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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

คําช้ีแจง 

 เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖4 วามีการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ 

งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองคกรท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดไว โดยแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ประกอบดวย  

          1. ขอมูลท่ัวไป เปนขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหนวยงานของรัฐและหนวยงานตรวจสอบภายใน 

  2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินการปฏิบัติงานโดยหนวยงานตรวจสอบภายใน

ตามเกณฑการพิจารณาของหลักเกณฑการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

จากภายนอกองคกร ดังนี้ 

  2.1 ใหระบุ “คาคะแนนท่ีได” จากผลการประเมินแตละขอของเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

        1) กรณีมีการปฏิบัติงานครบถวนเปนไปตามเกณฑการพิจารณา ใหระบุ “คาคะแนนท่ีได” 

ตาม “คาคะแนนตามที่กําหนด” เชน เกณฑการพิจารณากําหนดวาหนวยงานตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนา

บุคลากรของผูตรวจสอบภายในทุกคน คาคะแนนท่ีกําหนด เทากับ “1” ถาหนวยงานตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติ

ครบถวนตามเกณฑการพิจารณาดังกลาว ใหระบุ “คาคะแนนท่ีได” เปน “1” เปนตน 

    2) กรณีการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑการพิจารณาหรือไมครบถวน ใหระบุ 

“คาคะแนนท่ีได” เปน “0” เชน เกณฑการพิจารณากําหนดหนวยงานตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากร

ของผูตรวจสอบภายในทุกคน คาคะแนนท่ีกําหนด เทากับ “1” ถาหนวยงานตรวจสอบภายในไมไดมีการปฏิบัติ

ตามเกณฑการพิจารณาดังกลาว ใหระบุ “คาคะแนนท่ีได” เปน “0” เปนตน 

  2.2 ในแตละขอของประเด็นพิจารณา 

  ๑) หากมีการปฏิบัติตามเกณฑการพิจารณา 

                                 ใหระบุวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการดําเนินการตามเกณฑการพิจารณาในแตละขอ

คําถาม ลงในชอง “วิธีการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค” 

   ๒) หากไมมีการปฏิบัติตามเกณฑการพิจารณา 

                                   ใหระบุสาเหตุของปญหาหรือขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามเกณฑ

การพิจารณา และจะดําเนินการปรับปรุงแกไขอยางไร ลงในชอง “วิธีการดําเนินงาน/ปญหาอุปสรรค”  

 2.๓ คาคะแนนรวม  

        ใหระบุคาคะแนนรวมท่ีไดรับจากผลการประเมินการปฏิบตัิงานของเกณฑการพิจารณาทุกขอ  

 2.4 เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง  

       ใหระบุชื่อของเอกสาร/หลักฐานที่ใชในการดําเนินงานในแตละประเด็นพิจารณา

โดยพิจารณาหลักฐานที่ใชในการประเมินตามเกณฑการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ 

งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองคกร  
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 2.5 สรุปผลการประเมิน  

    1) สรุปผลการประเมินแตละสวน 

        1 .1 ) ชอง “คาคะแนน” ใหระบุคาคะแนนรวมในแตละประเด็นพิจารณา

ตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

         1.2) ชอง “รวม” ใหระบุคาคะแนนรวมของประเด็นพิจารณาทุกประเด็น 

      1.3) ชอง “คะแนนการประเมินภาพรวม” ใหระบุคาคะแนนรวมของสวนที่ 1 

การประเมินการปฏิบัติงานและคาคะแนนรวมของสวนท่ี 2 การประเมินคุณภาพงาน 

     2) สรุปผลการประเมินภาพรวม 

                                   ใหทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ตามคะแนนการประเมินภาพรวม  

   2.6 การรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

       ใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน 

 4. การสงเอกสาร/หลักฐาน 

      ใหจัดสงผลการประเมินพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของใหกรมบัญชีกลาง ภายใน

เดือนวันที่ 12 เมษายน 2565 ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส และอัปโหลดไปที่ Cloud โดยใหสงลิงก URL 

