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 กองตรวจสอบภาครัฐ  

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวทางการประเมินผลการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                      หน้า ๑  

 

แนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง 
                

  แนบหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๐๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

 ในปัจจุบันงานตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารราชการ 
เนื่องจากงานตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพจะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินงานของส่วนราชการมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล มีการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสะท้อนให้
เห็นธรรมาภิบาลในการบริหารงานของส่วนราชการ  ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย         
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม           
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ รหัส ๑๓๑๒ ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ต้องได้รับการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอก อย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี โดยบุคคล
หรือคณะบุคคลภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐกับส่วนราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้                      
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย                 
การตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ                    
พ.ศ. ๒๕๕๕ และได้ด าเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในในรอบแรกครบถ้วนทุกส่วนราชการแล้ว 
อย่างไรก็ดี เพ่ือให้หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐมีความเหมาะสมกับสถานการณ์               
ของส่วนราชการในปัจจุบัน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้น จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

ทั้งนี้ แนวทางการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง
จัดท าขึ้นตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒. สรุปผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
๓. วิธีการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง 
๔. ขอบเขตการประเมินผลประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
๕. ระยะเวลาและสถานทีก่ารส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน      

 
 

๑. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 การก าหนดเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ได้ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก ๒ มาตรฐาน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 

จากกรอบมาตรฐานดังกล่าวฯ สามารถก าหนดประเด็นที ่ใช ้ในการพิจารณาเพื ่อประเมิน  
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 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 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  



กรมบัญชีกลาง 

       แนวทางการประเมินผลการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                      หน้า ๒  

 

 1.1 ด้านการก ากับดูแล (Governance) จ านวน 3 ประเด็น น  าหนักร้อยละ 15 ประกอบด้วย 
1.1.1 โครงสร้างและสายการรายงาน 
1.1.2 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
1.1.3 การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

1.2 ด้านบุคลากร (Staff) จ านวน 3 ประเด็น น  าหนักร้อยละ 20 ประกอบด้วย 
1.2.1 ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน 
1.2.2 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
1.2.3 การพัฒนาบุคลากร 

 1.3. ด้านการจัดการ (Management) จ านวน 5 ประเด็น น  าหนักร้อยละ 30 ประกอบด้วย 
1.3.1 กลยุทธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.3.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   
1.3.3 การวางแผนการตรวจสอบ 
1.3.4 นโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และการประสานงาน 
1.3.5 การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 1.4. ด้านกระบวนการ (Process) จ านวน 5 ประเด็น น  าหนักร้อยละ 35 ประกอบด้วย 
1.4.1 การปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 
1.4.2 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
1.4.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
1.4.4 การรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1.4.5 การติดตามผลการตรวจสอบ 

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

๒. สรุปผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
 

 การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นการน าเสนอสภาพ
ข้อเท็จจริงที่พบจากการประเมิน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบ   
 การสรุปผลการประเมินจะสรุปผลเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  
   ๒.๑ สรุปผลการประเมินระดับประเด็นที่ใช้พิจารณา  
 เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละประเด็นการพิจารณาว่ามีผลการปฏิบัติอยู่ในระดับใด
คะแนนใด 
 
  

 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวทางการประเมินผลการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                      หน้า ๓  

 

 ทั้งนี้ จะได้คะแนนตามข้อ ๔ ตามเกณฑ์การพิจารณาของประเด็นที่ ใช้ในการพิจารณา                 
การประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จะต้องได้คะแนนตามข้อ ๑ – ข้อ ๓ ครบทุกข้อ  
             

 ๒.๒ สรุปผลการประเมินระดับด้านที่ใช้ประเมิน     
  เป็นการสรุปผลการประเมินในแต่ละด้านการประเมิน โดยน าคะแนนที่ได้ในแต่ละประเด็น      

มาค านวณหาคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน และคูณด้วยน้ าหนักออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
           โดยการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านที่ใช้ประเมิน ดังนี้ 

ด้านการประเมิน น้ าหนัก 
๑. ด้านการก ากับดูแล (Governance) 
๒. ด้านบุคลากร (Staff) 
๓. ด้านการจัดการ (Management) 
๔. ด้านกระบวนการ (Process) 

๐.๑๕ 
๐.๒๐ 
๐.๓๐ 
๐.๓๕ 

รวม ๑.๐๐ 
 

 ๒.๓ สรุปผลการประเมินระดับภาพรวม 
เป็นการสรุปผลการประเมิน โดยน าผลรวมคะแนนสุทธิของแต่ละด้านที่ ใช้ประเมิน

มาประเมินผลเป็นภาพรวม ดังนี้ 

ผลการประเมิน คะแนน 
เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC) ๓.๐๐ – ๔.๐๐ 

เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (Partially Conforms : PC) ๒.๐๐ – ๒.๙๙ 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (Does not Conforms : DNC) ๐.๐๐ – ๑.๙๙ 

 

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติให้หน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีผลการประเมิน 
การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ อยู่ในระดับ เป็นไปตามมาตรฐาน (General Conforms : GC)  
แต่มีผลการประเมินบางประเด็นการพิจารณาได้ระดับคะแนน ๐ หรือ ๑ ให้ปรับลดผลการประเมิน 
เป็นระดับ เป็นไปตามมาตรฐานบางส่วน (Partially Conforms : PC) 

