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คำนำ
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรั บหน่วยงานของรัฐ รหัส 1300 การประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงาน ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ประเมิ น ตนเอง และเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายในภาครั ฐ ข้ อ พิ จ าร ณา ข้ อ 4
การประกัน และการปรับ ปรุ งคุณ ภาพงานมีการประเมิน ความมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการระบุโอกาสในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น
สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงได้จัดทำรายงานความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ ทั้งนี้ผลการสำรวจที่ได้จะนำมา
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ท้ายนี้ ขอขอบคุณ ทุ กท่ าน และผู้ เกี่ยวข้องที่ให้ ความร่ว มมือ และมีส่ ว นร่ว มในการดำเนิน งาน
เพื่อให้เกิดรายงานการประเมินครั้งนี้

สำนักงานตรวจสอบภายใน

บทสรุปผู้บริหาร
ในรอบปีงบประมาณ 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบั ติง านตามกรอบคุณ ธรรมของสำนัก งานตรวจสอบภายใน โดยบุ ค ลากรของหน่ว ยรับ ตรวจ
รอบปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ความพึงพอใจตามแนวการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย 4.54 ผลประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (รายละเอียด หน้า 16)
2. ผลประเมิน ความพึง พอใจตามหลัก ปฏิ บัติง านของผู ้ ต รวจสอบภายใน มีค่า เฉลี ่ย 4.58
(รายละเอียด หน้า 18)
3. เปรียบเทียบความพึงพอใจตามแนวการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่าง ปี พ.ศ.25622563 มีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ในระดับค่าเฉลี่ย 0.2 (รายละเอียด หน้า 17)
4. การเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยความพึงพอใจตามหลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2562-2563 มีระดับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น ในระดับค่าเฉลี่ย 0.45 (รายละเอียด หน้า 20)
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ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานตรวจสอบภายในมีโครงสร้างหน่วยงานขึ้นตรงต่ ออธิการบดีตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยสำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557ข้อ 5 และข้อ 7

ภาพที่ 1โครงสร้างสำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน ให้คำแนะนำ/ปรึกษาระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ามีการปฎิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ และการใช้ทรัพยากร/ทรัพย์สิน
ของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล และคุ้มค่า
สำนักงานตรวจสอบภายใน มีงานให้ความเชื่อมั่นและงานให้คำปรึกษา รวม 7 ประเภท ดังนี้
1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
2) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing)
3) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing)
4) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)
5) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
6) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
7) การบริการให้คำปรึกษา (Consulting)

-6กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีการดำเนินงานตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังนี้

ภาพที่ 2 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

-7แนวการตรวจสอบการดำเนินการ
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีแนวการตรวจสอบการดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดังนี้

ภาพที่ 3 แนวการตรวจสอบการดำเนินการ

-8แนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้มีแนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ภาพที่ 4 แนวการตรวจสอบและสอบทานการบริหารความเสี่ยง
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วิธีการประเมิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 หมวด 2
ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อสนั บสนุนการบริหารและการดำเนินงาน
ด้านต่างๆ ของส่วนราชการ และผู้ตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงาน
ขององค์กรป็ฯไปอย่างถูกต้อง ซื่อสั ตย์ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยยึดหลัก
คุณธรรม ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องมีอัน เป็นพื้นฐานพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบคุณธรรม จะนำมา
ซึ่งหลักประกัน ความเชื่อมั่น ที่เที่ยงธรรม จึงกำหนดกรอบคุณธรรมตามาตรฐานคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน ตามที่กรมบั ญ ชีกลางกำหนด พร้อมทั้งมีการสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏบัติงานตามกรอบ
คุณธรรม จะเป็นกลไกสะท้อนการปฏิบัติงานจากหน่วยรับตรวจในแต่ละรอบปี
ในรอบปีงบประมาณ 2563 สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนิน
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจภายใน ได้แก่ ความพึงพอใจ ด้านการ
ปฏิบัติตนของ ผู้ตรวจสอบภายใน และด้านการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งผล
ประเมินจากหน่วยรับตรวจ จะได้สะท้อนถึงการปฏิบัติงาน และนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับริการต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม
2. เพื่อนำผลการสำรวจความพึงพอใจตามกรอบคุณธรรม มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ขอบเขต
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างานสำนักงานหรือหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติง าน ของ
หน่ ว ยรั บ ตรวจภายใน มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ยงใหม่ จำนวน 26 หน่ ว ยงาน ตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปี งบประมา 2563 ได้ แ ก่ คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษ ยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย
แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย บัณฑิตวิทยาลัย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักหอสมุด สำนัก
ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม สำนั ก งานสภามหาวิท ยาลั ย สำนั ก มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน สำนักงานวิเทศ
สัมพันธ์ สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ศูนย์ภาษา ศูนย์ประสานงาน
(อพ.สธ.มรภ.ชม.) ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคลากรที่มีความพิการ
ผู้ประเมินแบบสำรวจพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุ ณธรรมของสำนักงานตรวจภายใน
ประจำปีงบประมาณปี 2563