ในการดาวนโหลดไฟลดังกลาว มาท่ีไปรษณียอิเล็กทรอนิกส iastd6509@gmail.com โดยใหแยกเปนกลองแฟมขอมูล 

(Folder) แฟมละ 1 ประเด็นพิจารณา กรณีเอกสารหลักฐานท่ีตองใชอางอิงสามารถอางอิงไดมากกวา 1 ประเด็นพิจารณา 

ใหจัดสงเอกสารหลักฐานเพียง 1 รายการเทานั้น พรอมท้ังระบุใหชัดเจนวาเอกสารหลักฐานรวมอยูในประเด็น

พิจารณาขอใด 
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(ชื่อหนวยงานของรัฐ) 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน  .............................................. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 หนวยงานของรัฐ 
  1) ช่ือหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ระบุชื่อ - นามสกุล)   
  - ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 .........................................................................................  
       - ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 .........................................................................................  
  2) ภารกิจของหนวยงานของรัฐ (ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือ พ.ร.บ.จัดตั้ง 

หรือระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ อ่ืนๆ ของหนวยงานของรัฐ) 
       …………………………………………………………………………………….……………………..…………… 

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

  1.2 หนวยงานตรวจสอบภายใน 

    1) ช่ือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน (ระบุชื่อ - นามสกุล) 
       - ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ........................................................................................  
   - ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ........................................................................................  
  2) ช่ือหนวยงานตรวจสอบภายใน (ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือ พ.ร.บ. จัดตั้ง 

หรือระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ อ่ืน ๆ ของหนวยงานของรฐั) 
      ……………………………………………………………………………..……….…………………….…..……… 

   3) ภารกิจของหนวยงานตรวจสอบภายใน (ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือ พ.ร.บ. จัดตั้ง 
หรือระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ อ่ืนๆ ของหนวยงานของรัฐ) 

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

  1.3 จํานวนบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในตามกรอบอัตรากําลัง ......... คน   

1.4 จํานวนบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน ......... คน  
ประกอบดวย 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

วุฒิบัตรท่ีไดรับ 

     
     
     
     
     

  

  1.5 ผูประสานงาน  ........................................................................................................... 
                 โทรศัพท        ........................................................................................................... 
                          ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส      ..............................................................................................  
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2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สวนท่ี 1 การประเมินการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 4 ดาน ดังนี้ 

๑.  ดานการกํากับดูแล (Governance) มีประเด็นพิจารณา จํานวน 2 ประเด็น ประกอบดวย 

 ประเด็นพิจารณาท่ี ๑ โครงสรางและสายการรายงาน (5 คะแนน) 

 
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ไดเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
และการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

0.5   

2 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ไดอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป รวมท้ัง
กรณีท่ีมีการปรับแผนการตรวจสอบในระหวางป 

1   

3 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ไดอนุมัติแผนการจัดสรรทรัพยากรของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 

0.5   

4 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบ) ไดรับทราบผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเปรียบเทียบกับแผนการตรวจสอบประจําป 

1   

5 คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ หัวหนาหนวยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบ) มีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

0.5   

6 หนวยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําคูมือหรือนโยบายเกี่ยวกับ
ความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรม  การจัดการกับความขัดแยง 
ทางผลประโยชน และลักษณะของความเสื ่อมเสียจากการขาด
ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 

0.5   

7 ผูตรวจสอบภายในไมไดตรวจสอบงานท่ีตนเคยมีหนาท่ีรับผิดชอบในป 
ท่ีผานมา 

0.5   

8 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการสื่อสารและมีการปฏิสัมพันธ
ในการปฏิบัติงานกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยไมมีหัวหนา
หนวยงานของรัฐ หรือในกรณีท่ีไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการสื ่อสารและมีการปฏิสัมพันธ 
ในการปฏิบัติงานโดยตรงกับหัวหนาหนวยงานของรัฐโดยไมมีผูบริหาร
ระดับสูงอ่ืนรวมดวย 

0.5   

 คาคะแนนรวม 5   
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เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
๑. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
๒. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
๓. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 2 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (5 คะแนน) 

