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กลุ่มตรวจสอบภายใน 
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ค ำน ำ 
 

งานตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น  การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบเปน 
ปจจัยส าคัญตอความส าเร็จในการบริหารราชการในปจจุบัน  

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของส่วนราชการก าหนด
ใหหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการควรได้รับการประเมินรับรองคุณภาพงานตรวจสอบภายในอยาง 
นอยทุกๆ 5 ปี ให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้ ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสูการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหมที่ใหความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงานมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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๑ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

บทที่ 1 
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 

ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ        

ได้ศึกษาท าความเข้าใจกับกรอบการประเมินโดยอิงตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ และแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เพ่ือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพดังกล่าวฯ 
ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จึงได้รวบรวมข้อมูล ขั้นตอน กระบวนงาน และ
รายละเอียดที่ใช้ในปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในที่ครบถ้วน ถูกต้อง          
เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือประกอบ 

การจัดท าการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
๒. เพ่ือทราบถึงกิจกรรมการตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐาน      

การตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๓. เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบและ

มาตรฐาน 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. กลุ่มตรวจสอบภายในมีแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการจัดท าประกันคุณภาพ  

งานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
2. กลุ่มตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ มาตรฐาน และหลักเกณฑ์การประกัน

คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
3. กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
4. เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 



 

 

๒ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

บทที่ 2 
หลักกำรทั่วไปเกีย่วกับกำรตรวจสอบภำยใน 

 
ควำมส ำคัญของงำนตรวจสอบภำยใน 

งานตรวจสอบภายในเป นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ ายบริหารในการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานภายในสวนราชการ เพ่ือใหผลการด าเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ก าหนดบทบาท 
ที่ส าคัญของงานตรวจสอบภายใน คือ การสนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานในทุกระดับของหนวยงาน      
ในสวนราชการบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาภายใต
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ดังนั้น งานตรวจสอบภายในจึงมีสวนชวยผลักดันใหเกิดความส าเร็จในสวนราชการหลายประการ ดังนี้ 

๑. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลที่ดี         
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

๒. สงเสริมใหการปฏิบัติงานของสวนราชการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
๓. สงเสริมใหการบริหารทรัพยากรของสวนราชการเปนไปอยางคุมคาและกอใหเกิดประโยชน

แกสวนรวม 
๔. เสริมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสวนราชการ 

อยางไรก็ดี จากการปรับเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐไปสูการบริหารจัดการแนวใหมที่ใหความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และใหมีการลดบทบาท และกระจายอ านาจของหนวยงานกลางไปสูสวนราชการ โดยหนวยงานกลางท าหน้าที่           
เปนผูก ากับและควบคุมเชิงนโยบายใหอ านาจหัวหนาสวนราชการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบเอง  
ภายใตกรอบกติกากลางที่ก าหนด โดยมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลที่เปนระบบ การเปลี่ยนแปลงดังกลาว
โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระจายอ านาจของหนวยงานกลางท าใหสวนราชการตองใหความส าคัญกับความเสี่ยง
และการควบคุมมากยิ่งขึ้น จึงจ าเปนที่กรมบัญชีกลางในฐานะหนวยงานท าหนาที่ก ากับดูแลงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการจะตองศึกษาหาวิธีการในการส งเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในของ             
สวนราชการมีการพัฒนาและปรัปปรุงงานอยางตอเนื่องเพ่ือใหงานตรวจสอบภายในของสวนราชการมีความ   
เขมแข็ง และหัวหนาสวนราชการสามารถใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในสวนราชการไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ควำมหมำยของงำนตรวจสอบภำยใน 
การตรวจสอบภายใน คือ “กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหค าปรึกษาอยางเที่ยงธรรม

และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้นการตรวจสอบภายใน
จะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่ก าหนดไว  ดวยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอยางเปนระบบ



 

 

๓ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ความหมายของงานตรวจสอบภายในขางตนสามารถจ าแนกงานตรวจสอบภายในไดเปน 2 
ลักษณะ ดังนี้ 

1. การบริการใหความเชื่อมั่น เปนการตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรม เพ่ือน ามา
ประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลของสวนราชการ 

2. งานบริการใหค าปรึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกสวนราชการและปรับปรุงการด าเนินงาน
ของสวนราชการใหดีขึ้น 
 

ควำมหมำยคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
ระบบคุณภาพ หมายถึง ระบบโครงสรางขององคกร ความรับผิดชอบ วิธีการกระบวนการ

และทรัพยากรที่ด าเนินการจนเกิดผลิตผลได 
คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะที่เปนไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม ปราศจากขอผิดพลาดท าให

เกิดผลลัพธที่ดี และตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
องคประกอบที่ส าคัญของคุณภาพ มี 2 ประการดังนี้ 

1. คุณภาพตามความสอดคล องของการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Quality of 
Conformance) 

2. คุณภาพตามการรับรู (Perceived Quality) หมายถึง คุณภาพที่พิจารณาจากการ 
ตอบสนองความตองการเปนที่พอใจตามความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของ  

คุณภาพ จึงเปนเรื่องจ าเปนส าหรับงานบริการ งานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะสงผล      
ตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานของสวนราชการ และชวยสนับสนุนและสงเสริมให้    
ส่วนราชการมีผลการด าเนินงานที่เปนไปตามเปาหมาย และนโยบายของรัฐบาลภายใตการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งการก ากับดูแลที่ดี 

คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน จึงหมายถึง งานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานที่      
เปนไปตามมาตรฐานและผลการปฏิบัติงานสามารถสรางความพึงพอใจใหกับหนวยรับตรวจ การน าระบบ    
การประกันคุณภาพมาใชกับงานตรวจสอบภายใน จึงเปนวิธีการที่จะท าใหหนวยงานตรวจสอบภายในของ      
สวนราชการมีการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให เปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพ่ือเปนสรางความเชื่อมั่นแกบุคคลทั่วไปตอผลการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน 
 

