รายงานการประเมินตนเอง
Self Assessment
รอบปีงบประมาณ
2561

สานักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกสารที่ 6/2561

คานา
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ตระหนักถึงควำมสำคัญและควำม
จำเป็นของกำรประเมินตนเอง กำรประเมินตนเองเป็น แนวทำงกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำน ซึ่งช่วยให้
ทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคที่เป็นอยู่อย่ำงแท้จริง รวมทั้งข้อจำกัดต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนของตนได้ ซึ่ง
เป็นไปตำมมำตรฐำนของกรมบัญชีกลำง
จำกรำยงำนประเมินตนเองทุกรอบปีงบประมำณ สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มีแนวทำงกำร
พัฒนำปรับปรุงระบบกำรปฏิบัติงำนให้มีมำตรฐำนที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
รำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้ ได้ทำกำรวิเครำะห์ข้อมูลมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ กำรพัฒนำกำรที่
ต่อเนื่ องโดยใช้แผนภูมิ (Chart) ประกอบกำรอธิบำย เพื่อให้ เกิดควำมชัดเจนและง่ำยต่อควำมเข้ำใจ
นอกจำกนั้นยังนำเสนอแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกรอบปี
ท้ำยนี้ ขอขอบคุณทุกท่ำน และผู้เกี่ยวข้องที่ให้ ควำมร่ว มมือและมีส่วนร่ว มในกำรดำเนิน งำน
เพื่อให้เกิดรำยงำนกำรประเมินตนเองครั้งนี้

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พุทธมน สุวรรณอำสน์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
31 สิงหำคม 2561

บทสรุปผู้บริหาร
ในรอบปีงบประมำณ 2561 สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้ประเมินตนเอง
(Self Assessment) ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำง/เกณฑ์มำตรฐำน ที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
1. ผลกำรประเมินตนเองรอบปีงบประมำณ 2561 เท่ำกับ 99.38% ระดับดีมาก
ซึ่งประเมินในสำมด้ำนมำตรฐำน ดังนี้
มำตรฐำน
คะแนนร้อยละ
ระดับ
มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ
99.40%
ดีมำก
มำตรฐำนด้ำนปฏิบัติงำน
99.20%
ดีมำก
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
100.00%
ดีมำก
เฉลี่ย
99.38%
ดีมาก

(รำยละเอียด หน้ำ 15)
2. กำรพัฒนำกำรประเมินตนเอง เพิ่มขึ้นทุกรอบปี อัตรำเพิ่มขึ้น +5.27% (ปี 2559-2561)
(รำยละเอียด หน้ำ 21)
3. กำรพัฒนำกำรมำกที่สุด คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ เนื่องด้วย ผู้ตรวจสอบภำยในได้รับ
วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) จำกกรมบัญชีกลำง (รำยละเอียด หน้ำ 22)
4. ปัญหำอุปสรรค คือ ขาดคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เพื่อใช้ปฏิบัติงำนภำคสนำม
(รำยละเอียด หน้ำ 25)
5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง 5 ประเด็น (รำยละเอียด หน้ำ 25)
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ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีโครงสร้ำงหน่วยงำนขึ้นตรงต่ออธิกำรบดี ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงใหม่ ว่ำด้วย สำนักงำนตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2557 ข้อ 5 และข้อ 7

ภาพที่ 1 โครงสร้ำงสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ตรวจสอบ สอบทำน ให้คำแนะนำ/ปรึกษำระบบกำรควบคุม
ภำยใน เพื่อให้ควำมเชื่อมั่นว่ำมีกำรปฎิบัติงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้ และกำรใช้ทรัพยำกร/ทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ-ประสิทธิผล และคุ้มค่ำ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีงำนให้ควำมเชื่อมั่นและงำนให้คำปรึกษำ รวม 7 ประเภท ดังนี้
1) กำรตรวจสอบทำงกำรเงิน (Financial Auditing)
2) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
3) กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน (Operational Auditing)
4) กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำน (Performance Auditing)
5) กำรตรวจสอบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Auditing)
6) กำรตรวจสอบกำรบริหำร (Management Auditing)
7) กำรบริกำรให้คำปรึกษำ (Consulting)
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้มีกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในดังนี้

ภาพที่ 2 กระบวนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
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แนวการตรวจสอบการดาเนินการ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้มีแนวกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในดังนี้

ภาพที่ 3 แนวกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำร
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แนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้มีแนวกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ภาพที่ 4 แนวกำรตรวจสอบและสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

วิธกี ารประเมินตนเอง
กำรประเมินตนเองของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน เป็นกระบวนกำรในกำรสอบทำน และประเมิน
ประสิทธิผลงำนตรวจสอบภำยในของสำนักงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรตรวจสอบภำยใน เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำกำรปฏิ บั ติ ง ำนตรวจสอบภำยในให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้พิจำรณำทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ ำนมำว่ำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรที่กำหนดไว้
หรือไม่
2. เพื่อให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน เพื่อพิจำรณำหำแนวทำงในกำรพัฒนำ
และปรับปรุ งกำรปฏิบัติงำนของส ำนั กงำนตรวจสอบภำยในให้ มีประสิ ทธิภำพยิ่งขึ้น ในอันที่จะนำมำซึ่ง
คุณภำพของงำนตรวจสอบภำยใน
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในและใช้เป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง

เป้าหมาย
กำรประเมินตนเองของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำงำนตรวจสอบภำยในให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร

ประโยชน์
1. ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
2. ช่วยให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีคุณภำพ และผลงำน
เป็นที่ยอมรับจำกผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจ
3. ช่วยให้สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีเครื่องมือในกำรสอบทำนกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้วยตนเอง
4. ช่วยให้สำนักงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถดำเนินกำรพัฒนำและปรับปรุงงำนตรวจสอบ
ภำยในให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
5. ช่วยให้ผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจมีควำมมั่นใจในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
ว่ำได้ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
6. ช่ว ยให้ ผู้ บริ หำรทรำบผลกำรปฏิบัติ งำนและปัญหำ อุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
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ความถี่การประเมินตนเอง
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ จัดให้มีกำรประเมินตนเอง รอบ
ปีงบประมำณละ 1 ครั้ง ตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด

วิธีการประเมินตนเอง
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน ประเมินตนเองด้วยกำรทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำว่ำ
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรหรือไม่
โดยใช้ แ บบประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในของส่ ว นรำชกำร (Self - Assessment)
ที่กรมบัญชีกลำงกำหนดไว้เป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเอง สรุปได้ดังนี้
1. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ แ นวทำงกำรประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยในของ
กรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง
2. ดำเนินกำรจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตำมแนวทำงที่
กรมบัญชีกลำงกำหนด
3. ดำเนินกำรประเมินตนเองรำยบุคคล ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน และผู้ตรวจสอบ
ภำยในแต่ละคนประเมินตนเอง ตำมแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) กรมบัญชีกลำงกำหนด
โดยให้ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนร่วมกันพิจำรณำตอบแบบประเมิน โดยให้ทำเครื่องหมำย √ ลงในช่องผล
กำรประเมินในแต่ละข้อ
4. นำผลกำรประเมินแต่ละคนมำประชุม และหำรือร่วมกันโดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน สรุปผลเป็นภำพรวมของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
5. วิ เ ครำะห์ ส รุ ป ผลกำรประเมิ น ตนเองในภำพรวมของส ำนั ก งำนตรวจสอบภำยใน
ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรในแต่ละหมวด
และแต่ละด้ำน โดยนำคะแนนที่ได้มำคำนวณเป็นร้อยละของคะแนนเต็ม โดยแยกตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
6. จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง นำเสนอให้อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ทรำบ
7. เผยแพร่รำยงำนผลกำรประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลำง กลุ่มตรวจสอบภำยในระดับกระทรวง
กระทรวงศึกษำธิกำร พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ www.Internalaudit.cmru.ac.th
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ภาพที่ 5 วิธีกำรประเมินตนเอง
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มาตรฐานการประเมิน
มำตรฐำนกำรประเมิน จำนวน 12 มำตรฐำน ดังนี้
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
1. มำตรฐำน 1000 : วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
2. มำตรฐำน 1100 : ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
3. มำตรฐำน 1200 : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ
4. มำตรฐำน 1300 : กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
5. มำตรฐำน 2000 : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน
6. มำตรฐำน 2100 : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน
7. มำตรฐำน 2200 : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
8. มำตรฐำน 2300 : กำรปฏิบัติงำน
9. มำตรฐำน 2400 : รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
10. มำตรฐำน 2500 : กำรติดตำมผล
11. มำตรฐำน 2600 : กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร
จริยธรรม
12. จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน

