเนินงำน 

- กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน 
- กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย  

วิธีกำรปฏิบัติงำนและข้อสัญญำต่ำงๆ 

        

 ๔. ผู้ตรวจสอบภำยในได้น ำควำมรู้ของกำรควบคุม           
ที่ ได้ รับจำกกำรบริกำรให้ ค ำปรึกษำมำใช้ ใน                        
กำรป ระเมิ น ผลก ำ รค ว บ คุ ม ภ ำย ใน ข อ ง                    
ส่วนรำชกำร 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๕ 

 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๐๐ กำรวำงแผนกำรปฏบิัติงำน         

 ๑. ผู้ตรวจสอบภำยในได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน
ของงำนที่ ได้รับมอบหมำยทั้ งกำรบริกำรให้     
ควำมเชื่อมั่นและกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำ พร้อมทั้ง 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลำ และ
กำรจัดสรรทรัพยำกร 

        

 ๒. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบภำยใน       
ได้ค ำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
- วัตถุประสงค์ของงำนและวิธีกำรด ำเนินงำน              

ในอันที่จะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
- ควำม เสี่ ย งที่ ส ำคั ญ ๆ  ที่ มี ผลกระท บต่ อ

ควำมส ำเร็จว่ำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
- ควำมเพี ยงพอและควำมมี ประสิ ทธิ ผลของ                       

กิ จกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและระบบ                    
ก ำรควบ คุ ม เมื่ อ เป รี ยบ เที ยบ กั บ กรอบ                   
กำรปฏิบัติงำน หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

- โอกำสในกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมให้ดีขึ้น 

        

 ๓. กรณีให้บริกำรตรวจสอบกับหน่วยงำนภำยนอก                                 
ผู้ ตรวจสอบภำยในได้ท ำควำมเข้ ำใจร่ วมกั บ
ผู้ รับบริกำร เกี่ ยวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต                
ควำมรับผิดชอบและควำมคำดหวังอ่ืนๆ รวมทั้ง
ข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรเข้ ำถึ งเอกสำรข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องเป็ น                  
ลำยลักษณ์อักษร 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๖ 

 

 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๔. กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ ผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้ท ำควำมเข้ำใจร่วมกับผู้ รับบริกำร
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ 
และควำมคำดหวังอ่ืนๆ เป็นลำยลักษณ์อักษรใน
เรื่องท่ีมีนัยส ำคัญ 

        

๒๒๑๐ กำรก ำหนดวัตถุประสงค์         

 ๑. วัตถุประสงค์ที่ก ำหนดในแผนกำรปฏิบัติงำน
สอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 

        

 ๒. กำรก ำหนดวัตถุ ประสงค์ ของกิ จกรรมที่ จะ
ตรวจสอบ ผู้ ตรวจสอบภำยในได้ พิจำรณำถึง               
ควำม เป็ น ไป ได้ ที่ อ ำจจะเกิ ดข้ อผิ ดพลำด 
ข้อบกพร่อง กำรทุจริต และกำรไม่ปฏิบัติ ตำม              
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งควำมเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มี
นัยส ำคัญ 

        

 ๓. ในกรณีที่หลักเกณฑ์กำรควบคุมที่ฝ่ำยบริหำร
ก ำหนดไม่เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือ
เป้ำหมำย ผู้ตรวจสอบภำยในได้ร่วมกับฝ่ำยบริหำร 
เพ่ื อ พั ฒ นำหลั ก เกณ ฑ์ ที่ จะใช้ ป ระเมิ นผล               
กำรควบคุมที่เหมำะสม 

        

 ๔ . วัตถุประสงค์ของงำนบริกำรให้ ค ำปรึกษำ                         
ผู้ตรวจสอบภำยในได้ค ำนึงถึงกระบวนกำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม
ภำยในตำมขอบเขตที่ได้มีกำรเห็นชอบร่วมกันกับ
ผู้รับบริกำร  

        

 ๕ . วัตถุประสงค์ของงำนบริกำรให้ ค ำปรึกษำ                           
มี ควำมสอดคล้ องกับกำรสร้ ำงคุณ ค่ ำ เพ่ิ ม 
ยุทธศำสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของ
ส่วนรำชกำร 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๗ 

 

 

 

 

 
 

 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๒๐ กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน         

 ๑. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนได้
ก ำหนดครอบคลุมถึงระบบกำรท ำงำนต่ำงๆ 
เอกสำร หลักฐำน รำยงำน บุคลำกร และ
ทรัพย์สินต่ำงๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในควำมดูแล
ของบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบรรลุ              
ตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 

        

 ๒. ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ หำกผู้รับบริกำรขอรับ
ค ำปรึกษำในเรื่องที่มีนัยส ำคัญ ผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้ท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ และ
ควำมคำดหวังอื่นๆ เป็นลำยลักษณ์อักษร 

        

 ๓. ผู้ตรวจสอบภำยในมั่นใจว่ำ กำรก ำหนดขอบเขต            
กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำเพียงพอที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

        

 ๔. ในกรณีที่มีข้อจ ำกัดจนท ำให้ไม่สำมำรถบริกำร 
ให้ค ำปรึกษำตำมขอบเขตที่ก ำหนด ผู้ตรวจสอบ
ภำยในได้หำรือกับผู้ รับบริกำรถึ งข้อจ ำกัด
ดังกล่ำว เพื่อพิจำรณำว่ำสมควรปฏิบัติต่อหรือไม่ 

        

 ๕. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ            
ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถระบุกำรควบคุม
ภ ำย ใน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระส งค์ ขอ ง                  
กำรปฏิบัติ งำน  และระมัดระวังต่อประเด็น              
ควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๘ 

 

 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๒๓๐ กำรจัดสรรทรัพยำกร         

 กำรจัดสรรจ ำนวนผู้ตรวจสอบภำยใน เครื่องมือ
อุปกรณ์  งบประมำณมีควำมเหมำะสมและ
เพี ย งพ อต่ อก ำรป ฏิ บั ติ ง ำน ให้ บ รรลุ ต ำม
วัตถุประสงค์ รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะและ
ควำมซับซ้อนของงำน ตลอดจนข้อจ ำกัดของ
เวลำและทรัพยำกรที่มีอยู่ 

        

๒๒๔๐ แผนกำรปฏิบัติงำน         

 ๑ . ผู้ ต รวจสอบภ ำยใน ได้ จั ดท ำรำยละเอี ยด                       
กำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนต่ำง  ๆเป็นลำยลักษณ์อักษร   

        

 ๒. แผนกำรปฏิบัติงำนได้ระบุวิธีกำรในกำรคัดเลือก
ข้อมูล วิเครำะห์ ประเมินผล และบันทึกข้อมูล            
ที่ ได้ รับ ในระหว่ำงกำรปฏิ บั ติ งำน ไว้ อย่ ำง
เหมำะสม 

        

 ๓. แผนกำรปฏิบัติงำนได้รับกำรอนุมัติจำกหัวหน้ำ
หน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมำยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำนและทุกครั้ง           
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 

        

 ๔. แผนกำรปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำ มีรูปแบบและ
เนื้อหำที่แตกต่ำงตำมแต่ละลักษณะของงำนที่ได้รับ
มอบหมำย 

        

๒๓๐๐ กำรปฏิบัติงำน         

๒๓๑๐ กำรรวบรวมข้อมูล         

 ๑. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรคัดเลือกและรวบรวม 
ข้อมูลสำรสนเทศ เอกสำร หลักฐำนที่เพียงพอ               
มีควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมเกี่ยวข้อง และเป็น
ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น  เ พ่ื อ ให้                         
กำรปฏิบัติงำนที่ ได้รับมอบหมำยบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๔๙ 

 

 
 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒. กำรคัดเลือกขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูลหรือ
ประชำกร เพ่ือให้ได้หลักฐำนเพียงพอที่จะบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ 
(กำรคัดเลือกขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูล เช่น 
วิธีทำงสถิติ แบบง่ำย Simple random sampling 
แบบเป็นระบบ Systematic sampling แบบกลุ่ม 
Cluster sampling สูตรทำงคณิตศำสตร์ของ taro 
yamana ที่ระดับควำมเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕ ก ำหนด 
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ ๕ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูล 
เป็นต้น) 

        

๒๓๒๐ กำรวิเครำะห์และประเมินผล         

 ผู้ตรวจสอบภำยในได้ใช้วิธีกำรวิเครำะห์และ
ประเมินผลข้อมูลที่มีควำมเหมำะสม เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปและผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรยอมรับ 
เช่น ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ เป็นต้น 

        

๒๓๓๐ กำรบันทกึข้อมูล         

 ๑. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ               
เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรปฏิบัติงำนแต่ละครั้งใน                 
กระดำษท ำกำร 

        

 ๒. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพี ย งพอต่ อกำรสนั บ สนุ น ข้ อสรุ ป และผล                     
กำรปฏิบัติงำน 

        

 ๓. มีกำรสอบทำนกระดำษท ำกำร โดยหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 

        

 ๔. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรควบคุม          
กำรเข้ำถึงข้อมูลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๐ 

 

 
 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๕. หำกมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน
ให้บุคคลภำยนอกทรำบ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
และหรือที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย 

        

 ๖. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรก ำหนด
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูลที่ ได้รับจำก                   
กำรปฏิบัติงำน ซึ่งจัดเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบต่ำงๆ ให้             
มี ควำมสอดคล้ องกั บแนวทำงปฏิ บั ติ ของ                    
ส่ วนรำชกำรและระเบี ยบของทำงรำชกำรที่
เกี่ยวข้อง 

        

 ๗. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนด
นโยบำยในกำรเก็บรักษำข้อมูลและกำรเผยแพร่
ข้อมูลที่ ได้รับจำกงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำกับ                  
บุคคลภำยในและภำยนอกส่ วนรำชกำรให้ มี                
ควำมสอดคล้ องกั บแนวทำงปฏิ บั ติ งำนของ                  
ส่วนรำชกำรและระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 

        

๒๓๔๐ กำรก ำกับดูแลกำรปฏบิัติงำน         

 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติ งำนที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำง
ใกล้ชิด  