ควำมเป็นมำของกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  

ข้อ 13 (3) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดให้มีการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และกรณีที่มีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน      
ให้ส่งส าเนาผลการประเมินให้กรมบัญชีกลางด้วย 

๒. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ       
ส่วนราชการ 

 1300 : การประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
 1310 : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
1320 : การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 



 

 

๔ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

๓. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 เมษายน 2551 
 เห็นชอบให้กรมบัญชีกลางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ     

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
 

ควำมหมำยกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีขึ้นโดยการประเมิน

คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ จากทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

 

กำรประเมินคุณภำพ สำมำรถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
๑. การประเมินคุณภาพจากภายในสวนราชการ (Internal Assessment)  

๑) การประเมินคุณภาพจากภายในอยางตอเนื่อง (On-going Review) เปนการประเมิน
คุณภาพภายในหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งแฝงอยูในกระบวนการตรวจสอบ เชน การก ากับดูแล การสอบทาน
การปฏิบัติงาน การใหค าปรึกษาแนะน า การจัดท า Check list การจัดท า Customer feedback หรือโครงการ
พัฒนางานดานการตรวจสอบภายในตาง ๆ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามวัตถุ   
ประสงคที่ก าหนดไวอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน คือ ผูที่ตองรับผิดชอบใหเกิด  
การประเมินคุณภาพในลักษณะดังกลาว 

๒) การประเมินคุณภาพจากภายในแบบครั้งคราว (Periodic Review) เปนการประเมิน
โดยทีมประเมินที่เปนบุคลากรภายในของสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการ ทั้งนี้ทีมประเมินตอง
ประกอบดวยผูที่มีความรูในงานตรวจสอบภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับ
ดูแลที่ดี มีความเชี่ยวชาญในงานดานการพัฒนากระบวนการท างาน และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน คือผูที่ท าหนาที่
จัดตั้งและควบคุมการท างานของทีมประเมิน 

๒. การประเมินคุณภาพโดยหน วยงานภายนอกสวนราชการ (External Assessment)       
เปนการประเมินจากผูที่มีความอิสระ ไมมีสวนไดสวนเสียกับสวนราชการ และเปนผูมีประสบการณดาน      
การตรวจสอบภายใน มีความเขาใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลที่ดี อีกทั้ง
มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนากระบวนการท างาน ซึ่งสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 

๑) การประเมินคุณภาพดวยตนเองโดยมีผูสอบทานอิสระภายนอก (Self – Assessment 
with Independent Validation) เป นการประกันคุณภาพที่มีลักษณะคล ายกับการประเมินคุณภาพ          
จากภายในแบบครั้งคราว แตเพ่ิมขั้นตอนการสอบทานกระบวนการและผลของการประกันคุณภาพโดยผูที่มี
ความอิสระ ไมมีสวนไดสวนเสียกับสวนราชการ ซึ่งจะท าหนาที่สอบทานขอมูลตาง ๆ สัมภาษณรวมถึงทดสอบ
แบบจ ากัด (Limited Test) และเมื่อเสร็จสิ้น จะตองรายงานสรุปความนาเชื่อถือของการประเมินตนเอง      
พรอมผลการประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

๒) การประเมินคุณภาพโดยทีมงานภายนอก (External Review) เปนการประเมินการ
ประกันคุณภาพโดยทีมงานจากภายนอก ทั้งนี้ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูท าหนาที่ควบคุมในการ
คัดเลือกทีมประเมิน รวมทั้งสอดสอง ดูแลการท างานของทีมประเมิน และในกรณีที่งานตรวจสอบภายในนั้น
เกี่ยวของกับการตรวจสอบเฉพาะทางทีมประเมินควรจัดสรรใหมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้นดวย 



 

 

๕ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

กำรรำยงำนผล “กำรประเมินกำรประกันคุณภำพ” 
ผูประเมินควรน าเสนอรายงานผลการประเมินใหกับผูบริหารของสวนราชการ ทราบถึง 

๑. การปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในวาเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน 

๒. ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
๓. ขอเสนอแนะเพ่ือการพิจารณาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต อผูที่

เกี่ยวของ 
 

มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภำยในของสวนรำชกำร 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู ตรวจสอบภายในของสวนราชการ

ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือสะดวกต่อการ
ท าความเข้าใจและน าไปใช้ ตลอดจนการอ้างอิง และปรับปรุงแก้ไขต่อไป จึงก าหนดให้มีรหัสตัวเลขก ากับใน  
แต่ละหัวข้อของมาตรฐาน ทีเ่กี่ยวกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ไวดังนี้ 

๑. มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 
 

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 
ด้ำนกำรก ำกับดูแล จ ำนวน 3 ประเด็น 
๑. โครงสร้างและสายการรายงาน 1100 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 
1120 ความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
1130 ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

2. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 1000 วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
1010 การก าหนดค านิยามของการตรววสอบภายใน 
มาตรฐาน และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

3.  การประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 

1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 
1310 การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 
1320 การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงาน 

ด้ำนบุคลำกร จ ำนวน 3 ประเด็น 
1 .  คว าม เชี่ ย ว ช าญด้ านการ
ตรวจสอบภายใน 

1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
1210 ความเชี่ยวชาญ 

2. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

1220 ความระมัดระวังรอบคอบ 

3. การพัฒนาบุคลากร 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 



 

 

๖ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

๒. มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

ประเด็นที่ใช้พิจำรณำ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 
ด้ำนกำรจัดกำร จ ำนวน 5 ประเด็น 
1. กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
2030 การบริหารทรัพยากร 