เกณฑ์การประเมินตนเอง
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีคุณภำพ ได้รับกำรยอมรับและเชื่อถือจำก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำรประเมินตนเองของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน จึงยึดกรอบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรเป็ นเกณฑ์ในกำร
ประเมิน ตนเอง ซึ่งประกอบด้ว ย 1.มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ 2.มำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน และ
3.จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน โดยมีเกณฑ์กำรประเมินตนเอง ดังตำรำงที่ 1 นี้
ตารางที่ 1 เกณฑ์กำรประเมินตนเอง
ระดับ ระดับ
คาอธิบาย
5
ดีมำก มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมำก หรือปฏิบัติได้มำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 91 ของงำน
4
ดี
มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 71 – 90 ของงำน
3
พอใช้ มีกำรปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 51 – 70 ของงำน
2
น้อย มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้ำงมำก หรือปฏิบัตไิ ด้ร้อยละ 31 – 50 ของงำน
1
น้อยมำก มีกำรปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมำก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 30 ของงำน
0
ไม่ปฏิบัติ ไม่มีกำรปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
N/A
N/A ไม่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้

ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเอง
ผลกำรประเมินตนเองปีงบประมำณ 2561 ตำมคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและจริยธรรมผู้
ตรวจสอบภำยในของสำนักงำนตรวจสอบภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมำณ 2561 พบว่ำ ผล
คะแนนในภำพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.97 คิดเป็น 99.40% ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก จานวน
12 มาตรฐาน ซึ่งมีรำยละเอียดดังตำรำงที่ 2 นี้
ตารางที่ 2 ผลกำรประเมินตนเอง (ภำพรวม) ปีงบประมำณ 2561 (1)
มาตรฐาน
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
1 มำตรฐำน 1000 : วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
2 มำตรฐำน 1100 : ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
3 มำตรฐำน 1200 : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ
4 มำตรฐำน 1300 : กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
5 มำตรฐำน 2000 : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน
6 มำตรฐำน 2100 : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน
7 มำตรฐำน 2200 : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
8 มำตรฐำน 2300 : กำรปฏิบัติงำน
9 มำตรฐำน 2400 : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
10 มำตรฐำน 2500 : กำรติดตำมผล
11 มำตรฐำน 2600 : กำรยอมรับสภำพควำมเสีย่ งของฝ่ำยบริหำร
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12 จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
เฉลี่ย

หมายเหตุ รำยละเอียดผลกำรประเมินตนเอง หน้ำ 26

ภาพที่ 6 ผลกำรประเมินตนเอง (ภำพรวม) ปีงบประมำณ 2561 (1)

คะแนน
4.97
5.00
5.00
4.89
5.00
4.96
4.93
4.92
4.89
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.97

ร้อยละ
99.40%
100.00%
100.00%
97.80%
100.00%
99.20%
98.60%
98.40%
97.80%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.38%

ระดับ
ดีมาก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก
ดีมำก
ดีมาก

- 16 จำกข้อมูลข้ำงต้น เมื่อเรียงลำดับอัตรำส่วนร้อยละจำกมำกไปน้อย พบว่ำ อันดับหนึ่งคือ มำตรฐำน
ด้ำนจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน มีคะแนน 5.00 คิดเป็น 100.00% รองลงมำคือมำตรฐำน
ด้ำนคุณสมบัติ มีคะแนน 4.97 คิดเป็น 99.40% อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มีคะแนน 4.96 คิดเป็น 99.20% อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก
(จำกตำรำงที่ 2 หน้ ำ 15) เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของมำตรฐำนต่ำงๆ จำนวน 12
มำตรฐำน สำมำรถนำเสนอในภำพรวมได้ดังภำพที่ 7 นี้

ภาพที่ 7 ผลกำรประเมินตนเอง (ภำพรวม) ปีงบประมำณ 2561 (2)
จำกภำพที่ 7 ข้ ำ งต้ น นี้ สำมำรถแบ่ ง ได้ 2 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม ที่ มี ค ะแนน 100% มี จ ำนวน
8 มำตรฐำน และ 2) กลุ่มที่มีคะแนนไม่ถึง 100% มีจำนวน 4 มำตรฐำน ดังตำรำงที่ 3 นี้
ตารางที่ 3 ผลกำรประเมินตนเอง (ภำพรวม) ปีงบประมำณ 2561 (2)
กลุ่มที่มีคะแนน 100%
กลุ่มที่มีคะแนนไม่ถึง 100%
1. มำตรฐำน 1000 : วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ ควำม
1. มำตรฐำน 1200 : ควำมเชี่ยวชำญและควำม
รับผิดชอบ
ระมัดระวังรอบคอบ
2. มำตรฐำน 1100 : ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม 2. มำตรฐำน 2000 : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน
3. มำตรฐำน 1300 : กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุง 3. มำตรฐำน 2100 : ลักษณะของงำนตรวจสอบ
คุณภำพงำน
ภำยใน
4. มำตรฐำน 2300 : กำรปฏิบัติงำน
4. มำตรฐำน 2200 : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
5. มำตรฐำน 2400 : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
6. มำตรฐำน 2500 : กำรติดตำมผล
7. มำตรฐำน 2600 : กำรยอมรับสภำพควำมเสีย่ งของฝ่ำย
บริหำร
8. จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน

สำหรับในมำตรฐำนในกลุ่มที่มีคะแนนไม่ถึง 100% ได้กำหนดประเด็นที่ควรพัฒนำไว้แล้ว ใน
ตำรำงที่ 11 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน หน้ำที่ 25

- 17 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ มีทั้งหมด 4 มำตรฐำน โดยทุกมำตรฐำนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมำก ดังตำรำงที่ 4 นี้
ตารางที่ 4 ผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ
มาตรฐาน
มำตรฐำน 1000 : วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
มำตรฐำน 1100 : ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
มำตรฐำน 1200 : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ
มำตรฐำน 1300 : กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน
เฉลี่ย

ร้อยละ
100.00%
100.00%
97.80%
100.00%
99.40%

ระดับ
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก

ภาพที่ 8 ผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ
จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100% มีจำนวน 3 มำตรฐำนได้แก่
1) มำตรฐำน 1000 : วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
2) มำตรฐำน 1100 : ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
3) มำตรฐำน 1300 : กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน
2. กลุ่มที่มีคะแนนน้อยกว่ำ 100% มีจำนวน 1 มำตรฐำน คือ
มำตรฐำน 1200 : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ มีร้อยละ 97.80% โดยมีกำร
ประเมินตนด้ำนควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่หลำกหลำยในเรื่องต่ำงๆ ที่จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน เช่น ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น และบำงส่วนประเมินตนเองในเรื่อง
ประสบกำรณ์/อำยุงำนในตำแหน่งงำนด้ำนตรวจสอบที่ยังน้อย

- 18 ประเด็นที่ควรพัฒนา
จำกข้อมูลข้ำงต้น มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติที่มีคะแนนร้อยละน้อยที่สุด คือ มำตรฐำน 1200 ควำม
เชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ เท่ำกับ 97.80% จึงควรพัฒนำโดยกำรเพิ่มทักษะควำมรู้ให้
ผู้ตรวจสอบภำยใน โดยกำหนดแผนพัฒนำบุคคลให้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมหลั กสูตรประกำศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลำง และสอดคล้องกับเกณฑ์ ประกันคุณภำพงำน
ตรวจสอบภำยในภำครัฐ โดยได้กำหนดประเด็นที่ควรพัฒนำไว้แล้ว ในเรื่องที่ปรับปรุงด้ำนพัฒนำบุคลำกร
ในตำรำงที่ 11 แผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน หน้ำที่ 25
มาตรฐานการปฏิบัติงาน มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มีทั้งหมด 7 มำตรฐำน โดยทุกมำตรฐำนอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีมำก ดังตำรำงที่ 5 นี้
ตารางที่ 5 ผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มาตรฐาน
มำตรฐำน 2000 : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน
มำตรฐำน 2100 : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน
มำตรฐำน 2200 : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
มำตรฐำน 2300 : กำรปฏิบัติงำน
มำตรฐำน 2400 : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
มำตรฐำน 2500 : กำรติดตำมผล
มำตรฐำน 2600 : กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร
เฉลี่ย