    
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐ (ในกรณีท่ีไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ) 
เพ่ือกํากับดูแลการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

0.5   

2 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจัดใหมีกระบวนการการติดตาม
ประเมินผลในระหวางท่ีงานดําเนินไป (Ongoing Monitoring) ซ่ึงตอง
รวมเปนสวนหนึ่งของวิธีการปฏิบัติงานท่ีใชเปนประจํา 

0.5   

3 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจัดใหมีการประเมินผลจากภายนอก
ตามรูปแบบและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

1   

4 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินภายในองคกร
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถามี) ทราบ เก่ียวกับขอบเขตและความถ่ีของการประเมิน 
ผลการประเมิน แผนการปรับปรุงแกไข และผลการปรบัปรุงแกไข 

1   

5 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมินจากภายนอก
ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทราบ 
เกี่ยวกับขอบเขตและความถี่ของการประเมิน ผลการประเมินแผน 
การปรับปรุงแกไข และผลการปรบัปรุงแกไข 

1   

6 การสํารวจความพึงพอใจจากผูมีสวนไดเสียและสรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจเสนอคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
(ในกรณีท่ีไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ) 

1   

 คาคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 

๑. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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2.  ดานบุคลากร (Staff)  มีประเด็นพิจารณา จํานวน 1 ประเด็น  

ประเด็นพิจารณาท่ี 3 ความเช่ียวชาญและการพัฒนาความรูความสามารถดานการตรวจสอบภายใน (10 คะแนน) 

    
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ ผูตรวจสอบภายในจํานวนตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป มีประสบการณ
ดานการตรวจสอบภายในตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

2   

2 ผูตรวจสอบภายในจํานวนตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป มีวุฒิบัตรท่ีเก่ียวของ
กับการตรวจสอบภายใน 

2   

3 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิบัตรท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ
ภายในกอนไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง หรือมีวุฒิบัตร ภายใน 1 ป 
หลังจากไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

1   

4 หนวยงานตรวจสอบภายในมีแผนพัฒนาบุคลากรของผูตรวจสอบภายใน
ทุกคน 

1   

5 ผูตรวจสอบภายในทุกคนไดรับการฝกอบรมอยางเปนทางการท่ีเก่ียวของ
กับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง 
หรือความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน หรือมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีมี
สวนสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ เชน บรรยาย วิจัย เขียนบทความ
วิชาการเผยแพร ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ เปนกรรมการ
หรือคณะทํางานดานวิชาชีพ จํานวนอยางนอย ๑๘ ชั่วโมงตอป 

2   

6 ผูตรวจสอบภายในทุกคนเคยอบรมหรือไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
เรื่องการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริตและแนวทางในการบริหาร
จัดการทุจริตของหนวยงานของรัฐ 

1   

7 ผูตรวจสอบภายในทุกคนเคยอบรมหรือไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงและการควบคุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคนิค
การตรวจสอบโดยใชคอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1   

 คาคะแนนรวม 10   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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หมายเหตุ : ใหหนวยงานตรวจสอบภายในจัดสงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของและจัดทําแบบสรุปผลการฝกอบรม 
         ของหนวยงานตรวจสอบภายในประกอบเกณฑการพิจารณา ขอ 5 ตามรูปแบบ ดังนี้ 

สรุปผลการฝกอบรม 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล เรื่อง 
ระยะเวลา 
การฝกอบรม 

ช่ัวโมง 
การฝกอบรม 

หมายเหตุ 
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3.  ดานการจัดการ (Management)  มีประเด็นพิจารณา จํานวน ๒ ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นพิจารณาท่ี 4 การบริหารงานตรวจสอบภายใน (10 คะแนน) 

    
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีการจัดทําแผนการตรวจสอบ 
โดยใชผลการประเมินความเสี่ยงเปนพ้ืนฐาน เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ
กอนหลังอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

2   

2 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีการหารือกับหัวหนาหนวยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) และนําขอมูลจากการหารือมาใช
ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนการตรวจสอบ 