2. การประเมินความเสี่ยงเพ่ือวาง
แผนการตรวจสอบ 
3. การวางแผนการตรวจสอบ 

 2020 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ  
2010 การวางแผนการตรวจสอบ 

4. นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน 
และการประสานงาน 

 2040 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 
2050 การประสานงาน 

5 .  ก า ร ร าย ง านส รุ ป ผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 2060 การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

  2070 การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความ
รับผิดชอบของส่วนราชการ 

ด้ำนกระบวนกำร จ ำนวน 5 ประเด็น 
1.  การปฏิบัติ ง านครอบคลุม
กระบวนการก ากับดูแล  การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุม 

2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
2110 การก ากับดูแล 
2120 การบริหารความเสี่ยง 
2130 การควบคุม 

2. การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

2200  การวางแผนการปฏิบัติงาน 
2210 การก าหนดวัตถุประสงค์ 
2220 การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 
2230 การจัดสรรทรพัยากร 
2240 แผนการปฏิบัติงาน 

3.  การปฏิบัติ ง านตรวจสอบ
ภาคสนาม 

2300 การปฏิบัติงาน 
2310 การรวบรวมข้อมูล 
2320 การวิเคราะห์และประเมินผล 
2330 การบันทึกข้อมูล 
2340 การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

4. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2410 หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2420 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 
2430 การระบุข้อความ “การปฏิบัติงานเป็นไปตาม   
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” 
2440 การเผยแพร่การปฏิบัติงาน 
2450 การให้ความคิดเห็นในภาพรวม 

5. การติดตามผลการตรวจสอบ 2500 การติดตามผล 
 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 



 

 

๗ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

จากมาตรฐานดังกลาว หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน คือ ผูรับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดใหมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุม
ทุก ๆ ดาน อีกทั้งติดตามดูแลประสิทธิภาพของงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล      
วาการปฏิบัติงานที่เปนอยูของหนวยงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ และสามารถน าไปสูผลการด าเนินงานที่มีคุณคาตอการพัฒนา
และปรับปรุงงานของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

เกณฑประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
การก าหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ก าหนด

ตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ      
ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานหลัก ๒ มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

จากกรอบมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถก าหนดประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประเมินการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ทั้งสิ้น  ๑๖ ประเด็น ประกอบด้วย ด้านการก ากับดูแล
(Governance) จ านวน ๓ ประเด็น ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน ๓ ประเด็น ด้านการจัดการ (Management) 
จ านวน ๕ ประเด็น และด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ๕ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ านวน 3 ประเด็น น้ าหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วย 
๑) โครงสร้างและสายการรายงาน 
๒) กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
๓) การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

๒. ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน 3 ประเด็น น้ าหนักร้อยละ 20 ประกอบด้วย 
๑) ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
๒) ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
๓) การพัฒนาบุคลากร 

๓. ด้านการจัดการ (Management) จ านวน 5 ประเด็น น้ าหนักร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
๑) กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๒) การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 
๓) การวางแผนการตรวจสอบ 
๔) นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
๕) การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๔. ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน 5 ประเด็น น้ าหนักร้อยละ 35 ประกอบด้วย 
๑) การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
๒) การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๓) การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
๔) การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๕) การติดตามผลการตรวจสอบ      

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  



 

 

๘ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

บทที่ ๓ 
กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

 
แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

เพ่ือเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ และคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนดไว้หรือไม่ ค าชี้แจง   
ในการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แบ่งเป็น ๒ ส่วน 
ส่วนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส่วนราชการและหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ส่วนที่ ๒ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์การ

พิจารณาของประเด็นที่ใช้พิจารณา ในการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จ านวน ๔ 
ด้าน ๑๖ ประเด็นตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙            
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ ดังนี้ 

๑. ให้ท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องต่างๆ ดังนี้ 
 ช่องผลการประเมิน “มี/ใช่” หมายถึง ได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์การ

พิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมินอย่างครบถ้วน 
ช่องผลการประเมิน “ไม่มี/ไม่ใช่” หมายถึง ไม่ได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม

เกณฑ์การพิจารณาในแต่ละประเด็นการประเมินอย่างครบถ้วน 
๒. จากค าถามในแต่ละประเด็นการประเมิน 

๒.๑ หากมีการปฏิบัติ 
 ให้ระบุวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการด าเนินการตามประเด็นในข้อค าถาม     

ลงในช่อง “วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค” 
๒.๒ หากไม่มีการปฏิบัติ 

 ให้ระบุสาเหตุของปัญหาหรือข้อจ ากัดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
และจะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ลงในช่อง “วิธีการด าเนินงาน/ปัญหาอุปสรรค” 

๓. คะแนนที่ได้ 
 ให้ระบุคะแนนที่ได้รับจากผลการประเมินการปฏิบัติงานในเบื้องต้นในช่อง 

“คะแนนที่ได้” 
๔. เอกสาร/หลักฐานที่จัดส่ง 

 ให้ระบุชื่อของเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการด า เนินงานในแต่ละประเด็น       
การประเมินโดยพิจารณาหลักฐานที่ใช้ในการประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ จ านวน ๑๖ ประเด็น 
  



 

 

๙ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

๕. การส่งเอกสาร/หลักฐาน 
ให้บันทึกเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแฟ้มข้อมูล (File) โดยการ

สแกนข้อมูลพร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงใน แผ่นบันทึกข้อมูล (CD) โดยให้แยกเป็นกล่องแฟ้มข้อมูล (Folder) 
กล่องแฟ้มข้อมูล (Folder) ละ ๑ ประเด็น กรณีเอกสาร/หลักฐานใดที่ต้องใช้อ้างอิงมากกว่า ๑ ประเด็นที่ใช้
พิจารณาให้จัดส่งเอกสาร/หลักฐานเพียง ๑ รายการเท่านั้น พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานรวมอยู่
ในประเด็นการพิจารณาข้อใดแล้ว 
 