ภาพที่ 9 ผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน

ร้อยละ
98.60%
98.40%
97.80%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.20%

ระดับ
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมาก

- 19 จำกข้อมูลข้ำงต้น สำมำรถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 100% มีจำนวน 4 มำตรฐำนได้แก่
1) มำตรฐำน 2300 : กำรปฏิบัติงำน
2) มำตรฐำน 2400 : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
3) มำตรฐำน 2500 : กำรติดตำมผล
4) มำตรฐำน 2600 : กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร
2. กลุ่มที่มีคะแนนน้อยกว่ำ 100% มีจำนวน 3 มำตรฐำน คือ
1) มำตรฐำน 2000 : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน โดยผู้ตรวจสอบภำยในได้ประเมิน
ว่ำ กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในยังไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งยังต้องรอดำเนินกำรปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน
2) มำตรฐำน 2100 : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน โดยผู้ตรวจสอบภำยในได้ประเมิน
ว่ำ ผู้ตรวจสอบภำยในเองมีข้อจำกัดในกำรนำควำมรู้ในเรื่อง ควำมเสี่ยงที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนบริกำร
ให้คำปรึกษำมำใช้ในกำรประเมินผลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส่วนรำชกำร
3) มำตรฐำน 2200 : กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน โดยผู้ตรวจสอบภำยในได้ประเมิ นว่ำ
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำน ยัง อำจไม่ครอบคลุมถึงระบบกำรทำงำนสมัยใหม่ (ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ) ที่ได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน มำกขึ้น ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยใน
เห็นควรมีกำรทบทวนพิจำรณำขอบเขตกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้ครอบคลุมถึงระบบกำรทำงำนสมัยใหม่
ซึ่งทั้งสำมประเด็นดังกล่ำวนี้ จึงควรนำไปสู่ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อไป
ประเด็นที่ควรพัฒนา
จำกข้อมูลข้ำงต้น มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนที่มีคะแนนร้อยละที่ไม่ถึง 100 ได้แก่ มำตรฐำน 2000
มำตรฐำน 2100 และ มำตรฐำน 2200 จึงควรพัฒนำต่อไป โดยมีประเด็นพัฒนำดังนี้
1) จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นปัจจุบัน
2) จัดประชุมพิจำรณำทบทวนขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ในขั้นตอนกำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน
เพื่อให้ครอบคลุมถึงระบบกำรทำงำนสมัยใหม่ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3) ส่งเสริมกำรฝึกอบรม เพิ่มทักษะควำมรู้ให้แก่ผู้ตรวจสอบภำยในด้ำน กำรบริหำรควำมเสี่ยง
และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
4) จัดหำเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม ได้แก่ โน๊ตบุ๊ค
ประเด็นที่ควรพัฒนำทั้ง 4 ข้อนี้ ได้กำหนดจุดที่ควรพัฒนำไว้ในเรื่องที่ปรับปรุงในตำรำงที่ 11
แผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน หน้ำที่ 25 ไว้แล้ว

- 20 มาตรฐานจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก ดังตำรำงที่ 6 นี้
ตารางที่ 6 ผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
มาตรฐาน
ร้อยละ
ระดับ
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
100.00% ดีมำก
100.00% ดีมาก
เฉลี่ย

ภาพที่ 10 ผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
จำกข้อมูล ข้ำงต้น ในด้ำนจริ ยธรรมกำรปฏิบัติง ำนตรวจสอบภำยใน ผู้ ตรวจสอบภำยในได้
ประเมินตนเองอยู่ในระดับ 5 ในด้ำน ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) กำร
ปกปิดควำมลับ (Confidentiality) และควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency)
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การพัฒนาการประเมินตนเอง
สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรดำเนินกำรประเมินตนเองในทุกรอบปีงบประมำณเป็นไปตำม
เกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำงกำหนด โดยมีข้อมูลกำรพัฒนำกำรประเมินตนเอง ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 2561 (ตารางที่ 24 หน้ำ 45)

การพัฒนาการประเมินตนเอง 3 ปีย้อนหลัง
เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำกำรประเมินตนเองของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน จำกข้อมูลระหว่ำง
ปีงบประมำณ 2559 – 2561 ซึ่งมีข้อมูลดังตำรำงที่ 7 นี้
ตารางที่ 7 กำรพัฒนำกำรประเมินตนเอง 3 ปีย้อนหลัง
มาตรฐาน
ปี 2559
มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ
93.80%
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
94.00%
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
95.60%
คะแนนเฉลี่ย
94.12%

ปี 2560
98.80%
99.20%
100.00%
99.15%

ปี 2561 พัฒนาการ
99.40%
+5.60%
99.20%
+5.20%
100.00%
+4.40%
99.38%
+5.27%

ภาพที่ 11 กำรพัฒนำกำรประเมินตนเอง 3 ปีย้อนหลัง
จำกข้อมูลข้ำงต้นจะเห็นว่ำ
1. ในภำพรวมมีแนวโน้มในกำรพัฒนำดีขึ้น +5.27% โดยมีกำรพัฒนำดีขึ้นในทุกด้ำน
2. มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติมีกำรพัฒนำดีขึ้นมำกที่สุด +5.60%

- 22 การพัฒนามาตรฐานด้านคุณสมบัติ
เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติในระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 – 2561 มีข้อมูล
ดังตำรำงที่ 8 นี้
ตารางที่ 8 กำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ
มาตรฐาน
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
1 มำตรฐำน 1000 วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
2 มำตรฐำน 1100 ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
3 มำตรฐำน 1200 : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ
4 มำตรฐำน 1300 : กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงคุณภำพงำน
เฉลี่ย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

พัฒนาการ

98.00%
93.40%
86.60%
97.20%
93.80%

100.00%
100.00%
95.40%
100.00%
98.80%

100.00%
100.00%
97.80%
100.00%
99.40%

+2.00%
+6.60%
+11.20%
+2.80%
+5.60%

ภาพที่ 12 กำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ
จำกข้อมูลมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติข้ำงต้นจะเห็นว่ำ
1. ในภำพรวมมีแนวโน้มในกำรพัฒนำดีขึ้น +5.60% โดยมีกำรพัฒนำดีขึ้นในทุกมำตรฐำน
2. มำตรฐำน 1200 : ควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังรอบคอบ มีกำรพัฒนำดีขึ้นมำกที่สุด
+11.20% เนื่องด้วยผู้ตรวจสอบภำยใน ได้ประเมินตนเองด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองเพิ่มสูงขึ้น
เนื่องจำกในปีงบประมำณ 2560 และปีงบประมำณ 2561 ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำ ร่วมโครงกำรอบรม
หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA) ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลำง และได้ผ่ำนเกณฑ์กำร
ทดสอบของหลักสูตรที่เข้ำอบรม ดังนี้
- ปี ง บประมำณ 2560 นำยสุ วิ ท ย์ วิ มุ ต ติ โ พธิ์ ได้ เ ข้ ำ อบรม และได้ รั บ วุ ฒิ บั ต ร (CGIA)
หลักสูตรระดับพื้นฐำน
- ปีงบประมำณ 2561
1) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พุทธมน สุวรรณอำสน์ ได้เข้ำอบรมและได้รับ วุฒิบัตร (CGIA)
หลักสูตร Intermediate ด้ำน Information Technology
2) นำงสำวอัมพวำ รินสินจ้อย ได้เข้ำอบรมและได้รับวุฒิบัตร (CGIA) หลักสูตร Advance
ด้ำน Information Technology และวุฒิบัตร (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้ำน Consulting

- 23 การพัฒนาด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เมื่อพิจำรณำกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงปีงบประมำณ 2559 – 2561 มีข้อมูล
ดังตำรำงที่ 9 นี้
ตารางที่ 9 กำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
มาตรฐาน
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
5 มำตรฐำน 2000 : กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน
6 มำตรฐำน 2100 : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน
7 มำตรฐำน 2200 : กำรวำงแผนกำรปฏิบตั ิงำน
8 มำตรฐำน 2300 : กำรปฏิบัติงำน
9 มำตรฐำน 2400 : กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
10 มำตรฐำน 2500 : กำรติดตำมผล
11 มำตรฐำน 2600 : กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ำยบริหำร
เฉลี่ย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