        

๒๔๐๐ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน         

๒๔๑๐ หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน         

 ๑. รำยงำนผลกำรปฏิบั ติ งำน ได้มี กำรระบุถึ ง
วัตถุประสงค์  ขอบเขต สรุปผลกำรตรวจสอบ/                  
ข้อตรวจพบ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถน ำไป
ปฏิบัติได้ 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๑ 

 

 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ให้ควำมเห็นหรือสรุปผล                        
กำรตรวจสอบไว้ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน                    
โดยสรุปประเด็ นหรือกำรอธิบ ำย เกี่ ยวกับ                        
ผลกำรตรวจสอบที่ เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม
ภำยใน ควำมเสี่ยงและผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ
ให้ผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ 

        

 ๓ .รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนได้ มี กำรกล่ ำวถึ ง                
ข้อตรวจพบที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 

        

 ๔. กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำน ให้
บุคคลภำยนอกส่วนรำชกำรทรำบ หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในมี กำรก ำหนดข้ อจ ำกั ด ใน                 
กำรเผยแพร่และกำรน ำผลกำรตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 

        

 ๕. งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ ได้มีกำรก ำหนดรูปแบบ
และเนื้อหำของกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำและ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันตำมลักษณะ
ของงำนและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

        

๒๔๒๐ คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน         

 ๑. รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมถูกต้องโดย
ปรำศจำกข้อผิดพลำด บิดเบือน รำยงำนตำม
ข้อเท็จจริง เที่ ยงธรรม ไม่อคติ  ไม่ล ำเอียง 
ชัดเจนด้วยกำรใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย เป็นเหตุเป็นผล
ตรงประเด็น สร้ำงสรรค์ เป็นประโยชน์กับ
ผู้รับบริกำร เสนอข้อมูลครบถ้วน และทันเวลำ 

        

 ๒. ในกรณีที่พบว่ำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เสนอ
เกิดควำมผิดพลำดหรือละเลยในกำรกล่ำวถึง     
ประเด็นหลักที่ส ำคัญ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ รี บแก้ ไขและจั ดส่ งรำยงำนฉบั บ                       
ทีแ่ก้ไขแล้วไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๒ 

 

 
 
 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๔๓๐ กำรระบุข้อควำม “กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน”       

 ๑. ผู้ ต ร ว จ ส อ บ ภ ำย ใน ส ำม ำรถ รำย งำน ผ ล                       
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำ “ได้ปฏิบัติงำน
เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน”                      
ก็ต่อเมื่อผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุง
คุณภำพงำนระบุว่ำ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
แล้วเท่ำนั้น 
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

 ๒ . ใน กรณี ที่ ผู้ ต รวจสอบ ภ ำย ใน ไม่ ส ำม ำรถ
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
กำรปฏิบัติงำนได้มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนผล 
กำรปฏิบัติงำนตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
- หลักกำรหรือกฎเกณฑ์ในข้อใดของมำตรฐำนและ

จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่               
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ 

- เหตุผลที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำน  
- ผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อไม่สำมำรถปฏิบัติตำม

มำตรฐำน              
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A) 

        

๒๔๔๐ กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน         

 ๑ .หั ว ห น้ ำ ห น่ ว ย ง ำ น ต ร ว จ ส อ บ ภ ำ ย ใน                      
ได้มีกำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนให้กับหัวหน้ำ                  
ส่วนรำชกำร รวมทั้งผู้ที่ เกี่ยวข้องทรำบตำม                  
ควำมเหมำะสม 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๓ 

 

 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

 ๒ . กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ งำนให้ แก่
บุคคลภำยนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎหมำย หรือค ำสั่งที่
เกี่ยวข้องทำงรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี้ 
- ป ร ะ เมิ น ค ว ำ ม เสี่ ย งที่ อ ำ จ เกิ ด ขึ้ น กั บ                        

ส่วนรำชกำร 
- ปรึกษำกับหั วหน้ ำส่ วนรำชกำรและหรือ                    

ที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยตำมควำมเหมำะสม  
- ควบคุมกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยใน โดยระบุข้อจ ำกัดในกำรใช้
รำยงำน 

        

 ๓. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่
รับผิดชอบในกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรบริกำร
ให้ค ำปรึกษำให้กับผู้รับบริกำรทรำบ 

        

 ๔. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ                   
หำกพบว่ำ มีกำรบ่งชี้ประเด็นเกี่ยวกับกำรก ำกับ
ดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมที่มี
ค ว ำมส ำคั ญ ต่ อ ส่ วน รำชกำร ใน ภ ำพ รวม                        
ผู้ตรวจสอบภำยในได้รำยงำนให้กับหัวหน้ำ               
ส่วนรำชกำรทรำบ 

        

๒๔๕๐ กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม         

 กำรให้ ควำมเห็ นหรือสรุปผลกำรตรวจสอบ              
ผู้ตรวจสอบภำยในได้ค ำนึงถึงควำมคำดหวังของ
ผู้ บริหำรและผู้ ที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนมี ข้ อมู ล            
ที่ เพี ยงพอ เชื่ อถื อได้  มี ควำมเกี่ ยวข้ องและ           
เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนควำมเห็นหรือ
สรุปผลกำรตรวจสอบ 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำน แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

๒๕๐๐ กำรติดตำมผล         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ก ำหนด
กระบวนกำรติดตำมผลกำรน ำข้อเสนอแนะใน
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบไปปฏิบัติ 

        

 ๒. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ติดตำมผลกำรน ำ
ค ำปรึกษำของผู้ตรวจสอบภำยในไปปฏิบัติตำม
ขอบเขตที่ได้มีกำรเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริกำร 

        

๒๖๐๐ กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร         

 ๑. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้น ำเรื่อง                
ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่ส่วนรำชกำร แต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขหำรือกับ
ผู้บริหำรระดับสูง   

        

 ๒. กรณีที่ไม่สำมำรถหำข้อยุติได้ หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในได้น ำเรื่องควำมเสี่ยงดังกล่ำว
เสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพ่ือพิจำรณำหำ 
ข้อยุติต่อไป 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๕ 

 

จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 

 
 
 

แนวทำงปฏิบัติ 

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัด

และแนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

ควำมซ่ือสัตย์ ( Integrity )         
๑. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ ำที่ ด้ วยควำมซื่อสัตย์ 

ขยันหมั่นเพียรและมีควำมรับผิดชอบ 
        

๒. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตำมวิชำชีพที่ก ำหนด 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระท ำใดๆ                     
ที่ขัดต่อกฎหมำยหรือไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำที่
อำจน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร 

        

๔. ผู้ ตรวจสอบภำยในให้ ควำมเคำรพและสนับสนุน                    
กำรปฏิบัติ ตำมกฎหมำย ระเบี ยบ  ข้อบั งคับ  และ
จรรยำบรรณของทำงรำชกำร 

        

ควำมเที่ยงธรรม ( Objectivity )         
๑. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์

ใดๆ ที่ จะน ำไปสู่ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของ                      
ทำงรำชกำร รวมทั้งกำรกระท ำใดๆ ที่จะท ำให้เกิดอคติ
ล ำเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบ                
ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม 

        

๒. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่รับสิ่งของใดๆ ที่จะท ำให้เกิดหรือ             
อำจก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรมในกำรใช้วิจำรณญำณ
เยี่ยงผู้ประกอบอำชีพที่พึงปฏิบัติ 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภำยในเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส ำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผย
หรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้ว อำจจะท ำให้
รำยงำนกำรตรวจสอบบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริงหรือเป็น
กำรปิดบังกำรกระท ำท่ีผิดกฎหมำย 

        



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงปฏิบัต ิ

ผลกำรประเมิน ปัญหำ / 
ข้อจ ำกัดและ

แนวทำง 
แก้ไข 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ N/A 

กำรปกปิดควำมลับ ( Confidentiality )         

๑. ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำ
ข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

        

๒ . ผู้ ตรวจสอบภำยในไม่ น ำข้ อมู ลต่ ำงๆ ที่ ได้ รั บจำก                       
กำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และ                    
ไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำยและประโยชน์ของ               
ทำงรำชกำร 

        

ควำมสำมำรถในหน้ำที่ ( Competency )         

๑. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและประสบกำรณ์ ที่จ ำเป็นส ำหรับ                  
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น 

        

๒. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำน               
กำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

        

๓. ผู้ตรวจสอบภำยในพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้ง
พัฒนำประสิทธิผลและคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน 
 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. .............................

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................  
 
ส่วนที ่๔ ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะและหรือควำมคิดเห็น  
 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... ............... 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... ........................... 
 
ส่วนที่ ๕ แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

ล ำดับที่ เรื่องท่ีปรับปรุง 
กระบวนกำร/

วิธีกำร
ด ำเนินงำน 

ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
งบประมำณ 

(บำท) 
หมำยเหตุ 
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 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (............................................................................. ............) 
 ต ำแหน่ง......................................................................................  
 

 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (............................................ .............................................) 
 ต ำแหน่ง.......................................................................................  
 
 ลงชื่อ..........................................................................................  
   (.........................................................................................) 
 ต ำแหน่ง.......................................................................................  
 

ลงชื่อ........................................................................ ................... 
   (.........................................................................................)  
 ต ำแหน่ง.......................................................................................  
 

ลงชื่อ...................................... ..................................................... 
   (.........................................................................................)  
 ต ำแหน่ง.......................................................................................  
.  

ลงชื่อ........................................................................................... 
   (.........................................................................................)  
 ต ำแหน่ง............................................................... ........................ 
 