2   

3 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ (ในกรณีท่ีไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณกอน หรือปปฏิทินกอน แลวแตกรณี 

1.5   

4 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีการกําหนดนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

1.5   

5 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบ โดยรายงานดังกลาวตองระบ ุ
ถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมท่ีมีนัยสําคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต 
ประเด็นการกํากับดูแล รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) อยางนอย 3 ครั้งตอป 

3   

 คาคะแนนรวม 10   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 5 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (5 คะแนน) 

    
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลการประเมินในเรื่องดังนี้ 
     - วัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐมีสวนสนับสนุนและเปนไป
ในทิศทางเดียวกับพันธกิจของหนวยงานของรัฐ 
     - การระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีมีนัยสําคัญ 
     - การเลือกใชแนวทางในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม 
โดยเปนไปในทิศทางเดียวกับระดับความเสี่ยงท่ีหนวยงานยอมรับได 
และ 
     - การสื่อสารขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงท่ีถูกตรวจพบ
ท่ัวท้ังหนวยงานของรัฐอยางทันเวลา เพ่ือชวยใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 
ฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
นํามาปรับปรุงการดําเนินงานภายในหนวยงานของรัฐ 

2.5   

2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายใน และสนับสนุนใหมีการปรับปรุงการควบคุมภายใน
อยางตอเนื่อง 

2.5   

 คาคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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4.  ดานกระบวนการ (Process)  มีประเด็นพิจารณา จํานวน ๔ ประเด็น ประกอบดวย 

ประเด็นพิจารณาท่ี 6 การวางแผนการปฏิบัติงาน (10 คะแนน) 

    
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ ผูตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการปฏิบัติ งานสําหรับงานท่ีไดรับ
มอบหมายแตละงานเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงประกอบดวย วัตถุประสงค 
ขอบเขต ระยะเวลา และการจัดสรรทรัพยากร 

1.5   

2 ผูตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม
ท่ีจะตรวจสอบ และวัตถุประสงคของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบตองสะทอน
ผลการประเมินความเสี่ยงนั้น 

2   

3 การกําหนดวัตถุประสงคของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายใน
ไดพิจารณาถึงความเปนไปไดที่อาจจะเกิดขอผิดพลาด ขอบกพรอง 
การทุจริต การไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และขอบังคับ 
รวมท้ังความเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีมีนัยสําคัญ 

1.5   

4 ผูตรวจสอบภายในไดพัฒนาและจัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเปน 
ลายลักษณอักษร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
ของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2   

5 แนวทางการปฏิบัติงานตองประกอบดวย วิธีการท่ีใชในการระบุ วิเคราะห 
ประเมินผล และบันทึกขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับในระหวางการปฏิบัติงาน 

2   

6 แนวทางการปฏิบัติงานตองไดรับความเห็นชอบกอนท่ีจะเริ่มปฏิบัติงาน 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไดดําเนินการขอความเห็นชอบใหม 
โดยทันทีจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

1   

 คาคะแนนรวม 10   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 7 การปฏิบัติงานตรวจสอบ (5 คะแนน) 

    
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ ผูตรวจสอบภายในไดระบุ วิเคราะห ประเมินผล และจัดเก็บขอมูล 
อยางเพียงพอตอการบรรลุตามวัตถุประสงคของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

1   

2 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดขอกําหนดในการเก็บรักษา
ขอมูลท่ีไดจากการปฏิบัติงาน ไมวาขอมูลจะถูกเก็บอยูในสื่อรูปแบบใด 
ท้ังนี้ ขอกําหนดในการเก็บรักษาขอมูลตองสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ
ของหนวยงานของรัฐ และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑของหนวยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวของ 

0.5   

3 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
ท่ีไดมอบหมายอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา การปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว คุณภาพไดรับการรับรอง 
และผูตรวจสอบภายในไดรับการพัฒนา โดยหลักฐานของการควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานไดถูกจัดเก็บและบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