พัฒนาการ

97.00%
85.40%
87.60%
93.00%
95.60%
100.00%
100.00%
94.00%

98.60%
98.00%
97.80%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.20%

98.60%
98.40%
97.80%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
99.20%

+1.60%
+13.00%
+10.20%
+7.00%
+4.40%
+0.00%
+0.00%
+5.20%

ภาพที่ 13 กำรพัฒนำด้ำนมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
จำกข้อมูลมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนข้ำงต้นจะเห็นว่ำ
1. ในภำพรวมมีแนวโน้มในกำรพัฒนำดีขึ้น +5.20% โดยมีกำรพัฒนำดีขึ้นในทุกมำตรฐำน
2. มำตรฐำน 2100 : ลักษณะของงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรพัฒนำดีขึ้นมำกที่สุด +13.00%

- 24 การพัฒนาด้านจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เมื่อพิจ ำรณำกำรพัฒ นำด้ำนจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในระหว่ำงปีงบประมำณ
2559 – 2561 มีข้อมูลดังตำรำงที่ 10 นี้
ตารางที่ 10 กำรพัฒนำด้ำนจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
มาตรฐาน
จริยธรรมการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
12 จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
เฉลี่ย

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

พัฒนาการ

95.60%
95.60%

100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

+4.40%
+4.40%

ภาพที่ 14 กำรพัฒนำด้ำนจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
จำกข้อมูลจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในข้ำงต้นจะเห็นว่ำ มีกำรพัฒนำดีขึ้นจำกในปี
2559 เท่ำกับ 95.60% มำเป็น 100.00% ในปี 2561 มีกำรพัฒนำกำร +4.40%
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
ในรอบปีงบประมำณ 2561 มีปัญหำหรืออุปสรรคในด้ำนงบประมำณที่ไม่เพียงพอในกำรกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบภำคสนำม และใช้
ในกำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

แผนการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จำกประเด็นที่ควรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ (หน้ำ 18) และประเด็นที่ควรพัฒนำมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน (หน้ำ 19) จึงนำมำสู่แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน ดังตำรำงที่ 11 นี้
ตารางที่ 11 แผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
เรื่องที่ปรับปรุง

กระบวนการ/วิธีการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
1 ต.ค.61–
30 มิ.ย.62

1. พัฒนำบุคลำกร

อบรมหลักสูตรประกำศนียบัตรผู้
ตรวจสอบภำยในภำครัฐ (CGIA)

2. พัฒนำบุคลำกร

เข้ำรับกำรฝึกอบรม เพิ่มทักษะควำมรู้
ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในให้เป็นปัจจุบัน

1 ต.ค.61–
30 มิ.ย.62

จัดประชุมพิจำรณำทบทวนขอบเขตกำร
ปฏิบัติงำน ในขั้นตอนกำรวำงแผนกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้ครอบคลุมถึงระบบ
กำรทำงำนสมัยใหม่
จัดหำครุภัณฑ์เครื่องมือที่จำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนภำคสนำม ได้แก่ โน๊ตบุ๊ค

1 ต.ค.61–
30 มิ.ย.62

3. พัฒนำคู่มือ
4. ทบทวนขอบเขต
กำรปฏิบัติงำน
5. จัดหำครุภัณฑ์
ภำคสนำม

อบรม CGIA

1 ต.ค.61–
30 มิ.ย.62

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1. ผู้อำนวยกำร
2. ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน
1. ผู้อำนวยกำร
2. ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน
1. ผู้อำนวยกำร
2. ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน
1. ผู้อำนวยกำร
2. ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน

งบกลำง
มหำวิทยำลัย

ก.ค.62

ไม่ใช้
งบประมำณ

แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ประจำปี 2562
แผนพัฒนำ
บุคลำกร
ประจำปี 2562
แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี 2562

ไม่ใช้
งบประมำณ

แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี 2562

-

แผนปฏิบัติกำร
ประจำปี 2562

20,000 บำท

ผู้อำนวยกำร

อบรมบริหาร
ี่ ง , IT
ความเสย
ทบทวน
ขอบเขต

พัฒนาคูม
่ อ
ื
จัดหา
Notebook

ภาพที่ 15 สรุปภำพรวมแผนกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน

เชื่อมโยงไป
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รายละเอียดผลการประเมินตนเอง
จำกกำรประเมินตนเอง ตำมแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) ของกรมบัญชีกลำงใน
รอบปีงบประมำณ 2561 ด้ำนคุณสมบัติ กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน และจริยธรรม
ของผู้ตรวจสอบภำยใน มีผลกำรประเมินตนเอง โดยรวมคิดเป็นร้อยละ หรือได้คะแนนเฉลี่ยจำกคะแนน
เต็ม 5 จำกผลกำรประเมินทั้งหมด 12 เรื่อง รำยละเอียดดังนี้

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
มาตรฐาน 1000 : วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ไว้ในกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน และในรอบปีงบประมำณ 2561 ได้
มีกำรทบทวนกฎบัตรเพื่อให้เหมำะสม สอดคล้อง กับมำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน และเป็นไปตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ โดยเสนออธิกำรบดี
มหำวิทยำลั ย รำชภัฏ เชียงใหม่ให้ ควำมเห็ นชอบเมื่อวั นที่ 30 ตุล ำคม 2560 และเผยแพร่กฎบัตรกำร
ตรวจสอบภำยในผ่ำนเว็บ ไซต์ www.Internalaudit.cmru.ac.th ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ
คะแนนเฉลี่ย 5 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 12 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 1000
ประเด็นการประเมิน
1. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้กำหนดวัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงเป็นทำงกำรไว้ในกฎบัตรกำร
ตรวจสอบภำยใน
2. กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
3. กำรทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน โดยผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ปฏิบัติเป็นระยะๆ ตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนดและมีกำรนำเสนอกฎ
บัตรที่ได้ทบทวนให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำเห็นชอบ
4. กำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้
เผยแพร่ให้ทรำบทั่วกันในส่วนรำชกำร
5. กำรปฏิบัติตำมกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
สำมำรถปฏิบัติได้ตำมกฎบัตรที่กำหนด
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
25
5.00

- 27 มาตรฐาน 1100 : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง ควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีควำมเป็นอิสระปรำศจำกกำรแทรกแซง ปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมเที่ยงธรรม ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 13 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 1100
ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน 1110
1. สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร
- กำรให้ควำมเห็นชอบกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน
5
- กำรอนุมัติแผนกำรตรวจสอบ
- กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
- เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ปรำศจำกกำรแทรกแซงในเรื่องกำรกำหนด
5
ขอบเขตกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ และกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 1120
ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนด้วยควำมเที่ยงธรรม โดยปรำศจำกควำม
5
ลำเอียง อคติ ซึ่งส่งผลต่อ กำรลดหย่อนคุณภำพของงำน รวมถึงหลีกเลี่ยงในเรื่องของ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ข้อจากัดของการขาดความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 1130
5
1. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงอิสระหรือเที่ยง
ธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในได้เปิดเผยเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
2. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่ประเมินงำนที่ตนเคย มีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน และมีกำร
สอบทำนงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเคยมีหน้ำที่รับผิดชอบมำก่อน
5
โดยหน่วยงำนอื่นภำยใน ส่วนรำชกำรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน เช่น ฝ่ำยแผนและประเมินผล เป็นต้น
3. ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถปฏิบัติงำนให้คำปรึกษำในงำนที่ตนเคยมีหน้ำที่
5
รับผิดชอบ มำก่อนด้วยควำมเที่ยงธรรม
4. ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนให้คำปรึกษำได้อย่ำง
5
เป็นอิสระหรือ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในได้เปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัด
ดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ
คะแนนรวม
35
คะแนนเฉลี่ย
5.00