 
 
 
 
 

ระดับคะแนน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 

ไม่มีการด าเนินการ ด าเนินการ ๑ ข้อ ด าเนินการ ๒ ข้อ ด าเนินการ ๓ ข้อ ด าเนินการ 4 ข้อ 
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 ๓. วิธีการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง 
 

๓.๑ ให้ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง โดยใช้ “แบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ” และส่งแบบประเมินผลดังกล่าว พร้อมทั้ง
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) โดยการสแกนพร้อมบันทึกข้อมูลดังกล่าว
ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) หรือแฟลชไดรฟ์ และส่งให้กรมบัญชีกลาง ดังนี้ 
 -  กรณีส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยที่มีส านัก งานตั้ ง อยู่ ในส่วนกลาง  
ส่งให้กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
 -  กรณีส่วนราชการส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยที่มีส านักงานตั้ งอยู่ ในส่วนภูมิภาค 
ส่งให้ส านักงานคลังเขตในพ้ืนที่ที่ส่วนราชการตั้งอยู่ 

 ทั้งนี้ ส าหรับเอกสารรายการใดที่ใช้อ้างอิงมากกว่า ๑ ประเด็นให้ส่งเพียงรายการเดียว 
๓.๒ กรมบัญชีกลางจะประเมินตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ ได้รับจากส่วนราชการเท่านั้น 

โดยถือว่าเอกสาร/หลักฐานมีความครบถ้วน และเพียงพอต่อการประเมิน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องประสานขอเอกสาร/
หลักฐานต่างๆ เพ่ิมเติม ทั้งนี้ อาจมีการเข้าตรวจเยี่ยมส่วนราชการ เพ่ือหารือผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และ
ผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือยืนยันข้อมูลและหรือรับฟังการชี้แจงข้อมูลที่ส าคัญ และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานตรวจสอบภายในของภาครัฐให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

๔. ขอบเขตการประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 

 ๔.๑ ประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๓๕๓ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙  
 ๔.๒ ประเมินผลการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ๔.๓ เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการประเมินฯ เป็นเอกสาร/หลักฐานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๕. ระยะเวลาและสถานที่การส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
 

 

 ๕.๑ ให้ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
พร้อมทั้งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ๕.๒ สถานที่การจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี ้
 
 

กรมบัญชีกลาง หน่วยงานที่จัดส่ง 
กองตรวจสอบภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)  
ที่อยู่ ถ.พระรามที่ ๖ 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

ส่วนราชการส่วนกลางและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในส่วนกลาง 

  



กรมบัญชีกลาง 

       แนวทางการประเมินผลการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                      หน้า ๕  

 

ส านักงานคลังเขต จังหวัด มหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคลังเขต ๑ 
ที่อยู่ 
ถ.คลองมะขามเรียง ต.หอรัตนไชย 
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

 

๑. จังหวัดนนทบุรี 
๒. จังหวัดปทุมธานี 
๓. จังหวัดลพบุรี 
๔. จังหวัดสระบุร ี
๕. จังหวัดอ่างทอง 

 

๑. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    สุวรรณภูม ิ
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ส านักงานคลังเขต ๒ 
ที่อยู่ 
ถ.มรุพงษ ์ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

๑. จังหวัดชลบุร ี                        
๒. จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. จังหวัดปราจีนบุร ี
๔. จังหวัดระยอง 
๕. จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ส านักงานคลังเขต ๓ 
ที่อยู่  
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

๑. จังหวัดอุบลราชธาน ี ๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    อีสาน 

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๕. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ส านักงานคลังเขต ๔ 
ที่อยู่  
ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง 
อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

๑. จังหวัดบึงกาฬ 
๒. จังหวัดมุกดาหาร 
 

๑. มหาวิทยาลัยนครพนม 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ส านักงานคลังเขต ๕ 
ที่อยู่  
ถ.โชตนา อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 

๑. จังหวัดเชียงราย                       
๒. จังหวัดพะเยา 
๓. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๔. จังหวัดล าปาง                           

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
    ล้านนา 
๒. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ส านักงานคลังเขต ๖ 
ที่อยู่  
๑๒๓ ม.๔ ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์  
ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
๖๕๐๐๐ 

๑. จังหวัดพิจิตร                       ๑. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
๓. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 

ส านักงานคลังเขต ๗ 
ที่อยู่ 
๒๗/๑๒ ถ.นวเขต ต.พระประโทน  
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 

๑. จังหวัดกาญจนบุรี  
๒. จังหวัดเพชรบุร ี
๓. จังหวัดราชบุร ี
 

 

 

 



กรมบัญชีกลาง 

       แนวทางการประเมินผลการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการด้วยตนเอง                      หน้า ๖  

 

ส านักงานคลังเขต จังหวัด มหาวิทยาลัย 

ส านักงานคลังเขต ๘ 
ที่อยู่ 
ต.ขุนทะเล อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ 

๑. จังหวัดกระบี่                             
 

๑. มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 

ส านักงานคลังเขต ๙ 
ที่อยู่  
๕ ถ.แหล่งพระราม อ.เมือง  
จ.สงขลา ๙๐๐๐ 

๑. จังหวัดสตูล 
 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 

 


