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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ค าชี้แจง 
 เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ว่ามีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้ โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย  
          1. ข้อมูลทั่วไป เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตามเกณฑ์การพิจารณาของหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
จากภายนอกองค์กร ดังนี้ 
  2.1 ให้ระบุ “ค่าคะแนนที่ได้” จากผลการประเมินแต่ละข้อของเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
        1) กรณมีีการปฏิบัติงานครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ให้ระบุ “ค่าคะแนนที่ได้” 
ตาม “ค่าคะแนนตามที่ก าหนด” เช่น เกณฑ์การพิจารณาก าหนดว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนา
บุคลากรของผู้ตรวจสอบภายในทุกคน ค่าคะแนนที่ก าหนด เท่ากับ “1” ถ้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ให้ระบุ “ค่าคะแนนที่ได้” เป็น “1” เป็นต้น 
    2) กรณีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ครบถ้วน ให้ระบุ 
“ค่าคะแนนที่ได้” เป็น “0” เช่น เกณฑ์การพิจารณาก าหนดหน่วยงานตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากร
ของผู้ตรวจสอบภายในทุกคน ค่าคะแนนที่ก าหนด เท่ากับ “1” ถ้าหน่วยงานตรวจสอบภายในไม่ได้มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ให้ระบุ “ค่าคะแนนที่ได้” เป็น “0” เป็นต้น 
  2.2 ในแต่ละข้อของประเด็นพิจารณา 

  ๑) หากมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณา 
                                 ให้ระบุวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการด าเนินการตามเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละข้อ
ค าถาม ลงในช่อง “วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค” 

   ๒) หากไม่มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การพิจารณา 
                                   ให้ระบุสาเหตุของปัญหาหรือข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์
การพิจารณา และจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ลงในช่อง “วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค”  
 2.๓ ค่าคะแนนรวม  
        ให้ระบุค่าคะแนนรวมที่ได้รับจากผลการประเมินการปฏิบตัิงานของเกณฑ์การพิจารณาทุกข้อ  
 2.4 เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง  
       ให้ระบุชื่อของเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการด าเนินงานในแต่ละประเด็นพิจารณา
โดยพิจารณาหลักฐานที่ใช้ในการประเมินตามเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ  
งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร  
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 2.5 สรปุผลการประเมิน  
    1) สรุปผลการประเมินแต่ละส่วน 
        1.1) ช่อง “ค่าคะแนน” ให้ระบุค่าคะแนนรวมในแต่ละประเด็นพิจารณา
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
         1.2) ช่อง “รวม” ให้ระบุค่าคะแนนรวมของประเด็นพิจารณาทุกประเด็น 
      1.3) ช่อง “คะแนนการประเมินภาพรวม” ให้ระบุค่าคะแนนรวมของส่วนที่ 1 
การประเมินการปฏิบัติงานและค่าคะแนนรวมของส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพงาน 
     2) สรุปผลการประเมินภาพรวม 
                                   ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตามคะแนนการประเมินภาพรวม  
   2.6 การรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
       ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 
 4. การส่งเอกสาร/หลักฐาน 
      ให้จัดส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กรมบัญชีกลาง ภายใน
เดือนวันที่ 12 เมษายน 2565 ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และอัปโหลดไปที่ Cloud โดยให้ส่งลิงก์ URL 
ในการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ iastd6509@gmail.com โดยให้แยกเป็นกล่องแฟ้มข้อมูล 
(Folder) แฟ้มละ 1 ประเด็นพิจารณา กรณีเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้อ้างอิงสามารถอ้างอิงได้มากกว่า 1 ประเด็นพิจารณา 
ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานเพียง 1 รายการเท่านั้น พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเอกสารหลักฐานรวมอยู่ในประเด็น
พิจารณาข้อใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:iastd6509@gmail.com
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(ชื่อหน่วยงานของรัฐ) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  .............................................. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 1.1 หน่วยงานของรัฐ 
  1) ชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระบุชื่อ - นามสกุล)   
  - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ......................................................................... ................  
       - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ........................................................................... ..............  
  2) ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือ พ.ร.บ.จัดตั้ง 

หรือระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ อ่ืนๆ ของหน่วยงานของรัฐ) 
       …………………………………………………………………………………….……………………..…………… 

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

  1.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

    1) ชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ระบุชื่อ - นามสกุล) 
       - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ........................................................................................   
   - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ........................................................................................  
  2) ชื่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือ พ.ร.บ. จัดตั้ง 

หรือระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ อ่ืน ๆ ของหน่วยงานของรัฐ) 
      ……………………………………………………………………………..……….…………………….…..……… 

   3) ภารกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือ พ.ร.บ. จัดตั้ง 
หรือระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ อ่ืนๆ ของหน่วยงานของรัฐ) 

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

  1.3 จ านวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามกรอบอัตราก าลัง ......... คน   

1.4 จ านวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ......... คน  
ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

วุฒิบัตรที่ได้รับ 

     
     
     
     
     

  

  1.5 ผู้ประสานงาน  ........................................................................................................... 
                 โทรศัพท์        ........................................................................................................... 
                          ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์      ..............................................................................................  
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส่วนที่ 1 การประเมินการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 

๑.  ด้านการก ากับดูแล (Governance) มีประเด็นพิจารณา จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

 ประเด็นพิจารณาที ่๑ โครงสร้างและสายการรายงาน (5 คะแนน) 

 
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ได้เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
และการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

0.5   

2 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมทั้ง
กรณีท่ีมีการปรับแผนการตรวจสอบในระหว่างปี 

1   

3 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ได้อนุมัติแผนการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

0.5   

4 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจ าปี 

1   

5 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ) มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

0.5   

6 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดท าคู่มือหรือนโยบายเกี่ยวกับ
ความเป็นอิสระ ความเที ่ยงธรรม  การจัดการกับความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื ่อมเสียจากการขาด
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

0.5   

7 ผู้ตรวจสอบภายในไม่ได้ตรวจสอบงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบในปี 
ที่ผ่านมา 

0.5   

8 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื่อสารและมีการปฏิสัมพันธ์
ในการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยไม่มีหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสื่อสารและมีการปฏิสัมพันธ์  
ในการปฏิบัติงานโดยตรงกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐโดยไม่มีผู้บริหาร
ระดับสูงอ่ืนร่วมด้วย 

0.5   

 ค่าคะแนนรวม 5   
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เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
๑. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
๒. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
๓. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาที ่2 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (5 คะแนน) 

    
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้หารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) 
เพ่ือก ากับดูแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

0.5   

2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการการติดตาม
ประเมินผลในระหว่างที่งานด าเนินไป (Ongoing Monitoring) ซึ่งต้อง
รวมเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการปฏิบัติงานที่ใช้เป็นประจ า 

0.5   

3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดให้มีการประเมินผลจากภายนอก
ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

1   

4 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินภายในองค์กร
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถ้ามี) ทราบ เกี่ยวกับขอบเขตและความถี่ของการประเมิน 
ผลการประเมิน แผนการปรับปรุงแก้ไข และผลการปรับปรุงแก้ไข 

1   

5 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินจากภายนอก
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ทราบ 
เกี่ยวกับขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ผลการประเมินแผน 
การปรับปรุงแก้ไข และผลการปรับปรุงแก้ไข 

1   

6 การส ารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้เสียและสรุปผลการส ารวจ
ความพึงพอใจเสนอคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
(ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) 

1   

 ค่าคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 

๑. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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2.  ด้านบุคลากร (Staff)  มีประเด็นพิจารณา จ านวน 1 ประเด็น  

ประเด็นพิจารณาที ่3 ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน (10 คะแนน) 

    
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ ผู้ตรวจสอบภายในจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีประสบการณ์
ด้านการตรวจสอบภายในตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 

2   

2 ผู้ตรวจสอบภายในจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบภายใน 

2   

3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายในก่อนได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือมีวุฒิบัตร ภายใน 1 ปี  
หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

1   

4 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากรของผู้ตรวจสอบภายใน
ทุกคน 

1   

5 ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง 
หรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มี
ส่วนสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ เช่น บรรยาย วิจัย เขียนบทความ
วิชาการเผยแพร่ ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ เป็นกรรมการ
หรือคณะท างานด้านวิชาชีพ จ านวนอย่างน้อย ๑๘ ชั่วโมงต่อปี 

2   

6 ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนเคยอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและแนวทางในการบริหาร
จัดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 

1   

7 ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนเคยอบรมหรือได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคนิค
การตรวจสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

1   

 ค่าคะแนนรวม 10   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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หมายเหตุ : ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและจัดท าแบบสรุปผลการฝึกอบรม 
         ของหน่วยงานตรวจสอบภายในประกอบเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 5 ตามรูปแบบ ดังนี้ 

สรุปผลการฝึกอบรม 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล เรื่อง 
ระยะเวลา 
การฝึกอบรม 