- 28 มาตรฐาน 1200 : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่ อ งควำมเชี่ ย วชำญและระมั ด ระวั ง รอบคอบ
สำนักงำนตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนตรวจสอบด้วยควำมเชี่ยวชำญ และระมัดระวังรอบคอบ มีทักษะกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงสมเหตุสมผลในอันที่จะทำให้กำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับและน่ำเชื่อถือ รวมทั้งมีกำรพัฒนำ
ตนเองโดยหมั่นศึกษำหำควำมรู้ ทักษะ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลำ เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.89 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 14 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 1200
ผลการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
ความเชี่ยวชาญ 1210
1. ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่หลำกหลำยในเรื่องต่ำงๆ ที่จำเป็นต่อ
4.75
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เช่น ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น
2. ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบภำยใน
4.00
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ให้คำแนะนำและ ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยใน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในขำดควำมรู้ ทักษะ และ
5
ควำมสำมำรถที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยบำงส่วนหรือทั้งหมดของงำน
4. ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่จะประเมินควำมเสี่ยงของกำรเกิด
5
ทุจริตและเสนอแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทุจริต
5. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในไม่รับงำนบริกำรให้คำปรึกษำหรือให้คำแนะนำและ
ควำมช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในขำดควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่
N/A
จำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนในเรื่องนั้นๆ บำงส่วนหรือทั้งหมดของงำน เช่น กำรแพทย์ กำร
ออกแบบก่อสร้ำง เป็นต้น
ความระมัดระวังรอบคอบ 1220
1. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะใน กำรปฏิบัติงำน
5
อย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อให้ ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับและน่ำเชื่อถือ
2. ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในได้คำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1) ขยำยขอบเขตงำน ในกรณีที่เห็นว่ำจำเป็น เพื่อให้งำนที่ได้รับมอบหมำยบรรลุผลสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์
2) ควำมซับซ้อนของงำน ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญและควำมสำคัญของ
เรื่องที่จะตรวจสอบ
5
3) ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรกำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม
4) โอกำสหรือควำมเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดควำมผิดพลำด ควำมผิดปกติหรือกำรไม่ปฏิบัติ
ตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ
5) ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เมื่อเทียบกับ
ผลประโยชน์ที่ส่วนรำชกำรคำดว่ำจะได้รับ
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3. ผู้ตรวจสอบภำยในพิจำรณำใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และเทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูล
อื่นๆ มำเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
4. ผู้ตรวจสอบภำยในได้คำนึงถึงควำมเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ

5
5

เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกรของส่วนรำชกำร
5. กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้คำปรึกษำผู้ตรวจสอบภำยในได้คำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
- ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มอบหมำยงำนหรือผู้รับบริกำร รวมทั้งลักษณะของ
เรื่องที่จะให้คำปรึกษำ เวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน และ กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
- ควำมซับซ้อนและขอบเขตของงำนที่จำเป็น
- ควำมคุ้มค่ำของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรบริกำรให้คำปรึกษำเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่คำด
ว่ำ ส่วนรำชกำรจะได้รับ
การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 1230
1. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ศึกษำหำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
อย่ำงสม่ำเสมอ
2. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำงเพียงพอ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

5

5
5
53.75
4.89

มาตรฐาน 1300 : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพงาน
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง กำรประกันคุณภำพและกำรปรับปรุงคุณภำพ
งำน สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในให้ครอบคลุมในทุกด้ำน
โดยมีกำรประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ตำมแนวทำง
กำรประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ จำกกรมบัญชีกลำง โดยรำยงำนผลกำรประเมิ น กำร
ประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนให้อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินผลประจำกระทรวงศึกษำธิกำร ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จำก
คะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 15 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 1300
ประเด็นการประเมิน
การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 1310
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภำพของบกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งวำงแผนในกำรพัฒนำ/
ปรับปรุงคุณภำพงำน

ผลการประเมิน
5

- 30 ประเด็นการประเมิน
การประเมินผลจากภายใน 1311
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรสอบทำน ติดตำม และ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนภำยในสำนักงำนตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่อง
2. สำนักงำนตรวจสอบภำยใน มีกำรสอบทำน กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในเป็นระยะๆ โดยกำรประเมินตนเองหรือกำรประเมินโดยบุคคลอื่นที่
อยู่ภำยในส่วนรำชกำรที่มีควำมรู้เกี่ยวกับ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
การประเมินผลจากภายนอก 1312
1. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รับกำรประเมินจำกบุคคลหรือคณะบุคคล
จำกภำยนอกส่วนรำชกำร ซึ่งมีควำมเป็นอิสระ โดยมีควำมรู้ ทักษะ
ประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในและกำรประเมินผล
อย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรหำรือกับหัวหน้ำส่วน
รำชกำร ในเรื่องดังต่อไปนี้
- ควำมจำเป็นในกำรเพิ่มควำมถี่ของ กำรประเมินผลจำกภำยนอก
- คุณสมบัติและควำมเป็นอิสระ รวมทั้งควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ที่
อำจเกิดขึ้นของบุคคลหรือ คณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจำกภำยนอก
การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 1320
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผลกำรประเมินจำก
ภำยในและภำยนอกให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบ
2. มีกำรจัดทำรำยงำนผลกำรประเมินจำกภำยใน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
การระบุข้อความ “เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน”
กรณีที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนว่ำ “ได้
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของ ส่วนรำชกำร”
ต่อเมื่อผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพงำนระบุว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในสอดคล้องและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในแล้ว
(กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A)
การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในตำมที่ระบุ
ไว้ในมำตรฐำน และมีผลกระทบต่อขอบเขตหรือวิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรเปิดเผลข้อเท็จจริงให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรทรำบ (กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A)
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
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5
5

5

5

5
5

N/A

N/A

35
5.00
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐาน 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง กำรบริหำรงำนตรวจสอบภำยใน สำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน ได้จัดทำแผนกำรตรวจสอบ ตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง โดยหำรือร่วมกับฝ่ำย
บริหำร เพื่อนำข้อมูลมำประกอบกำรพิจำรณำวำงแผนกำรตรวจสอบ และนำเสนอแผนกำรตรวจสอบให้
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่พิจำรณำอนุมัติ รวมทั้งมีกำรบริหำรทรัพยำกรที่เหมำะสม เพียงพอ
ต่อกำรปฏิบัติงำน มีกำรกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน มีกำรประสำนงำนและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำยตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรอื่น พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
เป็นระยะๆ ให้อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ทรำบ ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.93 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 16 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 2000
ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
การวางแผนการตรวจสอบ 2010
5
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้จัดทำแผนกำรตรวจสอบระยะยำวครอบคลุม
ทุกหน่วยรับตรวจ
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปีเป็นประจำทุกปี
5
3. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้จัดทำแผนกำรตรวจสอบตำมผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
5
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. หน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้ดำเนินกำร ดังนี้
- ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
5
- ประเมินควำมเสี่ยงให้ครอบคลุมภำรกิจและเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร โดยวิธีกำร
ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเครำะห์ และจัดลำดับควำมสำคัญของหน่วยงำนหรือกิจกรรมที่
จะต้องตรวจสอบ
5. วัตถุประสงค์ที่กำหนดในแผนกำรตรวจสอบสอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
5
และกำรควบคุม
6. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้หำรือเรื่องควำมเสี่ยงร่วมกับฝ่ำยบริหำรและนำข้อมูล
5
ข่ำวสำรมำพิจำรณำในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบ
7. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง และประเมินควำมเสี่ยงของส่วน
5
รำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
8. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ประสำนงำนกับหน่วยรับตรวจเป็นอย่ำงดี เพื่อให้
5
ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วม ในกำรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในกำรจัดทำ
แผนกำรตรวจสอบ
9. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้พิจำรณำถึงควำมคำดหวังของหัวหน้ำส่วน
5
รำชกำรและ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อควำมเห็นของกำรตรวจสอบ ภำยใน รวมถึง ข้อสรุปอื่นๆ
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ผลการประเมิน
10. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้กำหนด งำนบริกำรให้คำปรึกษำไว้ในแผนกำร
5
ตรวจสอบ
11. กำรรับงำนบริกำรให้คำปรึกษำ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้พิจำรณำถึงโอกำสที่
5
จะก่อให้เกิดกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มและกำรปรับปรุง กำร
ดำเนินงำนของส่วนรำชกำร
การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 2020
5
1. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้เสนอแผนกำรตรวจสอบหรือกำรปรับเปลี่ยนแผนกำร
ตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยสำคัญให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำอนุมัติ
2. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้นำเสนอเรื่องทรัพยำกรที่จำเป็นต้องใช้ใน
5
กำรปฏิบัติงำน และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกข้อจำกัดของทรัพยำกรที่มีอยู่
การบริหารทรัพยากร 2030
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้บริหำรทรัพยำกรให้มีควำมเหมำะสม
5
และเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมแผนกำรตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 2040
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้กำหนดนโยบำยและขั้นตอนในกำร
5
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทำง ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบ
2. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้จัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้เป็นปัจจุบัน
3.75
การประสานงาน 2050
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสำนงำนกับ
5
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรอื่น และผู้ตรวจสอบภำยนอก รวมทั้งบุคคล
หรือหน่วยงำนอื่นที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบภำยใน
การรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 2060
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รำยงำนผล กำรปฏิบัติงำนเป็นระยะๆ
ตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบถึงวัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่
5
ควำมรับผิดชอบ และ ผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่กำหนดไว้ใน แผนกำรตรวจสอบ รวมทั้ง
ประเด็นควำมเสี่ยงและ กำรควบคุมที่มีนัยสำคัญ ควำมเสี่ยงของกำรทุจริต ประเด็นกำร
กำกับดูแล รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ต้องกำรทรำบหรือร้องขอ
การใช้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของส่วนราชการ 2070
สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ควบคุมดูแลให้ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของผู้
5
ตรวจสอบภำยนอกบรรลุผลตำมแผนกำรตรวจสอบที่กำหนด
คะแนนรวม
93.75
คะแนนเฉลี่ย
4.93