0.5   

4 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายในที่ไดรับ
มอบหมายไดมีการเปดตรวจเพ่ือสื่อสารถึงวัตถุประสงค และขอบเขต
การตรวจสอบกับหนวยรับตรวจกอนเริ่มดําเนินการตรวจสอบ 

1   

5 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายในที่ไดรับ
มอบหมายไดมีการปดตรวจเพ่ือประชุมหารือสรุปขอตรวจพบกับหนวย
รับตรวจ ยืนยันถึงความถูกตอง ความเปนจริงของเรื่องที่ตรวจพบ  
และความเหมาะสมของขอเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแกไข 
รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นหรือขอมูลเพ่ิมเติมของหนวยรับตรวจ 

2   

 คาคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 8 การรายงานผลการตรวจสอบ (5 คะแนน) 

    
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดวย วัตถุประสงค ขอบเขต  
ผลการตรวจสอบหรือขอสรุป และขอเสนอแนะและ/หรือแผน 
การปรับปรุงแกไขการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 

1   

2 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
กอนท่ีจะเผยแพรผลการตรวจสอบ 

1   

3 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกําหนดผูท่ีไดรับ
รายงานผลการตรวจสอบและวิธีการเผยแพรรายงานผลการตรวจสอบ 

1   

4 จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ภายในเวลาอันสมควรและไมเกิน
สองเดือนนับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จ 

2   

 คาคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
     1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาท่ี 9 การติดตามผลการตรวจสอบ (5 คะแนน) 

    
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

๑ มีการกําหนดระบบการติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบไวอยางเปนรูปธรรมชัดเจนและแจงใหหนวยรับตรวจ
ทราบ โดยระบบการติดตามดังกลาวไดระบุถึงกรณีท่ีหนวยรับตรวจ 
ไมดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแกไขดวย 

1   

2 มีการติดตามผลการตรวจสอบตามระบบการติดตามผลการปฏิบัติ 
ตามขอเสนอแนะท่ีกําหนด 

2   

3 มีการรายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะเสนอตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) 

2   

 คาคะแนนรวม 5   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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สวนท่ี 2 การประเมินคุณภาพงาน  ประกอบดวย ประเด็นพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณาท่ี ๑0 การระบุหัวขอของงานตรวจสอบท้ังหมด (Audit Universe) (15 คะแนน) 

 
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

1 หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําหัวขอของงานตรวจสอบทั้งหมด 
(Audit Universe) ครอบคลุมรายการท่ีมีความเสี่ยง ประกอบดวย งาน 

โครงการ กิจกรรม กระบวนการ ระบบงาน หนวยงานยอย หรือรายการอ่ืน 

ท่ีมีนัยสําคัญ และมีการทบทวนหรือปรับปรุงหัวขอของงานตรวจสอบท้ังหมด 

(Audit Universe) อยางนอย ปละหนึ่งครั้ง และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 

5   

2 หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยง 
เพ่ือใชในการประเมินความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม 
ท่ีจะตรวจสอบ 

3   

3 หนวยงานตรวจสอบภายในไดนําหัวขอของงานตรวจสอบทั้งหมด 
(Audit Universe) มาประเมินความเสี่ยง วิเคราะห และจัดลําดับ
ความเสี่ยงตามปจจัยเสี่ยงและเกณฑความเสี่ยงท่ีกําหนดไว 

4   

4 นําผลการจัดลําดับความเสี่ยงตามขอ 3 ไปใชในการวางแผนการตรวจสอบ 3   
 คาคะแนนรวม 15   

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาท่ี ๑1 คุณภาพของการตรวจสอบ (10 คะแนน) 

 
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

1 หนวยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบ
งาน/โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณท่ีไดรับสูงสุดอยางนอย ๑ งาน/โครงการ 
จากงานหรือโครงการ ในจํานวน 5 งาน/โครงการลําดับแรกท่ีมีวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับสูงสุด 

5   

2 หนวยงานตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบครอบคลุมการตรวจสอบ
งาน/โครงการท่ีมีวงเงินงบประมาณท่ีไดรับสูงสุดอยางนอย ๒ งาน/โครงการ 
จากงานหรือโครงการ ในจํานวน 5 งาน/โครงการลําดับแรกที่มีวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับสูงสุด 