การปฏิบัติงานตามเกณฑก์ารประกันคุณภาพรายประเด็น ๑๖ ประเด็น 

๑.  ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๑)  โครงสร้างและสายการรายงาน   

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 1100, 1110, 1120, 1130 
 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้  
๑) มีการเสนอแผนการตรวจสอบตรงต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและอนุมัติแผนการตรวจสอบ     
โดยหัวหน้าส่วนราชการ 

- หนังสือขออนุมัติแผนการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  ๒๕๖๒ และแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ จ านวน ๗ 

เรื่อง ๙ ฉบับ  
- กรอบคุณธรรมกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน

คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- หนังสือขออนุมัติกฎบัตร กรอบคุณธรรม กรอบ

ความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สดช. และแผนกลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- หลักฐานการแจ้งเวียนกฎบัตร กรอบคุณธรรม 

กรอบความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สดช.  และแผนกลยุทธ์        
กลุ่ มตรวจสอบภายใน ให้  เจ้ าหน้าที่  ตส .       
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
- หนั งสื อแจ้ ง เวี ยนกฎบัตร  กรอบคุณธรรม    

กรอบความประพฤติ และจริ ยธรรม  ของ        
กลุ่มตรวจสอบภายใน สดช. และแผนกลยุทธ์
กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานใน สดช. 
ทราบ 

๒)  มีการ เสนอรายงานผลการปฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

๒ 
 

มีการก าหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
๑ )  ม ีอ ง ค ์ป ร ะ ก อบ ที ่ป ร ะ ก อบ ด้ว ย  ก า ร
ปฏิบัต ิต ัว และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจ ากัดของ
ความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม 
๒) มีการเสนอกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ 
๓) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมให้บุคลากรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในทราบและถือปฏิบัติ 
๔) มีการเผยแพร่กรอบคุณธรรมของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในให้หน่วยงานภายในของส่วน
ราชการทราบทั่วกัน 

๓ 
 

ไม่มีการตรวจสอบงานที่ผู้ตรวจสอบภายในเคย
รับผิดชอบมาก่อนภายในระยะเวลา ๑ ปี 



 

 

๑๐ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๔ มีการส ารวจหรือประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบ
คุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
สรุปผลเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

- หนังสือขอให้น า กฎบัตร กรอบคุณธรรม กรอบ
ความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สดช. และแผนกลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เผยแพร่บนเว็บไซต์ สดช. 
- รายงานผลความพึงพอใจหน่วยรับตรวจที่มีต่อ

กลุ่มตรวจสอบภายใน อยู่ในรายงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- หนังสือรายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอ ลดช. 

(รายงานผลการประเมินความพึงพอใจปรากฎอยู่
ในรายงานประจ าปีฯ) 

 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๒)  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 1000, 1010 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ดังนี้  
๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 

- วัตถุประสงค์     
- สายการบังคับบัญชา 
- อ านาจหน้าที่   
- ความรับผิดชอบ 
- ค านิยามของการตรวจสอบภายใน มาตรฐาน  

และจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน   

โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะ
งานให้ความเชื่อมั่นและงานการให้ค าปรึกษา 

- กฎบั ต รการตรวจสอบภาย ใน  ส านั ก ง าน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- หนังสือขออนุมัติกฎบัตร กรอบคุณธรรม กรอบ

ความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สดช. และแผนกลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- หลักฐานการแจ้งเวียนกฎบัตร กรอบคุณธรรม 

ก ร อบ ค ว า ม ป ร ะพฤ ติ แ ล ะ จ ริ ย ธ ร รม ขอ ง           
กลุ่มตรวจสอบภายใน สดช. และแผนกลยุทธ์   
กลุ่ มตรวจสอบภายใน ให้  เจ้ าหน้ าที่  ตส .          
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
- หนังสือขอให้น า กฎบัตร กรอบคุณธรรม กรอบ

ความประพฤติและจริยธรรมของกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน สดช. และแผนกลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน เผยแพร่บนเว็บไซต์ สดช. 
- รายงานการประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/

๒๕๖๒ 

๒) มีการให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบ
ภ า ย ใ น โ ด ย หั ว ห น้ า ส่ ว น ร า ช ก า ร ห รื อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

๒ มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้
หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบทั่วกัน 

๓ 
 

มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและ
น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี 
 
 
 



 

 

๑๑ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๔ 
 

มีการบริหารและพัฒนา ดังนี้ 
๑) มีการบริหารงานตรวจสอบภายในให้เป็นไป
ตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ได้รับความ
เห็นชอบ 
๒) มีการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่
ก่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงงานหรือนวัตกรรม
ใหม่ๆ  ภายใน ๓ ปี 

 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๓)  การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 1300, 1310, 1320          

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน(ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๓) 
๑ มีการประเมินผลจากภายใน ดังนี้ 

๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งระดับ
บุคคลและระดับหน่วยงานด้วยตนเอง หรือสอบ
ทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในส่วนราชการ 

- แบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน (SA) 
- หนังสือรายงานผลการประเมินตนเองของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน (SA) เสนอ ลดช. เพ่ือ
ทราบ 
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ

แผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจที่มี

ต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน 
- รายงานสรุปผลความพึงพอใจหน่วยรับตรวจที่มี

ต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ปรากฎอยู่ในรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เสนอ ลดช. 
- รายงานสรุปองค์ความรู้ จากการเข้ารับการ

ฝึกอบรม CGIA และการเข้ารับการฝึกอบรมนัก
ตรวจสอบรุ่นใหม่ 4.0 

๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายในให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