- 33 มาตรฐาน 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
กำรประเมิ น คุ ณ ภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่ อ ง ลั ก ษณะของงำนตรวจสอบภำยใน กำร
ปฏิบั ติงำนของส ำนั กงำนตรวจสอบภำยในต้องสำมำรถประเมิน และช่ว ยสนับสนุนให้ มีกำรปรับปรุง
กระบวนกำรก ำกั บ ดู แ ล กำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง และกำรควบคุ ม ของส่ ว นรำชกำร ให้ เ ป็ น ไปอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ช่วยเพิ่มคุณค่ำให้กับส่วนรำชกำร ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.92 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 17 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 2100
ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
การกากับดูแล 2110
1. สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมินและ ให้คำแนะนำที่เหมำะสมในกำร
ปรับปรุงงำน ให้ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ดังนี้
- เสริมสร้ำงจริยธรรมและคุณค่ำให้เกิดภำยใน ส่วนรำชกำร
- ทำให้มั่นใจว่ำกำรบริหำรจัดกำรของ ส่วนรำชกำรมีประสิทธิผลและเจ้ำหน้ำที่
5
ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรับผิดชอบ
- มีกำรสื่อสำรข้อมูลควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในครอบคลุมหน่วยงำนต่ำงๆ
ภำยใน ส่วนรำชกำร
- มีกำรประสำนงำนและสื่อสำรข้อมูลระหว่ำง ผู้ตรวจสอบภำยนอก ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และ ฝ่ำยบริหำรของส่วนรำชกำร
2. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน กำรกำกับดูแล กำรนำไปปฏิบัติ
และผลสำเร็จของกิจกรรม งำนหรือโครงกำร รวมทั้งวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
5
สร้ำงจริยธรรมของส่วนรำชกำร
3. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมินว่ำกำรกำกับดูแลเทคโนโลยี
5
สำรสนเทศได้สนับสนุนวัตถุประสงค์และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร
การบริหารความเสี่ยง 2120
1. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน ควำมมีประสิทธิผลและสนับสนุน
5
ให้เกิด กำรปรับปรุงของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในได้ประเมิน ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระบวนกำรกำกับ
ดูแล กำรดำเนินงำน และระบบข้อมูลสำรสนเทศในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือ ของข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรเงิน
และ กำรดำเนินงำน
5
- ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ กำรดำเนินงำน
- กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน
- กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำน และข้อสัญญำต่ำงๆ
3. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมิน โอกำสของกำรเกิดทุจริต และ
5
วิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกำรทุจริต

- 34 ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
4. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้คำปรึกษำ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ระบุควำมเสี่ยงที่
มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำน และระมัดระวังควำมเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญที่อำจ
5
เกิดขึ้นด้วย
5. ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถนำควำมรู้ในเรื่อง ควำมเสี่ยงที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน
บริกำร ให้คำปรึกษำมำใช้ในกำรประเมินผลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส่วน
4
รำชกำร
6. กำรให้คำปรึกษำกับฝ่ำยบริหำรในกำรจัดให้มีหรือปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรควำม
เสี่ยง ผู้ตรวจสอบภำยในได้หลีกเลี่ยงในส่วนของ กำรดำเนินกำร ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำม
5
รับผิดชอบของฝ่ำยบริหำร
การควบคุม 2130
1. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนรำชกำรมีกำรควบคุมใน
5
เรื่องต่ำงๆ ที่เหมำะสมและเพียงพอ
2. สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภำพของกำร
5
ควบคุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในสำมำรถประเมินถึง
ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของกำรควบคุม ในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้
- ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และควำมน่ำเชื่อถือ ของข้อมูลสำรสนเทศ ด้ำนกำรเงิน
และ กำรดำเนินงำน
5
- ควำมมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพของ กำรดำเนินงำน
- กำรดูแลและรักษำทรัพย์สิน
- กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำย วิธีกำรปฏิบัติงำนและข้อสัญญำต่ำงๆ
4. ผู้ตรวจสอบภำยในได้นำควำมรู้ของกำรควบคุม ที่ได้รับจำกกำรบริกำรให้คำปรึกษำ
5
มำใช้ใน กำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ ส่วนรำชกำร
คะแนนรวม
64
คะแนนเฉลี่ย
4.92

- 35 มาตรฐาน 2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน สำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน จั ด ท ำแผนกำรปฏิบั ติ ง ำนของงำนที่ ไ ด้ รั บมอบหมำยทั้ ง ด้ ำ นกำรให้ ห ลั ก ประกั น และกำรให้
คำปรึกษำ โดยวัตถุประสงค์ที่กำหนดในแผนกำรปฏิบัติงำนมีควำมสอดคล้องกับผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
และมีกำรกำหนดขอบเขตกำรปฏิบัติงำน กำรจัดสรรทรัพยำกร และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนไว้ครบถ้วน ผล
กำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.89 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 18 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 2200
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้ตรวจสอบภำยในได้จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนของงำนที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งกำรบริกำรให้ ควำมเชื่อมั่นและกำรบริกำรให้คำปรึกษำ พร้อมทั้ง
กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ระยะเวลำ และกำรจัดสรรทรัพยำกร
2. กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบภำยใน ได้คำนึงถึงสิ่งต่ำงๆ
ดังต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์ของงำนและวิธีกำรดำเนินงำน ในอันที่จะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์
- ควำมเสี่ยงที่สำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็จว่ำอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้หรือไม่
- ควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของ กิจกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและระบบ กำรควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับกรอบ กำรปฏิบัติงำน
หรือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- โอกำสในกำรปรับปรุงกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ให้ดีขึ้น
3. กรณีให้บริกำรตรวจสอบกับหน่วยงำน ภำยนอก ผู้ตรวจสอบภำยในได้ทำ
ควำมเข้ำใจร่วมกับผู้รับบริกำร เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำม
รับผิดชอบและควำมคำดหวังอื่นๆ รวมทั้งข้อจำกัดในกำรเผยแพร่รำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำนและกำรเข้ำถึงเอกสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น ลำยลักษณ์
อักษร (กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A)
4. กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้คำปรึกษำ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ทำควำมเข้ำใจ
ร่วมกับผู้รับบริกำรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ และ
ควำมคำดหวังอื่นๆ เป็นลำยลักษณ์อักษรในเรื่องที่มีนัยสำคัญ
การกาหนดวัตถุประสงค์ 2210
1. วัตถุประสงค์ที่กำหนดในแผนกำรปฏิบัติงำนสอดคล้องกับผลกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง
2. กำรกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในได้
พิจำรณำถึง ควำมเป็นไปได้ที่อำจจะเกิดข้อผิดพลำด ข้อบกพร่อง