ชั่วโมง 
การฝึกอบรม 

หมายเหตุ 
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3.  ด้านการจัดการ (Management)  มีประเด็นพิจารณา จ านวน ๒ ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นพิจารณาที ่4 การบริหารงานตรวจสอบภายใน (10 คะแนน) 

    
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
โดยใช้ผลการประเมินความเสี่ยงเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2   

2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) และน าข้อมูลจากการหารือมาใช้
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการตรวจสอบ 

2   

3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ (ในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณก่อน หรือปีปฏิทินก่อน แล้วแต่กรณี 

1.5   

4 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการก าหนดนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

1.5   

5 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุ 
ถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต 
ประเด็นการก ากับดูแล รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี 

3   

 ค่าคะแนนรวม 10   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาที ่5 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (5 คะแนน) 

    
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลการประเมินในเรื่องดังนี้ 
     - วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐมีส่วนสนับสนุนและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับพันธกิจของหน่วยงานของรัฐ 
     - การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
     - การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม 
โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
และ 
     - การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ถูกตรวจพบ
ทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐอย่างทันเวลา เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
น ามาปรับปรุงการด าเนินงานภายในหน่วยงานของรัฐ 

2.5   

2 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประเมินความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายใน และสนับสนุนให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

2.5   

 ค่าคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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4.  ด้านกระบวนการ (Process)  มีประเด็นพิจารณา จ านวน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นพิจารณาที ่6 การวางแผนการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 

    
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานส าหรับงานที่ ได้รับ
มอบหมายแต่ละงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร 

1.5   

2 ผู้ตรวจสอบภายในได้ประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ที่จะตรวจสอบ และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบต้องสะท้อน
ผลการประเมินความเสี่ยงนั้น 

2   

3 การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน
ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที ่อาจจะเกิดข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง 
การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับ 
รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่มีนัยส าคัญ 

1.5   

4 ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเป็น  
ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

2   

5 แนวทางการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วย วิธีการที่ใช้ในการระบุ วิเคราะห์ 
ประเมินผล และบันทกึข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงาน 

2   

6 แนวทางการปฏิบัติงานต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงาน 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ด าเนินการขอความเห็นชอบใหม่  
โดยทันทจีากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

1   

 ค่าคะแนนรวม 10   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาที ่7 การปฏิบัติงานตรวจสอบ (5 คะแนน) 

    
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ ผู้ตรวจสอบภายในได้ระบุ วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูล 
อย่างเพียงพอต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 

1   

2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดข้อก าหนดในการเก็บรักษา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด 
ทั้งนี้ ข้อก าหนดในการเก็บรักษาข้อมูลต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวข้อง 

0.5   

3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ที่ได้มอบหมายอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ คุณภาพได้รับการรับรอง 
และผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนา โดยหลักฐานของการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานได้ถูกจัดเก็บและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

0.5   

4 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับ
มอบหมายได้มีการเปิดตรวจเพ่ือสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขต
การตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจก่อนเริ่มด าเนินการตรวจสอบ 

1   

5 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับ
มอบหมายได้มีการปิดตรวจเพ่ือประชุมหารือสรุปข้อตรวจพบกับหน่วย
รับตรวจ ยืนยันถึงความถูกต้อง ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ  
และความเหมาะสมของข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยรับตรวจ 

2   

 ค่าคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาที ่8 การรายงานผลการตรวจสอบ (5 คะแนน) 

    
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขต  
ผลการตรวจสอบหรือข้อสรุป และข้อเสนอแนะและ/หรือแผน 
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานที่เหมาะสม 

1   

2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ก่อนที่จะเผยแพร่ผลการตรวจสอบ 

1   

3 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการก าหนดผู้ที่ได้รับ
รายงานผลการตรวจสอบและวิธีการเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ 

1   

4 จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกิน
สองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ 

2   

 ค่าคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
     1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาที ่9 การติดตามผลการตรวจสอบ (5 คะแนน) 

    
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

๑ มีการก าหนดระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและแจ้งให้หน่วยรับตรวจ
ทราบ โดยระบบการติดตามดังกล่าวได้ระบุถึงกรณีที่หน่วยรับตรวจ 
ไม่ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขด้วย 

1   

2 มีการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบการติดตามผลการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะที่ก าหนด 

2   

3 มีการรายงานผลการปฏิบัต ิตามข้อเสนอแนะ เสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) 

2   

 ค่าคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพงาน  ประกอบด้วย ประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาที ่๑0 การระบุหัวข้อของงานตรวจสอบท้ังหมด (Audit Universe) (15 คะแนน) 