ลงชื่อ...........................................................................................  
   (.........................................................................................)  
 ต ำแหน่ง....................................................................................... 
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มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
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ส่วนที่ ๑ 
มำตรฐำนด้ำนคุณสมบตัิ 
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มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 
 

๑๐๐๐ : วัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบ 
 หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบใน                 

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นทำงกำรไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน  โดยให้
สอดคล้องกับค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ  มำตรฐำนและจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  ซึ่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องทบทวนกฎบัตร         
กำรตรวจสอบภำยในเป็นระยะ ๆ  และน ำเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ควำมเห็นชอบ  เพ่ือใช้เป็น
กรอบอ้ำงอิงและเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  โดยให้มีกำรเผยแพร่กฎบัตร        
กำรตรวจสอบภำยในดังกล่ำวให้หน่วยงำนภำยในของส่วนรำชกำรทรำบทั่วกัน 

 

 บทตีควำม : 
 กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน   คือ  เอกสำรทำงกำรที่ก ำหนดวัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่              

และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   ซึ่งประกอบด้วย                 
กำรก ำหนดสถำนภำพของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน  สำยกำรรำยงำน  และควำมสัมพันธ์ของ
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  กำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล    
บุคลำกร  และทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  รวมถึงกำรก ำหนด
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 

 ๑๐๐๐.A๑ : กำรตรวจสอบภำยในที่เป็นลักษณะของงำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นแก่ส่วนรำชกำรต้อง
ก ำหนดไว้ ในกฎบั ตรกำรตรวจสอบภำยใน  และหำกมีกำรให้บริกำรงำน              
ในลักษณะนี้แก่บุคคลหรือหน่วยงำนภำยนอกส่วนรำชกำร  จะต้องระบุไว้ใน            
กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในเช่นเดียวกัน 

 
 ๑๐๐๐.C๑ : กำรตรวจสอบภำยในที่เป็นลักษณะของงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำต้องก ำหนดไว้ ในกฎ

บัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
 

๑๐๑๐ : กำรก ำหนดค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำ น
ตรวจสอบภำยในไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

  ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน                   
ที่ต้องใช้ในกำรตรวจสอบภำยใน  ต้องก ำหนดไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน   ทั้งนี้  หัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรมีกำรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรเกี่ยวกับค ำนิยำมของ                   
กำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ด้วย 
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๑๑๐๐ : ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม 
  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระ  และผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้ว ย

ควำมเที่ยงธรรม 
 
  บทตีควำม : 
  ควำมเป็นอิสระ  คือ  กำรเป็นอิสระจำกเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน

ตรวจสอบภำยใน  เพ่ือให้กำรตรวจสอบภำยในบรรลุผลโดยปรำศจำกอคติ  หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  และไม่ถูกจ ำกัดสิทธิ ในกำรเข้ำถึงตำมหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ   ซึ่งควำมเป็นอิสระเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิผล   ทั้งนี้  
สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อควำมเป็นอิสระไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของบุคคล  กำรปฏิบัติงำน  หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ  และหน่วยงำนต้องได้รับกำรจัดกำร 

 
  ควำมเที่ยงธรรม  คือ  ทัศนคติที่ปรำศจำกควำมล ำเอียง  เพ่ือเป็นกำรเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบภำยใน

ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้วยควำมเชื่อมั่นในผลงำน  และไม่มีกำรลดหย่อนคุณภำพของงำน              
ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในจะไม่อยู่ภำยใต้กำรชักจูงหรือ
ชักน ำจำกผู้ อ่ืน  ทั้ งนี้   สิ่ งที่ เป็นอุปสรรคต่อควำม เที่ยงธรรมไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของบุคคล            
กำรปฏิบัติงำน  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  และหน่วยงำนต้องได้รับกำรจัดกำร 

 
  ๑๑๑๐ : ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร  เพ่ือให้    

กำรปฏิ บั ติ งำนตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนิ น ไป ได้ อย่ ำงเต็ มที่ ตำมหน้ ำที่                    
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย  ทั้งนี้  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องยืนยัน
ต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรถึงควำมเป็นอิสระของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

 
   บทตีควำม : 
   ควำมเป็นอิสระภำยในหน่วยงำน  คือ  กำรที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถ

รำยงำนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต่อหัวหน้ำ  ส่วนรำชกำร
พิจำรณำ  ได้แก่  กำรให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน  กำรอนุมัติแผนกำร
ตรวจสอบภำยในตำมควำมเสี่ยง กำรรับรำยงำนจำกหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  และเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
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   ๑๑๑๐.A๑ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องปรำศจำกกำรแทรกแซงใด ๆ ในเรื่อง
ของกำรก ำหนดขอบเขต  กำรปฏิบัติงำน  และกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 
  ๑๑๑๑ : กำรมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องมีกำรสื่อสำรและมีปฏิสัมพันธ์ในกำรปฏิบัติงำน

โดยตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
  ๑๑๒๐ : ควำมเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีทัศนคติที่ไม่ล ำเอียงหรือมีอคติไปทำงหนึ่งทำงใด  และให้

หลีกเลี่ยงในเรื่องของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด ๆ 
 
    บทตีควำม : 
    ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  คือ  สถำนกำรณ์ที่ผู้ตรวจสอบภำยใน  ซึ่งอยู่ในฐำนะอัน

เป็นที่ไว้วำงใจจะตัดสินใจเลือกระหว่ำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวิชำชีพหรือผลประโยชน์
ส่วนตัว   โดยผลประโยชน์ส่วนตัวอำจจะมีส่วนท ำให้เกิดอุปสรรคใน  กำรปฏิบัติงำน   
อย่ำงไรก็ตำม  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำมำรถเกิดขึ้นได้  ถึงแม้ว่ำผลลัพธ์ที่
ออกมำจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือควำมไม่เหมำะสมใน  กำรปฏิบัติ งำน  แต่
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำนตำม
หลักวิชำชีพของผู้ตรวจสอบภำยใน   ทั้งนี้  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อำจบั่นทอน
ควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 

 
  ๑๑๓๐ : ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม 
    ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็น

อิสระหรือเที่ยงธรรม   ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจ ำกัดดังกล่ำวให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทรำบตำมควำมเหมำะสม  โดยลักษณะของกำรเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุหรือ
ข้อจ ำกัดทีเ่กิดขึ้นในแต่ละกรณี 
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    บทตีควำม : 
    ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม  ไม่ได้จ ำกัดเฉพำะควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์  แต่รวมถึงกำรถูกจ ำกัดในขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  กำรเข้ำถึงข้อมูล บุคคล 
และทรัพย์สิน  ตลอดจนข้อจ ำกัดของทรัพยำกร  เช่น  งบประมำณ  เป็นต้น   รวมทั้ง
ข้อจ ำกัดที่เป็นเหตุบั่นทอนอ่ืน ๆ ด้วย   ซึ่งบุคคลที่เหมำะสมในกำรเป็น    ผู้รับทรำบ
รำยละเอียดข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรมขึ้นอยู่กับควำมคำดหวังใน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  และหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรรำยงำนข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรมต่อหัวหน้ำส่วน
รำชกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 

 

    ๑๑๓๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่ประเมินงำนที่ตนเคยมีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน    
เพรำะอำจท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในสูญเสียควำมเที่ยงธรรมได้ 

 

    ๑๑๓๐.A๒ : กำรให้ควำมเชื่อมั่นในงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่
รับผิดชอบอยู่นั้น   จะต้องให้มีกำรควบคุมดูแลจำกหน่วยงำนอ่ืนภำยในส่วน
รำชกำรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้วยอีก
ชั้นหนึ่ง 

 

    ๑๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำในงำนที่ตนเคย
มีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อนด้วยควำมเที่ยงธรรม 

 

    ๑๑๓๐.C๒ : ในกรณีที่ มี เหตุหรือข้อจ ำกัดใน อันที่ จะท ำให้ ผู้ ตรวจสอบภำยใน                
ไม่ ส ำม ำรถบ ริก ำร ให้ ค ำป รึ กษ ำได้ อย่ ำง อิ ส ระห รือ เที่ ย งธรรม                       
ผู้ ตรวจสอบภำยในต้องเปิ ด เผยเหตุหรือข้อจ ำกัดดั งกล่ ำวให้กับ                    
ผู้มอบหมำยงำนหรือผู้รับบริกำรทรำบก่อนที่จะรับงำนนั้น 

 

๑๒๐๐ : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ 
 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องกระท ำด้วยควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้

ประกอบวิชำชีพ 
 

 ๑๒๑๐ : ควำมเชี่ยวชำญ 
   ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรู้   ทักษะ  และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อ                       

กำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ  และต้องสะสมควำมรู้  ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ จำกกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ   ทั้งนี้  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต้องด ำเนินกำร  โดยผู้ที่มีควำมรู้  
ทักษะ  และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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   บทตีควำม : 
   ควำมรู้  ทักษะ   และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันที่อธิบำยถึง   ควำม

เชี่ยวชำญที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยของผู้ตรวจสอบภำยในได้อย่ำง
มีประสิทธิผล  ผู้ตรวจสอบภำยในควรได้รับกำรส่งเสริมควำมเชี่ยวชำญของตน  โดยกำร
ได้รับวุฒิบัตรทำงวิชำชีพ   

 

   ๑๒๑๐.A๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ  
หำกทีมงำนขำดควำมรู้  ทักษะ  และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยไม่ว่ำจะเป็นบำงส่วนหรือทั้งหมด 

 

   ๑๒๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรู้เพียงพอที่จะประเมินควำมเสี่ยงของกำร
เกิดทุจริต   และให้แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทุจริตของ   ส่วนรำชกำร   
แต่ทั้งนี้ไม่จ ำเป็นต้องมีควำมเชี่ยวชำญเทียบเท่ำกับผู้ที่มีหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบในกำรสืบสวนหรือสอบสวนกำรทุจริตโดยตรง 

 

   ๑๒๑๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้เพียงพอเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  รวมทั้งเทคนิควิธีกำร
ตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิผล  แต่อย่ำงไรก็ตำม  ผู้ตรวจสอบ
ภำยในทั้งหมดไม่จ ำเป็นต้องมีควำมเชี่ยวชำญเทียบเท่ำกับผู้ตรวจสอบ
ภำยในที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศโดยตรง 

 

   ๑๒๑๐.C๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องไม่รับงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำหรือ
ให้ค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือ   หำกทีมงำนขำดควำมรู้  ทักษะ และ
ควำมสำมำรถอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในเรื่องนั้นๆ ไม่ว่ำจะเป็น
บำงส่วนหรือทั้งหมด 