๒ การประเมินผลจากภายนอก ดังนี้ 
๑) มีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 
โดยผู้ที่มีความรู้  และประสบการณ์การตรวจสอบ
ภายใน 
๒) มีการรายงานผลการประเมินจากภายนอกให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

๓ 
 

มีการก าหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

๔ 
 

มีผลการประเมินและสรุปผล ดังนี้ 
๑) มีผลการประเมินจากภายในและภายนอกมี
ความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๒) มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ 



 

 

๑๒ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน(ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๓) 
๓) มีการสรุปผลการด าเนินการพัฒนาตามแผน
หรือแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 

๒.  ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน ๓ ประเด็น ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๔) ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน    

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 1200, 1210 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ บุคลากรในหน่ วยงานตรวจสอบภายในมี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า   
๓ ปีขึ้นไป มีจ านวนร้อยละ ๑๐ - ๕๐ 

- ค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

- หลักฐานการผ่านเกณฑ์การอบรมด้านการ
ตรวจสอบภายในของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
และได้รับวุฒิบัตร 

๒ บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับ
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน มีจ านวนร้อย
ละ ๑๐ - ๕๐   

๓ 
 

๑) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า   
๓ ปีขึ้นไป มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป     
(รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)   
๒) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในมีจ านวน
ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน) 

๔ ๑) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในมี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน มากกว่า ๕ 
ปีขึ้นไป มีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป (รวม
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน) 
๒) บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับ
วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในมีจ านวนตั้งแต่ร้อย
ละ ๖๕  ขึ้นไป (รวมหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน) 

 

 



 

 

๑๓ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๕) ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

                                   รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 1220 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการสรุปข้อตรวจพบกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือยืนยันถึง
ความถูกต้อง  ความเป็นจริงของเรื่องที่ตรวจพบ 
และคว าม เหมาะสม ของข้ อคิ ด เ ห็ นห รื อ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจได้
ชี้แจงและให้ความเห็นเพ่ิมเติม 

- บันทึกสรุปข้อตรวจพบ จ านวน ๑๔ ฉบับ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ จ านวน ๙ ฉบับ 

- แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ และที่ปรับปรุง 
- แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
- รายงานผลการปฏิบัติ งานตรวจสอบระบบ

อินทราเน็ตของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่
ก าหนดในแผนการตรวจสอบและแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ   

๓ มีการบ่งชี้โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
ความผิดพลาด ความผิดปกติ การทุจริต หรือการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างมี
น ัย ส า ค ัญ แ ล ะ ใ ห ้ข ้อ เ ส น อ แ น ะ เ พื ่อ ล ด
โ อ ก า ส ที ่จ ะ เ ก ิด ค ว า ม เ สี ่ย ง ห ร ือ ค ว า ม
เสียหายในการด าเนินงาน 

๔ มีการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
๑) มีการน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปมา
ช่วยการตรวจสอบ/วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะระบุ
ความเสี่ยงหรือสิ่งผิดปกติในการตรวจสอบภายในให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ระบุ
ความเชื่อมโยงของความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานด้านอื่นๆ 

 
 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๖)  การพัฒนาบุคลากร 
                                รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 1230 
 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ ๑) มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับ
บุคคล 

- แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับบุคคล 
- แผนการพัฒนาบุคลากรในระดับหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน ๒) มีการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 

 

๑๔ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๒ ๑) มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรครบถ้วน  
ตามแผน  

- รายงานสรุปองค์ความรู้จากการเข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน ๔ เรื่อง 
- เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รับจากการ

พัฒนาบุคลากร ให้กับเจ้าหน้าที่ ตส.  
- เอกสารประกอบการสรุปผลการพัฒนาบุคลากร 

๒) มีการศึกษาหาความรู้หรือฝึกอบรมด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน ๓๐ ชม. : คน : ปี 

๓ มีการสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับ และเผยแพร่องค์
ความรู้ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน มากกว่า 
๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรมตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

๔ มีการสรุปผลองค์ความรู้ที่ได้รับ และเผยแพร่องค์
ความรู้ภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
รวมทั้งน าไปใช้ใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ
มากกว่า ๒ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรมตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

 
 

๓.  ด้านการจัดการ (Management) จ านวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๗)  กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

                                รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2030, 2070 
 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ รวมทั้งครอบคลุมถึงทิศทางของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหาร
ทรัพยากรภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

- แผนกลยุทธ์กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- แบบฟอร์ มการจั ดท าแผน/รายงานผลการ

ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทั ลเ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๒ มีการก าหนดกรอบงบประมาณของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และบริหารงบประมาณเป็นไป
ตามกรอบงบประมาณ 

๓ มีการก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน และบริหารให้ มีการบรรจุ
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเต็มจ านวนตามกรอบ
อัตราก าลัง 



 

 

๑๕ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๔ มีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอ 
และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ 

 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๘)  การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   
                                รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2020 , 2070 
 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการประเมินความเสี่ยง ดังนี้  
๑) มีการระบุปัจจัยความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจ
ของส่วนราชการ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

- แบบส ารวจข้อมูลหน่วยงานการประเมินความ
เสี่ยง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ผอ.หน่วยงาน) 
(การเงิน) และ (พัสดุ)  
- ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง (หน่วยงาน) 
- ตารางจัดล าดับความเสี่ยง (หน่วยงาน) 
- บัญชีรายการความเสี่ยง (ระหว่างปี ๖๐ กับปี 

๖๑) 
- แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒  
- แผนการตรวจสอบระยะยาวประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  

๒) มีการก าหนดระบุปัจจัย เสี่ ยงทั้ งระดับ
หน่วยงานและระดับกิจกรรม 
๓) มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง 
๔) มีการจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง 