ผลการประเมิน
5

5

N/A

5
5
5

- 36 ประเด็นการประเมิน
กำรทุจริต และกำรไม่ปฏิบัติตำม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งควำมเสี่ยง
อื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ
3. ในกรณีที่หลักเกณฑ์กำรควบคุมที่ฝ่ำยบริหำรกำหนดไม่เพียงพอที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำย ผู้ตรวจสอบภำยในได้ร่วมกับฝ่ำยบริหำร เพื่อ
พัฒนำหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินผล กำรควบคุมที่เหมำะสม
4. วัตถุประสงค์ของงำนบริกำรให้คำปรึกษำ ผู้ตรวจสอบภำยในได้คำนึงถึง
กระบวนกำรกำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในตำม
ขอบเขตที่ได้มีกำรเห็นชอบร่วมกันกับผู้รับบริกำร
5. วัตถุประสงค์ของงำนบริกำรให้คำปรึกษำ มีควำมสอดคล้องกับกำรสร้ำง
คุณค่ำเพิ่ม ยุทธศำสตร์ และวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
การกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 2220
1. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนได้กำหนดครอบคลุมถึง
ระบบกำรทำงำนต่ำงๆ เอกสำร หลักฐำน รำยงำน บุคลำกร และทรัพย์สิน
ต่ำงๆ รวมทั้งในส่วนที่อยู่ในควำมดูแลของบุคคลอื่นๆ เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2. ในระหว่ำงกำรตรวจสอบ หำกผู้รับบริกำรขอรับคำปรึกษำในเรื่องที่มี
นัยสำคัญ ผู้ตรวจสอบภำยในได้ทำควำมเข้ำใจกับผู้รับบริกำรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ควำมรับผิดชอบ และควำมคำดหวังอื่นๆ เป็นลำย
ลักษณ์อักษร
3. ผู้ตรวจสอบภำยในมั่นใจว่ำ กำรกำหนดขอบเขต กำรปฏิบัติงำนบริกำรให้
คำปรึกษำเพียงพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
4. ในกรณีที่มีข้อจำกัดจนทำให้ไม่สำมำรถบริกำร ให้คำปรึกษำตำมขอบเขตที่
กำหนด ผู้ตรวจสอบภำยในได้หำรือกับผู้รับบริกำรถึงข้อจำกัดดังกล่ำว เพื่อ
พิจำรณำว่ำสมควรปฏิบัติต่อหรือไม่
5. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้คำปรึกษำ ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถ
ระบุกำรควบคุมภำยในที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กำรปฏิบัติงำน
และระมัดระวังต่อประเด็น ควำมเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ
การจัดสรรทรัพยากร 2230
กำรจัดสรรจำนวนผู้ตรวจสอบภำยใน เครื่องมืออุปกรณ์ งบประมำณมี
ควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์
รวมทั้งสอดคล้องกับลักษณะและควำมซับซ้อนของงำน ตลอดจนข้อจำกัด
ของเวลำและทรัพยำกรที่มีอยู่

ผลการประเมิน

5
5
5

4

5
5
5
5

4

- 37 ประเด็นการประเมิน
แผนการปฏิบัติงาน 2240
1. ผู้ตรวจสอบภำยในได้จัดทำรำยละเอียดของกำรปฏิบัติงำนในขั้นตอนต่ำงๆ
เป็นลำยลักษณ์อักษร
2. แผนกำรปฏิบัติงำนได้ระบุวิธีกำรในกำรคัดเลือกข้อมูล วิเครำะห์
ประเมินผล และบันทึกข้อมูล ที่ได้รับในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนไว้อย่ำง
เหมำะสม
3. แผนกำรปฏิบัติงำนได้รับกำรอนุมัติจำกหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงำนและทุกครั้ง ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง
4. แผนกำรปฏิบัติงำนให้คำปรึกษำ มีรูปแบบและเนื้อหำที่แตกต่ำงตำมแต่ละ
ลักษณะของงำนที่ได้รับมอบหมำย
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
88
4.89

มาตรฐาน 2300 : การปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง กำรปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรวิเครำะห์
ประเมินผล และรวบรวมข้อมูล เอกสำร หลักฐำนที่เชื่อถือได้ อย่ำงเพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนที่ ได้รับ
มอบหมำยให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลข้อมูล บันทึกข้อมูล เพื่อใช้ในกำร
จั ด ท ำกระดำษท ำกำร และเพี ย งพอต่ อ กำรสนั บสนุน ผลกำรตรวจสอบ โดยมี ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กงำน
ตรวจสอบภำยใน ควบคุมกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย
5 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 19 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 2300
ประเด็นการประเมิน
การรวบรวมข้อมูล 2310
1. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรคัดเลือกและรวบรวม ข้อมูลสำรสนเทศ เอกสำร
หลักฐำนที่เพียงพอ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีควำมเกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยบรรลุตำม
วัตถุประสงค์
2. กำรคัดเลือกขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูลหรือประชำกร เพื่อให้ได้หลักฐำน
เพียงพอที่จะบรรลุตำมวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ (กำรคัดเลือกขนำดของ
กลุ่มตัวอย่ำงข้อมูล เช่น วิธีทำงสถิติ แบบง่ำย Simple random
sampling แบบเป็นระบบ Systematic sampling แบบกลุ่ม Cluster

ผลการประเมิน
5

5

- 38 ประเด็นการประเมิน
sampling สูตรทำงคณิตศำสตร์ของ taro yamana ที่ระดับควำมเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 กำหนด ค่ำควำมคลำดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงข้อมูล เป็นต้น)
การวิเคราะห์และการประเมินผล 2320
ผู้ตรวจสอบภำยในได้ใช้วิธีกำรวิเครำะห์และประเมินผลข้อมูลที่มีควำม
เหมำะสม เพื่อให้ได้ข้อสรุปและผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับกำรยอมรับ เช่น ค่ำเฉลี่ย
ค่ำร้อยละ เป็นต้น
การบันทึกข้อมูล 2330
1. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรบันทึกผลกำรตรวจสอบ เพื่อเป็นหลักฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนแต่ละครั้งในกระดำษทำกำร
2. ผู้ตรวจสอบภำยในมีกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพียงพอต่อกำรสนับสนุน
ข้อสรุปและผล กำรปฏิบัติงำน
3. มีกำรสอบทำนกระดำษทำกำร โดยผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
4. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรควบคุม กำรเข้ำถึงข้อมูลที่
ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน
5. หำกมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนให้บุคคลภำยนอกทรำบ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและหรือที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำย
6. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรกำหนดระยะเวลำในกำร
เก็บรักษำข้อมูลที่ได้รับจำก กำรปฏิบัติงำน ซึ่งจัดเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบ
ต่ำงๆ ให้ มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติของ ส่วนรำชกำรและ
ระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้กำหนดนโยบำยในกำรเก็บรักษำ
ข้อมูลและกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับจำกงำนบริกำรให้คำปรึกษำกับ บุคคล
ภำยในและภำยนอกส่วนรำชกำรให้มี ควำมสอดคล้องกับแนวทำง
ปฏิบัติงำนของ ส่วนรำชกำรและระเบียบของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
การกากับดูแลการปฏิบัติงาน 2340
หัวหน้ำสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับ
มอบหมำยอย่ำงใกล้ชิด
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