 

 ๑๒๒๐ : ควำมระมัดระวังรอบคอบ 
   ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ  และมีทักษะ     กำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงสมเหตุสมผลในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับและน่ำเชื่อถือ   
ทั้งนี้  กำรปฏิบัติงำนด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบไม่ได้หมำยควำมว่ำจะไม่มีข้อผิดพลำด
ใด ๆ เกิดข้ึน 

 

   ๑๒๒๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นที่ได้รับมอบหมำย
ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบ โดยค ำนึงถึงสิ่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 

      - กำรขยำยขอบเขตงำนตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่ำจ ำเป็น เพ่ือให้งำนที่
ได้รับมอบหมำยบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

      - ควำมซับซ้อนของงำน   ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญและ
ควำมส ำคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 
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      - ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
และกำรควบคุม 

      - โอกำสหรือควำมเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดควำมผิดพลำด  ควำมผิดปกติ 
กำรทุจริต  หรือกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำง
มีนัยส ำคัญ 

      - ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึ้นในกำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นเมื่อ
เทียบกับผลประโยชน์ที่คำดว่ำส่วนรำชกำรจะได้รับ 

 
   ๑๒๒๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพิจำรณำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและเทคนิค     กำร

วิเครำะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ มำเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน   เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงวิชำชีพ 

 
   ๑๒๒๐.A๓ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องค ำนึงถึงควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญที่อำจส่งผลกระทบ

ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกร
ของส่วนรำชกำร   ทั้งนี้  แม้ว่ำผู้ตรวจสอบภำยในจะปฏิบัติงำนบริกำรให้
ควำมเชื่อมั่นด้วยควำมระมัดระวังอย่ำงรอบคอบก็ยังไม่สำมำรถรับรองได้
ว่ำ  จะมีกำรบ่งชี้ถึงควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญได้ทั้งหมด 

 
   ๑๒๒๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำด้วยควำมระมัดระวัง

อย่ำงรอบคอบ   โดยค ำนึงถึงสิ่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้ 
      - ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มอบหมำยงำนหรือผู้รับบริกำร  

รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้ค ำปรึกษำ   เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
และกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

      - ควำมซับซ้อนและขอบเขตของงำนที่จ ำเป็น  เพ่ือให้งำนที่ ได้รับ
มอบหมำยบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ 

      - ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นในกำรบริกำรให้ค ำปรึกษำเมื่อเทียบ
กับผลประโยชน์ที่คำดว่ำส่วนรำชกำรจะได้รับ 

 
 ๑๒๓๐ : กำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
   ผู้ตรวจสอบภำยในต้องหมั่นศึกษำหำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอยู่

ตลอดเวลำ  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
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๑๓๐๐ : กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน 
  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องปรับปรุงและรักษำคุณภำพของงำนตรวจสอบภำยใน  โดยมี

กำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในให้ครอบคลุมในทุกด้ำน 
 
  บทตีควำม : 
  กำรประกันและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน  ได้รับกำรออกแบบเพ่ือให้ควำมเชื่อมั่นว่ำ         กำร

ปฏิบัติงำนมีควำมสอดคล้องกับค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  โดยมีกำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  รวมทั้งระบุโอกำสในกำรปรับปรุงด้วย 

 
 ๑๓๑๐ : กำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
  กำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนต้องมีกำรประเมินผลทั้งจำกภำยในและภำยนอก

ส่วนรำชกำร 
 
 ๑๓๑๑ : กำรประเมินผลจำกภำยใน 
   กำรประเมินผลจำกภำยในส่วนรำชกำรต้องประกอบด้วย 
   - กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง  และ 
   - กำรสอบทำนเป็นระยะ ๆ โดยกำรประเมินด้วยตนเอง  หรือสอบทำนโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่

ภำยในส่วนรำชกำรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน    อย่ำง
เพียงพอ 

 
   บทตีควำม : 
   กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง   เป็นส่วนส ำคัญของ     กำร

ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นประจ ำตลอดเวลำ  
โดยกำรติดตำมและประเมินผลจะเป็นส่วนหนึ่งที่แทรกอยู่ในนโยบำยและแนวทำงกำร
บริหำรงำนตรวจสอบภำยใน  เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำม
ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

 
   กำรสอบทำนเป็นระยะ ๆ  เป็นกำรประเมินเพ่ือวัดผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำมี

ควำมสอดคล้องเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
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    ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ  หมำยถึง  ต้องมี   ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกรอบหรือโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมระเบียบ หรือ
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ 

 
 ๑๓๑๒ : กำรประเมินผลจำกภำยนอก 
  กำรประเมินผลจำกภำยนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่ำงน้อยทุก ๆ ๕ ปี  โดยบุคคลหรือคณะ

บุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำรที่มีควำมเหมำะสมและมีควำมเป็นอิสระ  โดยหัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรในเรื่องต่อไปนี้ 

  - ควำมจ ำเป็นในกำรเพิ่มควำมถี่ของกำรประเมินผลจำกภำยนอก 
  - คุณสมบัติและควำมเป็นอิสระ  รวมทั้งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นของ

บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอก 
 
   บทตีควำม : 
   บุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำรที่มีควำมเหมำะสม  ควรแสดงให้เห็น

ควำมรู้ควำมสำมำรถในสองด้ำน ได้แก่  ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  และด้ำน
กำรประเมินผล  โดยสำมำรถแสดงให้เห็นได้จำกประสบกำรณ์ใน         กำรปฏิบัติงำน
จำกหน่วยงำนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในด้ำนขนำด  ควำมซับซ้อน  และลักษณะงำน  
รวมทั้งมีเทคนิคหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนที่มีคุณค่ำ  ซึ่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
จะต้องใช้วิจำรณญำณด้ำนวิชำชีพในกำรพิจำรณำ   ควำมเหมำะสมดังกล่ำว 

 
   ควำมเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลจำกภำยนอกส่วนรำชกำร  หมำยถึง     กำร

ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใด ๆ กับส่วนรำชกำร 
 

 ๑๓๒๐ : กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรประเมินทั้งจำกภำยในและ

ภำยนอกให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
 

   บทตีควำม : 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร ในเรื่องรูปแบบ  

เนื้อหำ  และควำมถี่ของกำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำ  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมค ำนิยำมของ      กำร
ตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน     โดย
กำรรำยงำนผลกำรประเมินจำกภำยในอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ส่วนรำยงำนผลกำร
ประเมินจำกภำยนอกขึ้นอยู่กับควำมถ่ีในกำรประเมิน 
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 ๑๓๒๑ : กำรระบขุ้อควำม “ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ” 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำ                  

“ ได้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ”         ก็
ต่อเมื่อผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนระบุว่ำ  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในมีควำมสอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในแล้วเท่ำนั้น 

 
   บทตีควำม : 
   กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน  เมื่อผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ

ภำยในเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน   มำตรฐำนและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน   ซึ่งมีผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในจำก
ภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำรมำสนับสนุนข้อควำมดังกล่ำว   โดยผลกำรประเมินจำก
ภำยนอกอย่ำงน้อยทุก ๆ ๕ ปี 

 
 ๑๓๒๒ : กำรเปิดเผยกำรไม่ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
   กรณีที่กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในไม่เป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  

มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  และมีผลกระทบต่อขอบเขต
หรือวิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผย
ข้อเท็จจริงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและผลกระทบที่เกิดขึ้นให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรทรำบ 
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ส่วนที่ ๒ 
มำตรฐำนด้ำนกำรปฏบิัติงำน 
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มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
 

๒๐๐๐ : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน 
 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องบริหำรงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิด
ควำมมั่นใจว่ำ  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถสร้ำงคุณค่ำเพ่ิมให้กับส่วนรำชกำร 
 
 บทตีควำม : 
 กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงมีประสิทธิผล   เมื่อแสดงให้เห็นว่ำ 
 - ผลของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
 - กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 - บุคลำกรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับมำตรฐำนและจริยธรรม
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 
 กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสร้ำงคุณค่ำเพิ่มให้กับส่วนรำชกำรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมี
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้วยควำมเที่ยงธรรม  และสำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำร
ตรวจสอบภำยใน  ซึ่งมีส่วนสนับสนุนควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกระบวนกำรก ำกับดูแล  กำร
บริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุม 
 
  ๒๐๑๐ : กำรวำงแผนกำรตรวจสอบ 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องวำงแผนกำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำม
เสี่ยง  เพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท ำกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยของส่วน
รำชกำร 
 
    บทตีควำม : 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่วำงแผนกำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง  โดยน ำกรอบหรือแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร  รวมถึงระดับควำมเสี่ยงที่
ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงำนตำมที่ก ำหนดไว้  หำกส่วนรำชกำรไม่มีกำรจัดท ำกรอบหรือแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำรไว้   ให้หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหำรือร่วมกับหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรระบุควำมเสี่ยง 
    ๒๐๑๐.A๑ : กำรวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในต้องกระท ำอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง        
โดยใช้ข้อมูลที่ รวบ รวมได้จำกกำรประเมินควำมเสี่ ยง  และต้องน ำข้อมูลข่ ำวสำรของฝ่ ำยบริหำร                            
มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำในกำรวำงแผน กำรตรวจสอบด้วย 
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    ๒๐๑๐.A๒ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องระบุและพิจำรณำถึงควำมคำดหวัง
ของหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องทีม่ีต่อควำมเห็นของกำรตรวจสอบภำยใน  รวมถึงข้อสรุปอื่น ๆ 
 

    ๒๐๑๐.C๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรให้มีงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ             
เพ่ือช่วยให้เกิดโอกำสที่จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  กำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิม  และ              
กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร  ซึ่งต้องก ำหนดงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำดังกล่ำวไว้ในแผนกำร
ตรวจสอบด้วย 
 
  ๒๐๒๐ : กำรเสนอและอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องเสนอแผนกำรตรวจสอบและแสดงให้เห็น
ทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน  รวมทั้งกำรปรับเปลี่ยนแผนกำรตรวจสอบ  ในรอบปีที่มีนัยส ำคัญ            
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำอนุมัติ   ในกรณีที่มีข้อจ ำกัดของทรัพยำกร  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ต้องรำยงำนถึงผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นต่อแผนกำรตรวจสอบด้วย 
 