๒ มีการน าผลการประเมินความเสี่ยงไปใช้เพ่ือการ
วางแผนการตรวจสอบ โดยมีการจัดล าดับ
ความส าคัญก่อนหลังของหน่วยงานหรือกิจกรรม
ที่จะท าการตรวจสอบได้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของส่วนราชการ 

๓ มีการปรับหรือทบทวนปัจจัยเสี ่ยงและเกณฑ์
ความเสี่ ย ง ให้ สอดคล้ องกั บสภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง 

๔ มีการพัฒนาการประเมินความเสี่ยง ดังนี้ 
๑) มีการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์
ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรในองค์กรกับ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
๒) มีการน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของส่วนราชการ รวมถึงระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ในแต่ละกิจกรรมหรือหน่วยงานมาใช้
ใ นการประ เม ินคว าม เสี ่ย ง เพ่ือวางแผนการ
ตรวจสอบ หรือหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในการใช้ดุลพินิจใน
การระบุความเสี่ยง 

 



 

 

๑๖ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๙)  การวางแผนการตรวจสอบ 

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2020, 2070 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ดังนี้ 
๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
     - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  
     - ขอบเขตการตรวจสอบ  
     - ผู้รับผิดชอบ  
     - งบประมาณ (ถ้ามี)  
โดยองค์ประกอบดังกล่าวต้องครอบคลุมลักษณะงาน
ให้ความเชื่อมั่นและงานการให้ค าปรึกษา  

- แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
- แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒ ปรับปรุงครั้งที่ ๑ 
- แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒  ปรับปรุงครั้งที่ ๒ 
- หนังสือขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – 
๒๕๖๕ 
- แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อบ ร ะย ะ ย า ว  ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
- ขอทราบนโยบาย/แนวคิดเพ่ือใช้ในการจัดท า

แผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ 

๒) มีการเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีให้หัวหน้า
ส่วนราชการอนุมัติภายในเดือนกันยายน 

๒ มีการจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวครอบคลุมหน่วย
รับตรวจ/กิจกรรม (Audit Universe) และไม่เกิน 
๕ ปี 

๓ มีการวางแผนการตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูล
ข่าวสาร นโยบาย/ความคิดเห็นของหัวหน้าส่วน
ราชการ 

๔ มีการวางแผนการตรวจสอบที่ ครอบคลุ ม
ประเภทงานให้ความเชื่อมั่น ได้แก่   
๑)  การตรวจสอบทางการ เงิน  (Financial 
Auditing)  
๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Auditing) 
๓) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational 
Auditing) 
๔) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน (Performance 
Auditing) 
๕)  การตรวจสอบ เทคโนโลยี ส ารสน เทศ 
(Information Technology Auditing) 
๖) การตรวจสอบการบริหาร (Management 
Auditing) 

 

 

 



 

 

๑๗ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๑๐)  นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน  

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2040, 2050, 2070 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการก าหนดนโยบายการตรวจสอบภายในที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน/แผนการตรวจสอบ และสื่อสารให้ผู้ตรวจ
สอบภายในถือปฏิบัติ 

- รายงานการประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๒  
- นโยบายการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภาย ใน 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พร้อมแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่ ตส. 
ทราบ 
- แนวทางหรือคู่มือการตรวจสอบ จ านวน ๓ เรื่อง 
- หลักฐานการแจ้งเวียนแนวทางหรือคู่มือการ
ตรวจสอบ ให้ เจ้าหน้าที่ ตส. เพ่ือทราบและถือ
ปฏิบัติ 
- หนังสือแจ้งเผยแพร่คู่มือ/แนวทางบนเว็บไซต์ 
สดช. 
- รายงานการประชุม กลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่  
๑/๒๕๖๒ 
- คู่มือที่ได้ท าการทบทวนปรับปรุง จ านวน ๒ เรื่อง 
- หลักฐานการแจ้งเวียนแนวทางหรือคู่มือการ
ตรวจสอบที่ท าการปรับปรุงใหม่ ให้ เจ้าหน้าที่ ตส. 
เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
- หนังสือแจ้งเผยแพร่คู่มือที่ท าการปรับปรุงแล้วขึ้น

เว็บไซต์ สดช. 

๒ มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ดังนี้ 
๑) คู่มือที่ก าหนดขั้นตอนและรายละเอียดการ
ปฏิ บั ติ ง า นที่ ค ร อบคลุ มทุ ก ก ร ะบวน ก า ร
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
๒) คู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็นปัจจุบันและ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ๓ เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 
๓) มีการสื่อสารคู่มือดังกล่าวให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในถือปฏิบัติ 

๓ 
 

มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานงานเพ่ือให้
ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่
ส าคัญอย่างเหมาะสม และลดการปฏิบัติงานที่
ซ้ าซ้อน 

๔ มีการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายและคู่มือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
๑) มีก า รทบ ท ว นห รือ ป ร ับ ป รุง น โ ย บ า ย
และคู ่ม ือ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้
สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 

 ๒) มีการขอรับนโยบายหรือความคิดเห็นจาก
หัวหน้าส่วนราชการมาประกอบในการพิจารณา
ทบทวนหรือปรับปรุงนโยบายฯ 

 
 

๓) มีการจัดท าคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบที่เป็น
ปัจจุบันและน าไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี มากกว่า ๓ 
เรื่อง/ประเภท/กิจกรรม 

 
 

 



 

 

๑๘ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๑๑)  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2060, 2070 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการก าหนดระบบหรือเกณฑ์การรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในไว้อย่าง
ชัดเจน 

- กฎบัตรการตรวจสอบภายในที่  ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- หนังสือรายงานสรุปผลการปฏิบัติ งานตาม

แผนการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เสนอ ลดช. เพื่อทราบ จ านวน ๓ ฉบับ 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการ

ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๓ ฉบับ 
- หนังสือรายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- หนังสือแจ้งเวียนรายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ให้หน่วยงานใน สดช. ทราบ 
- หนังสือขอให้น ารายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ สดช. 
- รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการ

ตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
รูปแบบ Inforgraphic 

๒ มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบภายในเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ครบถ้วนเป็นไปตามระบบหรือเกณฑ์การรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงานที่ก าหนด 

๓ 
 

มีการจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบภายในที่มีสาระส าคัญครบถ้วน ได้แก่  
๑) ผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี และ 
๒) ประเด็นความเสี่ ยงและการควบคุมที่มี
นัยส าคัญ และ/หรือ 
๓) ข้อตรวจพบที่ส าคัญ/โอกาสที่จะเกิดความ
ผิดพลาด/การทุจริต/ความเสียหาย และ/หรือ 
๔) ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนด   

 

๔.  ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน ๕ ประเด็น ประกอบด้วย 
ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑๒)  การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ   

การควบคุม 

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2100, 2110, 2120, 2130 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการ
ป ร ะ เ ม ิน แ ล ะ ให้ค าแนะน าที่เหมาะสมในการ
ปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เช่น 
- เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าให้เกิดภายใน
ส่วนราชการ 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงาน
การเงิน  (Financial Auditing)  และด้านการ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ 
(Compliance Auditing) : ตรวจสอบ การรัจ่าย



 

 

๑๙ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

- ท าให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการของส่วนราชการมี
ประสิทธิผลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความ
รับผิดชอบ 

เงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e 
– Payment)  
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุม

ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖) 
- รายงานผลการปฏิบัติ งานการสอบทานการ

ประเมินผลระบบควบคุมภายในส านั ก งาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผล

การติดตามผลการตรวจสอบ 
 

- มีการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในครอบคลุมหน่วยงานต่างๆ ภายในส่วน
ราชการ 
- มีการประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่าง ผู้
ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่าย
บริหารของส่วนราชการ 

๒ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมิน
ความมีประสิทธิผลและสนับสนุนให้เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของส่วน
ราชการ จากผลการประเมิน เช่น 
- วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของส่วน
ราชการ 
- การระบุและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
- การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความ
เสี่ยงที่เหมาะสม โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับระดับ
ความเสี่ยงที่หน่วยงานยอมรับได้ 
- การสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ความ เสี ่ย งที่ถูกตรวจพบทั้งหน่วยงานอย่าง
ทันเวลา 

๓ มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีการประเมิน
และช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการควบคุมใน
เรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น 
- ความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการเงินและการด าเนินงาน 
- ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน 
- การดูแลรักษาทรัพย์สิน 
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย 
วิธีการปฏิบัติงานและข้อสัญญาต่างๆ 

๔ มีการให้ข้อเสนอแนะที่หัวหน้าส่วนราชการสั่ง
การให้ปฏิบัติและหน่วยรับตรวจยอมรับน าไปสู่
การปฏิบัติ  เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพ ปรับปรุง



 

 

๒๐ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

ระบบงาน/กระบวนการท างานครอบคลุมทั้ง ๓ 
ด้าน 

 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๑๓)  การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2200, 2210, 2220, 2230, 2240 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการจัดท าแผนการปฏิบัติ ง านตรวจสอบ
ครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

- แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จ านวน ๗ เรื่อง 
- แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบระบบงานความรับ

ผิดทางละเมิดและแพ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑ เรื่อง 
- รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบระบบงาน

ความรับผิดทางละเมิดและแพ่งปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  

   ๒ มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้  
๑) มีองค์ประกอบครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 
ประกอบด้วย  
    - วัตถุประสงค์ 
    - ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
    - การจัดสรรทรัพยากร  
    - แผนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งระบุ
วิ ธี ก า ร ในกา รคั ด เ ลื อ กข้ อมู ล  วิ เ ค ร า ะห์  
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  แ ล ะ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ                    
ในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมทั้งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๒) มีการให้ความเห็นชอบโดยหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดย
ครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

๓ มีการน าแผนการปฏิบัติ ง านตรวจสอบไป
ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม โดยครบถ้วนทุก
ภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

๔ มีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบปีปัจจุบัน 
โดยอาศัยข้อมูลจากผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของปีก่อน  

 
 



 

 

๒๑ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๑๔)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2300, 2310, 2320, 2330, 2340 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภาคสนาม โดยครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

- กระดาษท าการสรุปข้อตรวจพบ จ านวน ๑๔ ฉบบั 
- หนังสือแจ้งเปิดตรวจสอบ จ านวน ๗ เรื่อง 
- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
- แผนการตรวจสอบประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ๒ มีการสอบทานจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน/ผู้ที่ ได้รับมอบหมายที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม โดยครบถ้วนทุกภารกิจ
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี 

๓ มีการสื่ อสารยืนยันถึ งความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบกับ
หน่วยรับตรวจก่อนเริ่มด าเนินการตรวจสอบ โดย
ครบถ้วนทุกภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี 

๔ มีการน าผลการวิเคราะห์ และการสรุปข้อตรวจ
พบมาใช้ในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/
พัฒนาองค์กรได้ 

 
 

ประเด็นที่ใชพ้ิจารณา  ๑๕)  การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2400, 2410, 2420, 2430, 2440, 2450 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
๑) มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
โดยครบถ้วน ทุกภารกิจงานตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปี 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ จ านวน ๗ 
เรื่อง (๙ ฉบับ) 
- รายงานผลการตรวจสอบ จ านวน ๗ เรื่อง (๙ ฉบับ) 