5

5
5
5
5
5

5

5

5
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- 39 มาตรฐาน 2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงาน
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ผู้ตรวจสอบภำยใน
จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบด้วยควำมถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้ำงสรรค์ ครบถ้วน และทัน
กำล มีกำรกล่ำวถึงข้อตรวจพบที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจบำงหน่วยงำน รวมทั้งมีกำรเผยแพร่
ผลกำรปฏิบัติงำนให้อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องทรำบ ผลกำรประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 20 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 2400
ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
หลักเกณฑ์การรายงานผลการปฏิบัติงาน 2410
1. รำยงำนผลกำรตรวจสอบได้มีกำรระบุถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลกำร
5
ตรวจสอบ/ข้อตรวจพบ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำร
ปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถนำไปปฏิบัติได้
2. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ให้ควำมเห็นหรือสรุปผล กำรตรวจสอบไว้ในรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำน โดยสรุปประเด็นหรือกำรอธิบำยเกี่ยวกับ ผลกำรตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง
5
กับกำรควบคุมภำยใน ควำมเสี่ยงและผลกำรดำเนินงำนที่สำคัญให้ผู้บริหำรและผู้
ที่เกี่ยวข้องทรำบ
3. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนได้มีกำรกล่ำวถึง ข้อตรวจพบที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของ
5
หน่วยรับตรวจ
4. กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้บุคคลภำยนอกส่วนรำชกำรทรำบ
5
สำนักงำนตรวจสอบภำยในมีกำรกำหนดข้อจำกัดใน กำรเผยแพร่และกำรนำผล
กำรตรวจสอบไปใช้ต่อด้วย
5. งำนบริกำรให้คำปรึกษำ ได้มีกำรกำหนดรูปแบบและเนื้อหำของกำรรำยงำนควำม
5
คืบหน้ำและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกันตำมลักษณะของงำนและควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร
คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 2420
1. รำยงำนผลกำรตรวจสอบมีควำมถูกต้องโดยปรำศจำกข้อผิดพลำด บิดเบือน
5
รำยงำนตำมข้อเท็จจริง เที่ยงธรรม ไม่อคติ ไม่ลำเอียง ชัดเจนด้วยกำรใช้ภำษำที่
เข้ำใจง่ำย เป็นเหตุเป็นผลตรงประเด็น สร้ำงสรรค์เป็นประโยชน์กับผู้รับบริกำร
เสนอข้อมูลครบถ้วน และทันเวลำ
2. ในกรณีที่พบว่ำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่เสนอเกิดควำมผิดพลำดหรือละเลยใน
5
กำรกล่ำวถึง ประเด็นหลักที่สำคัญ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้รีบ
แก้ไขและจัดส่งรำยงำนฉบับ ที่แก้ไขแล้วไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทันที
การระบุข้อความ “การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
N/A
1. ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถรำยงำนผล กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในว่ำ “ได้
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน” ก็ต่อเมื่อผลกำรประเมิน

- 40 ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
กำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำนระบุว่ำ กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในแล้วเท่ำนั้น (กรณีไม่เคยเกิดเหตุกำรณ์
ตำมข้อนี้ให้ระบุ N/A)
2. ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนได้มีกำรเปิดเผยไว้ในรำยงำนผล กำรปฏิบัติงำนตำม
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
- ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับ ส่วนรำชกำร
N/A
- ปรึกษำกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหรือ ที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยตำมควำม
เหมำะสม
- ควบคุมกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน โดยระบุ
ข้อจำกัดในกำรใช้รำยงำน
การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน 2440
5
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้มีกำรเผยแพร่ผลกำรปฏิบัติงำนให้กับ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบตำมควำมเหมำะสม
2. กำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคคลภำยนอกที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
กฎหมำย หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องทำงรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยในได้ดำเนินกำรในเรื่องต่อไปนี้
N/A
- ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับส่วนรำชกำร
- ปรึกษำกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรและหรือ ที่ปรึกษำทำงด้ำนกฎหมำยตำมควำม
เหมำะสม
- ควบคุมกำรเผยแพร่รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
3. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรเผยแพร่รำยงำน
5
ผลกำรบริกำรให้คำปรึกษำให้กับผู้รับบริกำรทรำบ
4. ในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนบริกำรให้คำปรึกษำ หำกพบว่ำ มีกำรบ่งชี้ประเด็น
เกี่ยวกับกำรกำกับดูแล กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมที่มีควำมสำคัญต่อ
5
ส่วนรำชกำรในภำพรวม ผู้ตรวจสอบภำยในได้รำยงำนให้กับหัวหน้ำ ส่วนรำชกำร
ทรำบ
การให้ความเห็นในภาพรวม 2450
กำรให้ควำมเห็นหรือสรุปผลกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยในได้คำนึงถึงควำม
5
คำดหวังของผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีข้อมูล ที่เพียงพอ เชื่อถือได้ มีควำม
เกี่ยวข้องและ เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนควำมเห็นหรือสรุปผลกำรตรวจสอบ
คะแนนรวม
55
คะแนนเฉลี่ย
5.00

- 41 มาตรฐาน 2500 : การติดตามผล
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่องกำรติดตำมผล ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบ
ภำยใน ได้วำงระบบกำรติดตำมผลของกำรนำข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ และติดตำมผลกำร
นำคำปรึกษำของผู้ตรวจสอบภำยในไปปฏิบัติ ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จำก
คะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 21 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 2500
ประเด็นการประเมิน
1. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยในได้กำหนดกระบวนกำรติดตำมผล
กำรนำข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบไปปฏิบัติ
2. สำนักงำนตรวจสอบภำยในได้ติดตำมผลกำรนำคำปรึกษำของผู้ตรวจสอบ
ภำยในไปปฏิบัติตำมขอบเขตที่ได้มีกำรเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริกำร
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
10
5.00

มาตรฐาน 2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง กำรยอมรับสภำพควำมเสี่ยงของฝ่ ำยบริห ำร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน ได้นำเรื่องควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส่วนรำชกำร
แต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขไปหำรือกับอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ใน
ระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 22 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : มำตรฐำน 2600
ประเด็นการประเมิน
1. หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้นำเรื่อง ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส่วนรำชกำร แต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไขหำรือกับ
ผู้บริหำรระดับสูง
2. กรณีที่ไม่สำมำรถหำข้อยุติได้ หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในได้นำเรื่อง
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวเสนอต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อพิจำรณำหำ ข้อยุติ
ต่อไป
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
10
5.00
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จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
กำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน เรื่อง จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในผู้ตรวจสอบ
ภำยในปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมหลักจริยธรรม คือ มีจุดยืนที่มั่นคง มีควำมเที่ยงธรรม มีกำรปกปิดควำมลับ
และนำควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ ในอันที่จะนำมำซึ่งควำมเชื่อมั่นและ
ให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม อิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ ผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคะแนน
เฉลี่ย 5 จำกคะแนนเต็ม 5
ตารางที่ 23 ตำรำงประกอบกำรประเมิน : จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
ความซื่อสัตย์ (Integrity)
5
1. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและ มี
ควำมรับผิดชอบ
2. ผู้ตรวจสอบภำยในได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผย
5
ข้อมูลตำมวิชำชีพที่กำหนด
3. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย
5
หรือไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระทำที่อำจนำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพ
กำรตรวจสอบภำยใน หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร
4. ผู้ตรวจสอบภำยในให้ควำมเคำรพและสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
5
ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยำบรรณของทำงรำชกำร
ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
1. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่
5
ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งกำรกระทำใดๆ ทีจ่ ะ
ทำให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม
2. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่รับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรืออำจก่อให้เกิดควำม
5
ไม่เที่ยงธรรมในกำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบอำชีพที่พึงปฏิบัติ
3. ผู้ตรวจสอบภำยในเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ
ทั้งหมดที่ตรวจสอบ ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริง
5
ดังกล่ำวแล้ว จะทำให้รำยงำนกำรตรวจสอบบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริง
หรือเป็นกำรปิดบังกำรกระทำที่ผิดกฎหมำย
การปกปิดความลับ (Confidentiality)
5
1. ผู้ตรวจสอบภำยในใช้ควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับ
จำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
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2. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่นำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในกำรแสวงหำผลประโยชน์เพื่อ
ตนเอง และไม่กระทำกำรใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำยและประโยชน์ของทำง
รำชกำร
ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
1. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะและประสบกำรณ์ ที่จำเป็นสำหรับ กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
2. ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำร
3. ผู้ตรวจสอบภำยในพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผล
และคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
60
5.00

ภาคผนวก
ตำรำงกำรพัฒนำกำรประเมินตนเอง ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 - 2561
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ตารางที่ 24 กำรพัฒนำกำรประเมินตนเอง ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 - 2561

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment)
รอบปีงบประมาณ 2561
สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ที่ปรึกษา
รองศำสตรำจำยร์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
รักษำกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
คณะทางาน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พุทธมน สุวรรณอำสน์
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนตรวจสอบภำยใน
นำงสำวอัมพวำ รินสินจ้อย
นำงสำวจันทนำ พรมเสน
นำยสุวิทย์ วิมุตติโพธิ์
นำยประชำ ทองนำ
จัดทาข้อมูล / รูปเล่ม
นำงสำวจันทนำ พรมเสน
วิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พุทธมน สุวรรณอำสน์

สำนักงำนตรวจสอบภำยใน
อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 – 5388 – 5988
โทรสำร 0 – 5388 – 5989
Website : http://www.internalaudit.cmru.ac.th/