 ๒๐๓๐ : กำรบริหำรทรัพยำกร 
 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องบริหำรทรัพยำกรให้มีควำมเหมำะสม  เพียงพอ  
และเกิดประสิทธิผล  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถบรรลุผลตำมแผนกำรตรวจสอบที่ได้รับ
อนุมัต ิ
 
   บทตีควำม : 
   ควำมเหมำะสม  หมำยถึง  กำรผสมผสำนควำมรู้  ทักษะ  และควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ          
ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  ควำมเพียงพอ  หมำยถึง  ปริมำณของทรัพยำกรที่จ ำเป็นต่อ
กำรบรรลุผลตำมแผนกำรตรวจสอบ  กำรน ำทรัพยำกร   ไปใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 
 ๒๐๔๐ : นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติ งำน              
ให้ชัดเจน  เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
   บทตีควำม : 
   กำรก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนขึ้นอยู่กับขนำดและโครงสร้ำงของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในและควำมซับซ้อนของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
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 ๒๐๕๐ : กำรประสำนงำน 
   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในควรมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสำนงำนกับ             
ผู้ที่ให้บริกำรงำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำทั้งจำกภำยในและภำยนอกของส่วนรำชกำร เพ่ือให้
เกิดควำมมั่นใจว่ำ  ขอบเขตของงำนตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงเหมำะสม  และลดกำรปฏิบัติงำนที่
ซ้ ำซ้อนกัน 
 
 ๒๐๖๐ : กำรรำยงำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นระยะ ๆ  ให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรทรำบถึงวัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่  ควำมรับผิดชอบ  และผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดไว้           
ในแผนกำรตรวจสอบ โดยรำยงำนดังกล่ำวต้องระบุถึงประเด็นควำมเสี่ยงและกำรควบคุมที่มีนัยส ำคัญ              
ควำมเสี่ยงของกำรทุจริต  ประเด็นกำรก ำกับดูแล  รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรต้องกำรทรำบหรือ
ร้องขอ 
 
    บทตีควำม : 
    ควำมถี่และเนื้อหำของกำรรำยงำนเป็นผลมำจำกกำรหำรือกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและ
ควำมส ำคัญของข้อมูลและควำมเร่งด่วนของกำรปฏิบัติงำนที่ต้องกำรเสนอ  ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำสั่งกำร 
 
 ๒๐๗๐ : กำรใช้บริกำรตรวจสอบจำกภำยนอกและควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร 
   ในกรณีที่กำรตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรโดยผู้ให้บริกำรจำกภำยนอกหน่วยงำน           
ส่วนรำชกำรยังต้องมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของผู้ให้บริกำรจำกภำยนอก      
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุผลตำมท่ีก ำหนดไว้ 
 
    บทตีควำม : 
    ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรสำมำรถแสดงให้เห็นจำกกำรประเมินกำรประกันและ
ปรับปรุงคุณภำพงำนให้สอดคล้องค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในที่ก ำหนดไว้ 
 
๒๑๐๐ : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน 
  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมของส่วนรำชกำร  โดยใช้วิธีกำรที่เป็นระบบ
และระเบียบ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ในอันที่
จะช่วยเพิ่มคุณค่ำให้กับส่วนรำชกำร 
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  ๒๑๑๐ : กำรก ำกับดูแล 
    กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินและให้ค ำแนะน ำที่เหมำะสม           
ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรก ำกับดูแล  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่ำง ๆ ดังนี้ 
    - เสริมสร้ำงจริยธรรมและคุณค่ำให้เกิดภำยในส่วนรำชกำร 
    - ท ำให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรของส่วนรำชกำรมีประสิทธิผลและเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรับผิดชอบ 
    - มีกำรสื่อสำรข้อมูลควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในครอบคลุมหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ภำยในส่วนรำชกำร 
    - มีกำรประสำนงำนและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงผู้ตรวจสอบภำยนอก  ผู้ตรวจสอบภำยใน  
และฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำร 
 

    ๒๑๑๐.A๑ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินกำรออกแบบ          
กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  และควำมมีประสิทธิผลของกิจกรรมงำนหรือโครงกำร  รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
 
    ๒๑๑๐.A๒ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินว่ำ  กำรก ำกับดูแล
เทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำรได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
 
  ๒๑๒๐ : กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมินควำมมีประสิทธิผล และสนับสนุน
ให้เกิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 
    บทตีควำม : 
    กำรพิจำรณำว่ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่  เป็นดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจสอบภำยในจำกผลกำรประเมินว่ำ 
    - วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกับพันธกิจของ
หน่วยงำน 
    - กำรระบุและประเมินควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ 
    - กำรเลือกใช้แนวทำงในกำรตอบสนองควำมเสี่ยงที่เหมำะสม  โดยเป็นไปในทิศทำง
เดียวกับระดับควำมเสี่ยงที่หน่วยงำนยอมรับได้   และ 
    - กำรสื่อสำรข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงที่ถูกตรวจพบทั่วทั้งหน่วยงำน
อย่ำงทันเวลำ  เพ่ือช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนและฝ่ำยบริหำร  น ำมำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนภำยใน
หน่วยงำน 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๗๘ 

 

    กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  โดยกำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศ เพ่ือสนับสนุนกำร
ประเมินควำมเสี่ยงในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบในแต่ละเรื่อง  ซึ่งเมื่อน ำผลกำรตรวจสอบต่ำง ๆ มำ
พิจำรณำเข้ำด้วยกัน  จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรและประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส่วนรำชกำร 
 
    กำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกฝ่ำยบริหำรอย่ำงต่อเนื่อง    โดย
สำมำรถด ำเนินกำรประเมินผลแยกต่ำงหำกหรือรวมทั้งสองแบบ 
 
    ๒๑๒๐.A๑ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับ กำร
ก ำกับดูแล  กำรด ำเนินงำน  และระบบข้อมูลสำรสนเทศใน   เรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
       - ควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
       - ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน 
       - กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน  และ 
       - กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และ
ข้อสัญญำต่ำง ๆ 
 

    ๒๑๒๐.A๒ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องประเมินโอกำสของกำรเกิดทุจริต 
และวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต 
 
    ๒๑๒๐.C๑ : ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
สำมำรถระบุถึงควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน และระมัดระวังควำมเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส ำคัญที่อำจ
เกิดข้ึนด้วย 
 
    ๒๑๒๐.C๒ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องน ำควำมรู้ในเรื่องของควำมเสี่ยงที่ได้รับจำกกำร
ปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  มำใช้ในกำรประเมินผลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน 
 
    ๒๑๒๐.C๓ : กำรให้ควำมช่วยเหลือกับฝ่ำยบริหำรในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุง
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพึงละเว้นในส่วนของกำรด ำเนินกำรซึ่งเป็นหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร 
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  ๒๑๓๐ : กำรควบคุม 
    กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรควบคุม            
ในเรื่องต่ำง ๆ ที่เหมำะสมและเพียงพอ  โดยกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรควบคุม  รวมทั้ง
สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง 
 
    ๒๑๓๐.A๑ : กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในต้องประเมินถึงควำมเพียงพอและ
ประสิทธิผลของกำรควบคุม  เพ่ือให้กำรควบคุมที่มีอยู่สำมำรถตอบสนองควำมเสี่ยงภำยใต้กำรก ำกับดูแล   
กำรด ำเนินงำน  และระบบข้อมูลสำรสนเทศในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้ 
       - ควำมถูกต้อง  ครบถ้วน  และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรเงินและกำรด ำเนินงำน 
       - ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำน 
       - กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน  และ 
       - กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และ
ข้อสัญญำต่ำง ๆ 
 
    ๒๑๓๐.C๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องน ำควำมรู้ในเรื่องของกำรควบคุมที่ได้รับจำกกำร
บริกำรงำนให้ค ำปรึกษำ  มำใช้ในกำรประเมินผลกำรควบคุมของส่วนรำชกำร 
 
๒๒๐๐ : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ ได้รับมอบหมำย  รวมทั้ งก ำหนด 
วัตถุประสงค์  ขอบเขต  ระยะเวลำ  และกำรจัดสรรทรัพยำกร 
 

  ๒๒๐๑ : ข้อพิจำรณำในกำรวำงแผน 
    ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพิจำรณำในเรื่องต่ำง ๆ  ดังนี้ 
    - วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  และวิธีกำรที่จะน ำมำใช้ในกำรควบคุมผล
กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมนั้น 
    - ควำมเสี่ยงที่มีนัยส ำคัญ  วัตถุประสงค์  ทรัพยำกร  และกำรด ำเนินงำนของกิจกรรม  
ตลอดจนวิธีกำรที่จะน ำมำใช้จัดกำรกับผลกระทบที่เกิดจำกควำมเสี่ยง  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
    - ควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมของ
กิจกรรม  เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบกำรปฏิบัติงำนหรือรูปแบบกำรควบคุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
    - โอกำสในกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมให้ดีขึ้น 
 
    ๒๒๐๑.A๑ : กรณีท่ีเป็นกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่หน่วยงำน
ภำยนอก  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำร  เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำม
รับผิดชอบ และควำมคำดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริกำร  รวมทั้งข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่ผลงำน  และกำรเข้ำถึง
เอกสำรข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่นไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
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    ๒๒๐๑.C๑ : กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำควำมเข้ำใจกับ
ผู้รับบริกำร  เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ และควำมคำดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริกำร  ใน
กรณีท่ีเป็นเรื่องส ำคัญต้องมีกำรบันทึกเรื่องที่ท ำควำมเข้ำใจไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 
  ๒๒๑๐ : กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ 
    ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมทีจ่ะตรวจสอบ 
 
    ๒๒๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องประเมินควำมเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ   ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมเสี่ยง 
 