เสนอ ลดช. เพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ 
- หนังสือแจ้งหน่วยรับตรวจทราบและด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ จ านวน ๗ เรื่อง (๙ ฉบับ) 

 
- แผนการตรวจสอบประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

๒) มีการเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ โดยครบถ้วนทุก
ภารกิจงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 

๒ มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ดังนี้ 
๑) มีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย  
    - วัตถุประสงค์การตรวจสอบ  



 

 

๒๒ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

    - ขอบเขตการตรวจสอบ 
    - สรุปผลการตรวจสอบ (ผลการตรวจสอบ ความ
เสี่ยง/ผลกระทบและสาเหตุ) 
    - ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
๒) มีการจัดท าบทสรุปผู้บริหารเพ่ืออธิบายผล
การตรวจสอบในภาพรวม ให้ผู้บริหารสามารถให้
ความส าคัญและมุ่ ง เน้นการปรับปรุงแก้ ไข
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับแรก 

๓ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบถูกต้อง 
เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน 
และทันเวลา (เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ๒ เดือนนับจากวันตรวจสอบ
แล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ) 

๔ มีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
สร้างคุณค่าเพ่ิมให้แก่ส่วนราชการในภาพรวม
โดยครอบคลุมหน่วยรับตรวจเป็นส่วนใหญ่ 

 

ประเด็นที่ใช้พิจารณา  ๑๖)  การติดตามผลการตรวจสอบ 

รหัสมาตรฐานที่ใช้คือ 2500, 2600 

ข้อที่ เกณฑ์การพิจารณา 
เอกสำรประกอบกำรประเมิน 
(ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๓) 

๑ มีการก าหนดระบบ/เกณฑ์การติดตามผลการ
ตรวจสอบไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

- นโยบายการปฏิบั ติ ง านตรวจสอบภายใน 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  
- รายงานผลการติดตามเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

จ านวน ๖ ฉบับ 

๒ มีกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบเป็นไป
ตามระบบ/เกณฑ์ การติดตามผลที่ก าหนด 

๓ 
 
 
 

มีการรายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการโดยครบถ้วนทุกภารกิจงาน
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  
(รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่หัวหน้าส่วน
ราชการสั่งการภายในเดือนกันยายน) 

๔ มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์ในภาพรวม เพ่ือหาแนว
ทางการพัฒนาองค์กรเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 



 

 

๒๓ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

บทที่ ๔ 
สรุปผลกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ 

 
การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นการน าเสนอ

สภาพข้อเท็จจริงที่พบจากการประเมิน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบ    
การสรุปผลการประเมินจะสรุปผลเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 

๑. สรุปผลการประเมินระดับประเด็นที่ใช้พิจารณา 
เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นการพิจารณาว่ามีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับ

คะแนนใด 

 

ทั้งนี้จะได้คะแนนตามข้อ ๔ ตามเกณฑ์การพิจารณาของประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จะต้องได้คะแนนตามข้อ ๑ – ข้อ ๓ ครบทุกข้อ 
 

สรุปผลกำรประเมินระดับด้ำนที่ใช้ประเมิน 
เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละด้านการประเมิน โดยน าคะแนนที่ได้ในแต่ละประเด็น   

มาค านวณหาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน และคูณด้วยน้ าหนักออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก โดยการ
ก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านท่ีใช้ประเมิน ดังนี้ 

ด้ำนกำรประเมิน  น  ำหนัก 
๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance) ๐.๑๕ 
๒. ด้านบุคลากร (Staff) ๐.๒๐ 
๓. ด้านการจัดการ (Management) ๐.๓๐ 
๔. ด้านกระบวนการ (Process) ๐.๓๕ 

รวม ๑ 

สรุปผลกำรประเมินระดับภำพรวม 
เป็นการสรุปผลการประเมินโดยน าผลรวมคะแนนสุทธิของแต่ละด้านที่ใช้ประเมิน 

มาประเมินผลเป็นภาพรวม ดังนี้ 
๑. พิจารณาตามคะแนนที่ก าหนดในแต่ละประเด็นการพิจารณา 
๒. น าคะแนนที่ได้รับในแต่ละประเด็นมาค านวณเป็นร้อยละและคูณด้วยน้ าหนัก 

ออกมาเป็นคะแนนสุทธิ 
๓. น าผลรวมคะแนนสุทธิของแต่ละด้านมาประเมินผลเป็นภาพรวม ดังนี้ 
 
 

ระดับคะแนน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ไม่มีการด าเนินการ ด าเนินการ ๑ ข้อ ด านินการ ๒ ข้อ ด าเนินการ ๓ ข้อ ด าเนินการ 4 ข้อ 



 

 

๒๔ กลุม่ตรวจสอบภายใน 

 

ผลกำรประเมิน คะแนน 
เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) 3.00 - 4.00 
เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (Partially Conforms : PC) 2.00 - 2.99 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Does not Conforms : DNC) 0.00 - 1.99 

 

ทั้งนี้ ถ้าหน่วยงานที่มีผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐอยู่ใน
ระดับเป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) แต่มีผลการประเมินบางประเด็นการพิจารณา          
ได้ระดับคะแนน ๐ หรือ ๑ ให้ปรับผลการประเมินเป็นระดับ เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน  (Partially 
Conforms : PC) 



 
 
 
 
 

ภำคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการประเมินประกันคุณภาพ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 

https://is.gd/0ip8pl 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรม 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 

 
https://is.gd/I5l6AU 

แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
https://is.gd/bVT6q7 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕62 

 

https://is.gd/0ip8pl
https://is.gd/I5l6AU
https://is.gd/bVT6q7


สํา นักงานคณะกรรมการ ดิ จิ ทั ล เ พื� อ
เศรษฐ กิจแล ะ สังคมแ ห่งชา ติ

แนวทางการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สิงหาคม ๒๕๖๓