10   

 คาคะแนนรวม 10   

เง่ือนไข  
 คาคะแนนจะพิจารณาตามเกณฑการพิจารณาท่ีหนวยงานของรัฐดําเนินการได ซ่ึงจะไดเพียงขอใดขอหนึ่ง  

โดยกรณีหนวยงานของรัฐดําเนินการไดตามเกณฑการพิจารณา ขอ ๑ หนวยงานของรัฐจะไดคาคะแนน ๕ คะแนน แตกรณี
หนวยงานของรัฐดําเนินการไดตามเกณฑการพิจารณา ขอ ๒ หนวยงานของรัฐจะไดคาคะแนน ๑๐ คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานท่ีจัดสง   
 1. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
 2. .…………………………………………………………………………………………………………………….………………….…………… 
 3. .…………………………………………………………………………………………………………………….…………………..………….. 
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ประเด็นพิจารณาท่ี ๑2 คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ (15 คะแนน) 

 
ขอ
ท่ี 

 
เกณฑการพิจารณา 

คา
คะแนน 

ท่ีกําหนด 

ผลการประเมิน 
คาคะแนน

ท่ีได 
วิธีการดําเนินงาน/ 
ปญหาอุปสรรค 

1 รายงานผลการตรวจสอบมีขอเสนอแนะที่สามารถนําไปปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานของหนวยรับตรวจที่หัวหนา
หนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ไดมีการสั่งการ
อยางนอย ๑ เรื่อง 

5   

2 ผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะในขอ ๑ ไดทําการปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานของหนวยรับตรวจแลว 

5   

3 รายงานผลการตรวจสอบมีขอเสนอแนะท่ีชวยสนับสนุนหรือสงเสริม 
การบริหารจัดการดานการทุจริต 

5   

 คาคะแนนรวม 15   

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

   ประเด็นพิจารณา คาคะแนน 
สวนท่ี ๑ การประเมินการปฏิบัติงาน 
๑. ดานการกํากับดูแล (Governance)  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๑ โครงสรางและสายการรายงาน  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๒ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
๒. ดานบุคลากร (Staff)  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๓ ความเชี่ยวชาญและการพัฒนาความรูความสามารถ 
                                ดานการตรวจสอบภายใน 

 

๓. ดานการจัดการ (Management)  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๔ การบริหารงานตรวจสอบภายใน  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๕ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  
๔. ดานกระบวนการ (Process)  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๖ การวางแผนการปฏิบัติงาน  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๗ การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๘ การรายงานผลการตรวจสอบ  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๙ การติดตามผลการตรวจสอบ  

รวม  
สวนท่ี ๒ การประเมินคุณภาพงาน  
     ประเด็นพิจารณาท่ี ๑๐ การระบุหัวขอของงานตรวจสอบท้ังหมด (Audit Universe)  

     ประเด็นพิจารณาท่ี ๑๑ คุณภาพของการตรวจสอบ  

     ประเด็นพิจารณาท่ี ๑๒ คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ  

รวม  
คะแนนการประเมินภาพรวม (รวมสวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2)  

 

  สรุปผลการประเมินภาพรวม 

ผลการประเมิน คะแนนรวม 
 ระดับท่ี ๑ ระดับเริ่มตน (Beginning) นอยกวา ๖๐ 
 ระดับท่ี ๒ ระดับกลาง (Emerging) ตั้งแต ๖๐ แตไมถึง ๗๕ 
 ระดับท่ี ๓ ระดับดี (Leveraging) ตั้งแต ๗๕ แตไมถึง ๘๕ 
 ระดับท่ี ๔ ระดับดีเยี่ยม (Leading) ตั้งแต ๘๕ ข้ึนไป 

 

  การรับรองผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

 ไดสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แลว 

 

                                                                                                  ลายมือชื่อ ........................................ 
                                                                                                  (.......................................................) 
                                                                                                   หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 