    ๒๒๑๐.A๒ : กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
พิจำรณำถึงควำมเป็นไปได้ที่อำจจะเกิดข้อผิดพลำด  ข้อบกพร่อง  กำรทุจริต  กำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  
ระเบียบ และข้อบังคับ  รวมทั้งควำมเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส ำคัญ 
 
    ๒๒๑๐.A๓ : หลักเกณฑ์ที่ เพียงพอเป็นสิ่งจ ำเป็นต่อกำรประเมินระบบกำรควบคุม
ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมั่นใจว่ำ   ฝ่ำยบริหำรได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรควบคุมที่เพียงพอในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของ  กำรด ำเนินงำน ในกรณีที่หลักเกณฑ์กำรควบคุมที่มีอยู่มีควำมเพียงพอ  ผู้
ตรวจสอบภำยในต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนั้นในกำรประเมินผล  อย่ำงไรก็ตำม  หำกพิจำรณำแล้วว่ำ  
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้         ไม่เพียงพอ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องร่วมมือกับฝ่ำยบริหำร  เพ่ือพัฒนำหลักเกณฑ์
กำรประเมินที่เหมำะสมก่อน 
 
    ๒๒๑๐.C๑ : วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
ค ำนึงถึงกระบวนกำรกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุม ตำมขอบเขตที่ได้มีกำรเห็นชอบ
ร่วมกันกับผู้รับบริกำร 
 
    ๒๒๑๐.C๒ : วัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ต้องสอดคล้องกับ
กำรสร้ำงคุณค่ำเพ่ิม  ยุทธศำสตร์  และวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร 
 
  ๒๒๒๐ : กำรก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอ  ในอันที่จะช่วยให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
 
    ๒๒๒๐.A๑ : ขอบเขตของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต้องก ำหนดให้ครอบคลุมถึง  ระบบ
กำรท ำงำนต่ำง ๆ  เอกสำร  หลักฐำน  รำยงำน  บุคลำกร  และทรัพย์สินต่ำง ๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ใน          
ควำมดูแลของบุคคลอื่น ๆ 
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    ๒๒๒๐.A๒ : ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น  หำกผู้รับบริกำรขอรับ
ค ำปรึกษำในเรื่องที่มีนัยส ำคัญ  ผู้ตรวจสอบภำยในควรท ำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร  
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์  ขอบเขต  ควำมรับผิดชอบ และควำมคำดหวังอ่ืน ๆ ของผู้รับบริกำร  ทั้งนี้ ในกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้รับบริกำร  ผู้ตรวจสอบภำยในควรปฏิบัติตำม  มำตรฐำน 
กำรตรวจสอบภำยใน  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำร   ให้ค ำปรึกษำ 
 
    ๒๒๒๐.C๑ : กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมั่นใจว่ำได้
ก ำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำนไว้เพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หำกในระหว่ำงปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบภำยใน
มีข้อจ ำกัดจนท ำให้   ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมขอบเขตที่ก ำหนดไว้  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องหำ รือกับ
ผู้รับบริกำรถึงข้อจ ำกัดดังกล่ำว  เพื่อพิจำรณำว่ำสมควรจะปฏิบัติงำนต่อหรือไม่ 
 
    ๒๒๒๐.C๒ : ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
ระบุกำรควบคุมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรปฏิบัติงำน  และระมัดระวังต่อประเด็นควำมเสี่ยงที่มี
นัยส ำคัญ 
 
  ๒๒๓๐ : กำรจัดสรรทรัพยำกร 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดสรรทรัพยำกรให้เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์  โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและควำมซับซ้อนของงำน  ตลอดจนข้อจ ำกัดของเวลำ
และทรัพยำกรที่มีอยู่ 
 
  ๒๒๔๐ : แผนกำรปฏิบัติงำน 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำและจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรเพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด 
 
    ๒๒๔๐.A๑ : แผนกำรปฏิบัติ งำนต้องก ำหนดวิธีกำรที่ ใช้ ในกำรระบุ   วิ เครำะห์  
ประเมินผล  และบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้   แผนกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำวต้อง
ได้รับอนุมัติก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำน   และในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงต้องด ำเนินกำรขออนุมัติโดยทันที 
 
    ๒๒๔๐.C๑ : แผนกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  อำจจะมีรูปแบบและเนื้อหำ
สำระที่แตกต่ำงไปตำมแต่ละลักษณะของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๘๒ 

 

๒๓๐๐ : กำรปฏิบัติงำน 
  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องระบุ  วิเครำะห์  ประเมินผล  และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศให้เพียงพอต่อ
กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 
  ๒๓๑๐ : กำรรวบรวมข้อมูล 
    ผู้ ตรวจสอบภำยในต้องระบุและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศที่ มี ควำมเพียงพอ                    
มีควำมน่ำเชื่อถือ  มีควำมเกี่ยวข้อง  และที่ เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 
    บทตีควำม : 
    ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมเพียงพอ เป็นสิ่งที่เป็นควำมจริง  มีควำมเพียงพอ  และ
สำมำรถที่จะโน้มน้ำวให้เห็นตรงกับผู้ตรวจสอบภำยใน    ข้อมูลสำรสนเทศที่มี ควำมน่ำเชื่อถือ  เป็นสิ่งที่ได้
จำกกำรใช้เทคนิคกำรตรวจสอบที่เหมำะสม  ข้อมูลสำรสนเทศที่มีควำมเกี่ยวข้อง  เป็นสิ่งที่จะน ำมำสนับสนุน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมวัตถุประสงค์  และข้อมูลสำรสนเทศที่เป็น
ประโยชน์จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 
  ๒๓๒๐ : กำรวิเครำะห์และประเมินผล 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องใช้วิธีกำรวิเครำะห์และประเมินผลที่มีควำมเหมำะสม  เพ่ือให้ได้
ข้อสรุปและผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรยอมรับ 
 
  ๒๓๓๐ : กำรบันทึกข้อมูล 
    ผู้ตรวจสอบภำยในต้องบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอต่อกำรสนับสนุนข้อสรุปและผล
กำรปฏิบัติงำน 
 
    ๒๓๓๐.A๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องควบคุมกำรเข้ำถึงข้อมูลที่ได้รับ
จำกกำรปฏิบัติงำน  และในกำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้บุคคลภำยนอกทรำบต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
หัวหน้ำส่วนรำชกำร และหรือหลังจำกมีกำรปรึกษำฝ่ำยกฎหมำยก่อนตำมควำมเหมำะสม 
 
    ๒๓๓๐.A๒ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำน  ไม่ว่ำข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด  ทั้งนี้  ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำข้อมูล
ต้องใหส้อดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติของส่วนรำชกำรและระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง 
    ๒๓๓๐.C๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  รวมทั้ง  กำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวให้กับบุคคลภำยในและ
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ภำยนอกส่วนรำชกำร  ทั้งนี้  ต้องให้สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติของส่วนรำชกำรและระเบียบของทำงรำชกำร
ที่เก่ียวข้อง 
 
  ๒๓๔๐ : กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องมีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนที่ได้มอบหมำย
อย่ำงเหมำะสม   เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ  กำรปฏิบัติงำนสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
คุณภำพ  และเป็นกำรช่วยพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในให้ดียิ่งขึ้น 
 
    บทตีควำม : 
    กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในขึ้นอยู่กับควำมเชี่ยวชำญและ
ประสบกำรณ์ของผู้ตรวจสอบภำยใน  รวมถึงควำมซับซ้อนของงำนที่มอบหมำยให้  หัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  แต่อำจมอบหมำยให้ผู้ตรวจสอบภำยในที่มีประสบกำรณ์เหมำะสมให้
เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบทำน  โดยให้มีกำรเก็บรวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่ใช้ในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน
ดังกล่ำว 
 
๒๔๐๐ : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงทันท่วงที 
 

  ๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
    รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต้องประกอบด้วย  วัตถุประสงค์  ขอบเขต  สรุปผล     กำร
ตรวจสอบ  ควำมคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขท่ีสำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ 
 
    ๒๔๑๐.A๑ : ผู้ตรวจสอบภำยในต้องให้ควำมเห็นและหรือสรุปผลกำรตรวจสอบตำม
ควำมเหมำะสมไว้ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน   ซึ่งควำมเห็นหรือสรุปผลกำรตรวจสอบต้องค ำนึงถึงควำม
คำดหวังของผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ  น่ำเชื่อถือ        มีควำมเกี่ยวข้อง  
และเป็นประโยชน์ในกำรสนับสนุนควำมเห็นหรือสรุปผลกำรตรวจสอบดังกล่ำว 
 
       บทตีควำม : 
       กำรให้ควำมเห็นในกำรปฏิบัติงำน  อำจจะเป็นกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ  
กำรสรุปประเด็นหรือกำรอธิบำยเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำน  ซึ่งอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรควบคุมที่เฉพำะเจำะจงใน
ส่วนของขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ควำมเสี่ยง หรือภำรกิจงำน ดังนั้น กำรเสนอควำมเห็นจึงให้มีกำรพิจำรณำถึง
ผลกำรปฏิบัติงำนและควำมมีนัยส ำคัญ 
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    ๒๔๑๐.A๒ : ผู้ตรวจสอบภำยในควรกล่ำวถึงข้อตรวจพบที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับ
ตรวจไว้ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้วย 
 

    ๒๔๑๐.A๓ : กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้บุคคลภำยนอกส่วนรำชกำร
ทรำบ  ต้องระบุข้อจ ำกัดในกำรเผยแพร่และกำรน ำผลกำรตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย 
 

    ๒๔๑๐.C๑ : รูปแบบและเนื้อหำของกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำและกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำจะแตกต่ำงกันไปตำมลักษณะของงำนและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 

  ๒๔๒๐ : คุณภำพของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
    กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต้องรำยงำนด้วยควำมถูกต้อง  เที่ยงธรรม  ชัดเจน รัดกุม  
สร้ำงสรรค์  ครบถ้วน  และทันกำล 
 