 
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

1 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดท าหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด 
(Audit Universe) ครอบคลุมรายการที่มีความเสี่ยง ประกอบด้วย งาน 
โครงการ กิจกรรม กระบวนการ ระบบงาน หน่วยงานย่อย หรือรายการอ่ืน 
ที่มีนัยส าคัญ และมีการทบทวนหรือปรับปรุงหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด 
(Audit Universe) อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

5   

2 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยง 
เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม 
ที่จะตรวจสอบ 

3   

3 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้น าหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด 
(Audit Universe) มาประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ และจัดล าดับ
ความเสี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ 

4   

4 น าผลการจัดล าดับความเสี่ยงตามข้อ 3 ไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ 3   
 ค่าคะแนนรวม 15   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาที ่๑1 คุณภาพของการตรวจสอบ (10 คะแนน) 

 
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

1 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบ
งาน/โครงการทีม่ีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุดอย่างน้อย ๑ งาน/โครงการ 
จากงานหรือโครงการ ในจ านวน 5 งาน/โครงการล าดับแรกที่มีวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับสูงสุด 

5   

2 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบ
งาน/โครงการทีม่ีวงเงินงบประมาณที่ได้รับสูงสุดอย่างน้อย ๒ งาน/โครงการ 
จากงานหรือโครงการ ในจ านวน 5 งาน/โครงการล าดับแรกที่มีวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับสูงสุด 

10   

 ค่าคะแนนรวม 10   

เงื่อนไข  
 ค่าคะแนนจะพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้  ซึ่งจะได้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง  

โดยกรณีหน่วยงานของรัฐด าเนินการได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ข้อ ๑ หน่วยงานของรัฐจะได้ค่าคะแนน ๕ คะแนน แต่กรณี
หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ข้อ ๒ หน่วยงานของรัฐจะได้ค่าคะแนน ๑๐ คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาที ่๑2 คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ (15 คะแนน) 

 
ข้อ
ที ่

 
เกณฑ์การพิจารณา 

ค่า
คะแนน 

ที่ก าหนด 

ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
วิธีการด าเนินงาน/ 
ปัญหาอุปสรรค 

1 รายงานผลการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานของหน่วยรับตรวจที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ได้มีการสั่งการ
อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

5   

2 ผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในข้อ ๑ ได้ท าการปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานของหน่วยรับตรวจแล้ว 

5   

3 รายงานผลการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะที่ช่วยสนับสนุนหรือส่งเสริม 
การบริหารจัดการด้านการทุจริต 

5   

 ค่าคะแนนรวม 15   

เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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  สรุปผลการประเมิน  

   ประเด็นพิจารณา ค่าคะแนน 
ส่วนที่ ๑ การประเมินการปฏิบัติงาน 
๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance)  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๑ โครงสร้างและสายการรายงาน  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๒ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
๒. ด้านบุคลากร (Staff)  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๓ ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
                                ด้านการตรวจสอบภายใน 

 

๓. ด้านการจัดการ (Management)  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๔ การบริหารงานตรวจสอบภายใน  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๕ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  
๔. ด้านกระบวนการ (Process)  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๖ การวางแผนการปฏิบัติงาน  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๗ การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๘ การรายงานผลการตรวจสอบ  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๙ การติดตามผลการตรวจสอบ  

รวม  
ส่วนที่ ๒ การประเมินคุณภาพงาน  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๑๐ การระบุหัวข้อของงานตรวจสอบทั้งหมด (Audit Universe)  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๑๑ คุณภาพของการตรวจสอบ  
     ประเด็นพิจารณาที่ ๑๒ คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ  

รวม  
คะแนนการประเมินภาพรวม (รวมส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)  

 

  สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ผลการประเมิน คะแนนรวม 
 ระดับท่ี ๑ ระดับเริ่มต้น (Beginning) น้อยกว่า ๖๐ 
 ระดับท่ี ๒ ระดับกลาง (Emerging) ตั้งแต่ ๖๐ แต่ไม่ถึง ๗๕ 
 ระดับท่ี ๓ ระดับดี (Leveraging) ตั้งแต่ ๗๕ แต่ไม่ถึง ๘๕ 
 ระดับท่ี ๔ ระดับดีเยี่ยม (Leading) ตั้งแต่ ๘๕ ขึ้นไป 

 

  การรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
 ได้สอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว 
 

                                                                                                  ลายมือชื่อ ........................................ 
                                                                                                  (.......................................................) 
                                                                                                   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 