    บทตีควำม : 
    กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้อง  คือ โดยปรำศจำกข้อผิดพลำด  และกำร
บิดเบือน โดยให้มีลักษณะตรงไปตรงมำตำมข้อเท็จจริง  กำรรำยงำนด้วยควำมเที่ยงธรรม  คือ  มีควำมยุติธรรม  
ไม่อคติ  ไม่ล ำเอียง  และเป็นผลที่ได้มำจำกกำรประเมินข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์ทั้งหมดอย่ำงยุติธรรมและ
สมดุล  กำรรำยงำนด้วยควำมชัดเจน  คือ ใช้ภำษำที่เข้ำใจง่ำย  และเป็นเหตุเป็นผล  หลีกเลี่ยงกำรใช้ค ำศัพท์
เทคนิคท่ีไม่จ ำเป็น  และให้มีกำรกล่ำวถึงข้อมูลที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องไว้อย่ำงครบถ้วน  กำรรำยงำนที่รัดกุม  คือ  
ตรงประเด็น  ไม่เยิ่นเย้อ  ไม่ซ้ ำซ้อน  และไม่มีกำรน ำเสนอรำยละเอียดปลีกย่อยที่ไม่จ ำเป็น  กำรรำยงำน          
ที่สร้ำงสรรค์  เป็นกำรสร้ำงประโยชน์ให้กับผู้รับบริกำรและหน่วยงำนอันจะน ำไปสู่กำรปรับปรุงในส่วนที่จ ำเป็น   
กำรรำยงำนที่ครบถ้วน  เป็นกำรน ำเสนอข้อมูลที่มีใจควำมส ำคัญต่อผู้อ่ำนรำยงำนอย่ำงครบถ้วน  ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลส ำคัญที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนกำรให้ข้อสังเกตต่ำง ๆ ที่เป็นกำรสนับสนุนข้อเสนอแนะ  และสรุปผลกำร
ตรวจสอบ  กำรรำยงำนที่ทันกำล  คือ  กำรรำยงำนที่ทันเวลำ  โดยเปิดโอกำสให้ฝ่ำยบริหำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขได้
อย่ำงเหมำะสม 
    ๒๔๒๑ : ข้อผิดพลำดของรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
       ในกรณีที่ตรวจพบว่ำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เสนอมีข้อผิดพลำดหรือ
ละเลยในกำรกล่ำวถึงประเด็นหลักที่ส ำคัญ   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องรีบแก้ไขและจัดส่งรำยงำนฉบับที่
แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที 
 

  ๒๔๓๐ : กำรระบุข้อควำม “ กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ” 
   ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำ “ ได้ปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน ” ก็ต่อเมื่อผลกำรประเมินกำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนระบุว่ำ  
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในแล้วเท่ำนั้น 
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   ๒๔๓๑ : กำรเปิดเผยกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน 
      กรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำม          
ค ำนิยำมของกำรตรวจสอบภำยใน  มำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน   ซึ่งมีผลกระทบต่อกำร
ปฏิบัติงำนต้องมีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
     - หลั กกำรห รื อกฎ เกณ ฑ์ ในข้ อ ใดของมำตรฐำนและจริ ย ธรรม ใน                         
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมได้ 
     - เหตุผลที่ท ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำน ฯ นั้นได้ 
     - ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อไม่สำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำน ฯ นั้นได ้
 

  ๒๔๔๐ : กำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำน 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ทรำบตำมควำมเหมำะสม 
 

    บทตีควำม : 
    หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือผู้ตรวจสอบภำยในที่ ได้ รับมอบหมำย                      
มีหน้ำที่สอบทำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในก่อนน ำเสนอหัวหน้ำ  ส่วนรำชกำรให้ควำม
เห็นชอบ   รวมทั้งก ำหนดผู้ที่จะได้รับรำยงำนและวิธีกำรเผยแพร่รำยงำนดังกล่ำว 
 

    ๒๔๔๐.A๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเผยแพร่
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบ 
 

    ๒๔๔๐.A๒ : กำรเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคคลภำยนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมำยหรือค ำสั่งที่เกี่ยวข้องของทำงรำชกำร  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องด ำเนินกำรในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
       - ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนกับส่วนรำชกำร 
       - ปรึกษำกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหรือที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยตำม
ควำมเหมำะสม   และ 
       - ควบคุมกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน              
โดยระบุข้อจ ำกัดในกำรใช้รำยงำนดังกล่ำว 
 
    ๒๔๔๐.C๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเผยแพร่
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำแก่ผู้รับบริกำร 
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    ๒๔๔๐.C๒ : ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ  อำจมีกำรบ่งชี้ประเด็น
เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุม  หำกเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญต่อส่วนรำชกำร
ในภำพรวม  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องรำยงำนให้กับหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ 
 
  ๒๔๕๐ : กำรให้ควำมเห็นในภำพรวม 
    กำรแสดงควำมเห็นในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องค ำนึงถึงควำม
คำดหวังของหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ควำมเห็นดังกล่ำวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ  เชื่อถือได้  
มีควำมเก่ียวข้อง  และเป็นประโยชน์  เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนควำมเห็นโดยรวม 
 
    บทตีควำม : 
    รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  จะระบุในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ 
    - ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน  รวมถึงระยะเวลำที่ครอบคลุมในกำรให้ควำมเห็น 
    - ข้อจ ำกัดของขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
    - กำรพิจำรณำแผนงำน / โครงกำรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  รวมถึงกำรใช้ผลกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ปฏิบัติงำน / ที่ปรึกษำอ่ืน ๆ 
    - กรอบควำมเสี่ยงหรือกำรควบคุมหรือหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เป็นพ้ืนฐำนกำรให้ควำมเห็น
โดยรวม 
    - ควำมเห็นโดยรวม  กำรใช้ดุลยพินิจ  หรือข้อสรุปที่ยุติ 
 
    ทั้งนี้  ต้องชี้แจงสำเหตุของควำมเห็นโดยรวมที่ไม่น่ำพอใจในรำยงำนดังกล่ำว 
 
๒๕๐๐ : กำรติดตำมผล 
  หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดและรักษำระบบกำรติดตำมกำรไม่ปฏิบัติตำม   
 ข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
 
  ๒๕๐๐.A๑ : หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องก ำหนดกระบวนกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบว่ำ  
หัวหน้ำส่วนรำชกำรได้มีกำรสั่งกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะที่ได้น ำเสนอในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบหรือไม่ และผลกำรปฏิบัติเป็นอย่ำงไร  หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรได้ยอมรับควำมเสี่ยงจำกกำรไม่
ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะ 
 
  ๒๕๐๐.C๑ : หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องมีกำรติดตำมกำรไม่ปฏิบัติตำมผลของงำน                  
บริกำรให้ค ำปรึกษำตำมขอบเขตกำรปฏิบัติงำนที่ได้มีกำรเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริกำร 
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๒๖๐๐ : กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร 
 ในกรณีที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ  ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ำยบริหำร
ยอมรับนั้น  อำจจะไม่อยู่ในระดับที่ส่วนรำชกำรสำมำรถยอมรับได้   หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้อง
หำรือกับผู้บริหำรระดับสูง  หำกยังไม่สำมำรถหำข้อยุติได้หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องเสนอต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรเพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติต่อไป 
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ส่วนที่ ๓ 
ค ำอธิบำยศัพท์ 
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ค ำนิยำม 
กำรตรวจสอบภำยใน กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น  

เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น  กำรตรวจสอบภำยใน
จะช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำร
ก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 

 
ค ำอธิบำยศัพท ์
กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน เอกสำรทำงกำรที่เป็นลำยลักษณ์อักษร  เพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์ อ ำนำจหน้ำที่ 
( Charter ) และควำมรับผิดชอบของงำนตรวจสอบภำยใน   ซึ่งกฎบัตรกำรตรวจสอบ

ภำยในต้องประกอบด้วย 
 - สถำนภำพของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
 - สำยกำรรำยงำน ซึ่งรวมถึงควำมสัมพันธ์ของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ

ภำยในกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 - สิทธิ ในกำรเข้ำถึงข้อมูล บุคลำกร และทรัพย์สิ นต่ ำง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ                  

กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 - ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 
กำรก ำกับดูแล กระบวนกำรด ำเนินงำน  เพ่ือก ำกับดูแลและควบคุมให้กำรปฏิบัติงำนของ 
( Governance ) หน่วยงำนต่ำง ๆ  ภำยในส่วนรำชกำรเป็น ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ประสิทธิผล  มีควำมโปร่งใส  และเป็นธรรม 
 
กำรก ำกับดูแลเทคโนโลยี กระบวนกำรที่สร้ำงควำมมั่นใจว่ำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส่วนรำชกำร 
สำรสนเทศ ได้มีส่วนสนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร 
( Information Technology 
Governance ) 
 
กำรควบคุม ( Control ) กำรกระท ำใด ๆ ก็ตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร  ฝ่ำยบริหำร และกลุ่มบุคคล

ก ำหนดให้มีขึ้นในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  โดยกำรวำงแผนงำน จัดองค์กร 
และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะท ำให้เกิด
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ  กำรด ำเนินงำนสำมำรถบรรลุผลส ำเร็จ
ได้ตำมเปำ้หมำยและวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

 
กำรควบคุมพื้นฐำน กำรควบคุมท่ีสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรก ำกับดูแล  โดยจัดให้ 
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ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีระบบกำรควบคุมในส่วนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ( 
Information Technology เช่น  ระบบงำนข้อมูล  ระบบเครือข่ำย  และบุคลำกร  ซึ่ง ประกอบด้วย  
Controls )  กำรควบคุมแบบทั่วไป ( General Controls )  และแบบเฉพำะทำง ( Technical 
 Controls ) 
 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำรระบุ ประเมิน จัดกำร และควบคุมเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ 
( Risk Management ) ที่ไม่พึงประสงค์ที่อำจเกิดขึ้น  เพ่ือให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ     

ส่วนรำชกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 
 
กำรทุจริต ( Fraud ) กำรกระท ำที่กฎหมำยระบุว่ำ เป็นกำรฉ้อฉล  หลอกลวง  ปกปิด  หรือละเมิด

อ ำนำจหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ และเป็นกำรกระท ำที่เกิดขึ้นโดยปรำศจำก
กำรข่มขู่ บังคับ  หรือมีเหตุบีบคั้นจำกผู้อ่ืน  กำรทุจริต  คือ     กำรกระท ำของ
บุคคลหรือองค์กร เพ่ือให้ได้มำซึ่งทรัพย์สิน  เงินทอง  หรือบริกำรพิเศษ  โดยไม่
ต้องจ่ำยเงินหรือค่ำตอบแทนใด ๆ หรือเป็นกำรกระท ำเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทำงธุรกิจอ่ืน 

 
กำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในด้วยควำมเที่ยงธรรม  ในอันที่จะเป็นกำรสร้ำง          
( Add Value ) มูลค่ำเพ่ิมให้กับส่วนรำชกำรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยท ำให้ส่วนรำชกำร
 สำมำรถปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น             
 ซึ่งอำจด ำเนินกำรในรูปแบบของกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ หรือกำรรำยงำน 
 เป็นลำยลักษณ์อักษรหรืออ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของ 
 ส่วนรำชกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมที่วำงไว้ 
 

ควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์ใด ๆ ที่น ำมำซึ่งควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของส่วนรำชกำร        
ทำงผลประโยชน์ โดยผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นนี้  อำจมีส่วนท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน            
( Conflict of Interest ) ตรวจสอบภำยใน  อย่ำงไรก็ตำม  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์สำมำรถ
 เกิดขึ้นได้  ถึงแม้ว่ำผลลัพธ์ที่ออกมำจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือ
 ควำมไม่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน  แต่ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
 อำจจะส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำนตำมหลักวิชำชีพ        
 ของผู้ตรวจสอบภำยใน  ทั้งนี้  ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อำจบั่นทอน
 ควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 
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ควำมเที่ยงธรรม ทัศนคติที ่ปรำศจำกควำมล ำเอียงในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน          
( Objectivity ) เพ่ือเป็นกำรเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 ด้ วยควำมเชื่ อมั่ นในผลงำน  และไม่ มี กำรลดหย่อนคุณภำพของงำน         
 ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน        
 จะไม่อยู่ภำยใต้กำรชักจูงหรือชักน ำจำกผู้อ่ืน  ทั้งนี้  สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ
 ควำมเป็นอิสระไม่ว่ำจะเป็นในส่วนของบุคคล  กำรปฏิบัติงำน  หน้ำที่
 ควำมรับผิดชอบ  และหน่วยงำนต้องได้รับกำรจัดกำร 
 

ควำมเสี่ยง ( Risk ) ควำมเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุกำรณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของ
ส่วนรำชกำร  ควำมเสี่ยงสำมำรถวัดได้ในรูปของผลกระทบและโอกำสที่จะ
เกิดเหตุกำรณ์นั้น 

 

งำนบริกำรให้ควำมเชื่อม่ัน กำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ อย่ำงเที่ยงธรรม  เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรประเมินผล               
( Assurance Services ) อย่ำงอิสระ  โดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำรกำรก ำกับดูแล    
 กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมของส่วนรำชกำร  เช่น   กำรตรวจสอบ
  งบกำรเงิน  ผลกำรด ำเนินงำน  กำรปฏิบั ติ ตำมกฎ  ระเบี ยบ  และ
 ข้อบังคับ  ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบต่ำง ๆ  และกำรตรวจสอบ
 ควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงินกำรบัญชี   เป็นต้น 
 

งำนบริกำรให้ค ำปรึกษำ กำรบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ และบริกำรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  โดยลักษณะ             
( Consulting Services ) งำนและขอบเขตของงำนจะจัดท ำข้อตกลงร่วมกับผู้ รับบริกำร  และมี
 จุดประสงค์  เพ่ื อเพ่ิ มคุณค่ ำให้ กั บส่ วนรำชกำร  โดยกำรปรับป รุ ง
 กระบวนกำรกำรก ำกับดูแล  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  และกำรควบคุมของ      
 ส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น  เช่น  กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำ  ในเรื่องควำมคล่องตัว  
 ในกำรด ำเนินงำน  กำรออกแบบระบบงำน  วิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรปฏิบัติงำน   
 และกำรฝึกอบรม  เป็นต้น 
 

ต้อง ( Must ) กำรเน้นควำมส ำคัญและจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 

แนวทำงกำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับวิธีกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย       
ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนกำรปฏิบัติงำน  เพ่ือให้ทีมงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนแต่ละเรื่อง
ที่จะตรวจสอบ  ด้วยวัตถุประสงค์อะไร  ที่หน่วยรับตรวจใด  ณ เวลำใด และ
ใช้วิธีกำรและเทคนิคกำรตรวจสอบใด  จึงจะช่วยให้  กำรรวบรวมหลักฐำนใน
รำยละเอียดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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แผนกำรตรวจสอบ แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจัดท ำขึ้นไว้ล่วงหน้ำ  
เกี่ยวกับเรื่องที่ จะตรวจสอบ  จ ำนวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลำที่ ใช้ ใน           
กำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ  รวมทั้งงบประมำณที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ  เพ่ือประโยชน์ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่นทันตำม
ก ำหนดเวลำ 

 
แผนกำรปฏิบัติงำน แผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย  ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำไว้

ล่วงหน้ำว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หน่วยรับตรวจใด  ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต วิธีกำรใด  และทรัพยำกรที่ใช้เท่ำใด  จึงจะท ำให้กำรปฏิบัติ งำน
ตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จ 

 
ส่วนรำชกำร กระทรวง  กรม  หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนที่มีฐำนะเทียบเท่ำและ

จังหวัด  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสำหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ส่วนกลำง หมำยถึง ปลัดกระทรวง  อธิบดี หรือหัวหน้ำของส่วนรำชกำรที่

เรียกชื่ออย่ำงอ่ืนและมีฐำนะเป็นกรม 
 ส่วนภูมิภำค  หมำยถึง  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร  ตำมท่ีก ำหนด

ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
 
หัวหน้ำหน่วยงำน ต ำแหน่งสูงสุดในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน    ซึ่งท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล 
ตรวจสอบภำยใน กำรบริหำรงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน   และกรณีที่ส่วนรำชกำร

เลือกใช้บริกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบจำกภำยนอก  หัวหน้ำ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในจะเป็นผู้รับผิดชอบในกำรดูแลเรื่องของ  สัญญำ
ว่ำจ้ำง  และคุณภำพควำมน่ำเชื่อถือของผลงำน  รวมทั้งรำยงำนให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรได้รับทรำบ  และติดตำมผลของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน 

 
ผู้รับบริกำร ผู้ร้องขอรับกำรบริกำรหรือหน่วยรับตรวจ 
 
หน่วยรับตรวจ หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร 
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ส่วนที่ ๔ 
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ                                     ๙๗ 

 

จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกำรยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยในให้ได้รับกำรยกย่อง  และ
ยอมรับจำกบุคคลทั่วไป   รวมทั้งให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ            ผู้
ตรวจสอบภำยในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม  ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำม
เชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมด้วยคุณภำพ 
 
แนวปฏิบัติ 
 ๑. หลักปฏิบัติที่ก ำหนดในจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  เป็นหลักกำรพ้ืนฐำน
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีผู้ตรวจสอบภำยในพึงปฏิบัติ  โดยใช้สำมัญส ำนึกและวิจำรณญำณอันเหมำะสม 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภำยในควรประพฤติปฏิบัติตนตำมกรอบจริยธรรมนี้  นอกเหนือจำก  กำร
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร  และกฎหมำยหรือระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๓. ผู้ตรวจสอบภำยในพึงยึดถือและด ำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ควำมซื่อสัตย์ ( Integrity )  ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เกิด
ควำมไว้วำงใจและท ำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป 
  ๓.๒ ควำมเที่ยงธรรม ( Objectivity )  ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรม
เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนด้วยควำมไม่ล ำเอียง  ผู้ตรวจสอบภำยในต้อง
ท ำหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมในทุก ๆ สถำนกำรณ์  และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคล
อ่ืนเข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน 
  ๓.๓ กำรปกปิดควำมลับ ( Confidentiality )  ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพในคุณค่ำ
และสิทธิของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน  และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว   โดยไม่ได้รับ
อนุญำตจำกผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่โดยตรงเสียก่อน   ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับ
กฎหมำยเท่ำนั้น 
  ๓.๔ ควำมสำมำรถในหน้ำที่  ( Competency )  ผู้ตรวจสอบภำยในจะน ำควำมรู้   
ทักษะและประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ 
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หลักปฏิบัติ 
 ๑. ควำมซ่ือสัตย์ ( Integrity ) 
  ๑.๑ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  
และมีควำมรับผิดชอบ 
  ๑.๒ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และเปิดเผย
ข้อมูลตำมวิชำชีพที่ก ำหนด 
  ๑.๓ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระท ำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย  
หรือ ไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำที่อำจน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน  หรือสร้ำง
ควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร 
  ๑.๔ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องให้ควำมเคำรพและสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับและจรรยำบรรณของทำงรำชกำร 
 

 ๒. ควำมเที่ยงธรรม ( Objectivity ) 
  ๒.๑  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน ำไปสู่
ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งกระท ำกำรใด ๆ ที่จะท ำให้เกิดอคติ ล ำเอียง จนเป็นเหตุ
ให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม 
  ๒.๒  ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ  ที่จะท ำให้เกิดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรมใน
กำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ 
  ๒.๓  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญทั้งหมดที่
ตรวจพบ   ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้ว  อำจจะท ำให้รำยงำนบิดเบือนไป
จำกข้อเท็จจริง  หรือเป็นกำรปิดบังกำรกระท ำผิดกฎหมำย 
 
 ๓. กำรปกปิดควำมลับ ( Confidentiality ) 
  ๓.๑  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำก
กำรปฏิบัติงำน 
  ๓.๒  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่น ำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำ
ผลประโยชน์เพ่ือตนเอง  และจะไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย และประโยชน์ของทำงรำชกำร 
 
 ๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ ( Competency ) 
  ๔.๑  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  
ทักษะ  และประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น 
  ๔.๒  ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำร 
  ๔.๓  ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผลและ
คุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 