- 10 เป้าหมาย
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
ประโยชน์
1. ทำให้ทราบถึงสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันในการปฏิบัติงาน
2. ทำให้ทราบถึงพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และนำผลการสำรวจความพึงพอใจตามกรอบคุณธรรม
มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
ความถีก่ ารประเมิน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดให้มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ตามกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบปีงบประมาณละ
1 ครั้ง
วิธีการประเมิน
การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน ตามกรอบคุณ ธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการประเมินที่ใช้ในการประเมินตามที่ได้กำหนด
2. ส่งแบบประเมินตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กำหนดใช้ในการประเมินผู้บริหาร ให้กับ
ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างานสำนักงานหรือหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยรับ
ตรวจภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 26 หน่วยงาน
3. ดำเนิ น การประเมิ น ตามแบบประเมิ น ที่ ก ำหนด โดยให้ ทุ ก คนร่ว มกั น พิ จ ารณาตอบแบบ
ประเมิน โดยให้ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องผลการประเมินในแต่ละข้อ
4. นำผลการประเมินแต่ละคนมาสรุปผลเป็นภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. วิ เ คราะห์ ส รุ ป ผลการประเมิ น ตนเองในภาพรวมของสำนั ก งานตรวจสอบภายใน
ในแต่ละด้าน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน และสรุปผล ตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง นำเสนอให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทราบ
7. เผยแพร่รายงานผลการประเมินทางเว็บไซต์ www.Internalaudit.cmru.ac.th
เกณฑ์การประเมิน
ใช้เกณฑ์การประมาณค่ามาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ ตามวิธีของไลเครท
(Likert) ดังนี้
คะแนน 5
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากที่สุด
คะแนน 4
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก
คะแนน 3
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง

- 11 คะแนน 2
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อย
คะแนน 1
หมายถึง
มีความพึงพอใจอยู่ระดับน้อยที่สุด
การวิเคราะห์ และการประเมินความพึ งพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมของสำนั กงาน
ตรวจสอบภายใน มหาวิท ยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ
ดังต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการประเมินครั้งนี้ ได้กำหนดสัญลักษณ์และ
อักษรย่อที่ใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
แทน ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สำหรับการแปรผล ได้นำคะแนนค่าเฉลี่ยคำตอบของความคิดเห็นมาเทียบกับเกรฑ์ที่ใช้ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง มีความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง มีความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง มีความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง มีความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย ระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง มีความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

- 12 -

ผลการประเมิน
การสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ รอบปีงบประมาณ 2563 เพื่อ ให้การเสริมสร้างระบบคุ ณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน ได้ผลการสอบทานและการประเมินที่ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของสำนั กงานตรวจสอบภายในตามกรอบคุณ ธรรม จึงมีการสำรวจความคิดเห็ น (Audit Stakeholder
Survey) ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพแลการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (1300)
ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจ
ข้อ มูล เบื ้อ งต้น เกี่ย วกับ ผู ้ต อบแบบสำรวจของหน่ว ยรับ ตรวจที ่ได้รับ การตรวจสอบในรอบ
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 26 หน่วยรับตรวจ ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประเภทหน่วยงาน และ
ประเมินผู้ประเมินแบบสำรวจ ดังตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลเกีย่ วกับผูตอบแบบสำรวจ (เพศ)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
28
59
87

ร้อยละ
32.19
67.81
100

ภาพที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสำรวจ (เพศ)
จากผลสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 67.82
รองลงมาเพศชาย จำนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 32.19 ตามลำดับ

- 13 ตารางที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (อายุ)
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม

จำนวนคน
9
33
35
8
87

ร้อยละ
11
38
41
10
100

ภาพที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (อายุ)
จากผลสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมากมีอายุ 41 – 50 ปี จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
41 รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี จำนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อายุ 20 – 30 ปี จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11 และอายุ 51 ปี ขึ้นไป จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลำดับ
ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (วุฒิการศึกษา)
อายุ
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จำนวนคน
0
34
39
14
87

ร้อยละ
0
39.08
44.82
16.10
100

- 14 -

ภาพที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (อายุ)
จากผลสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมากมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท จำนวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.82 รองลงมาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 39.08 และวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 14 คิดเป็นร้อยละ 39.08 ตามลำดับ
ตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทหน่วยงาน)
หน่วยงาน
กอง
สำนักงาน/สถาบัน
คณะ/วิทยาลัย
อื่นๆ
รวม

จำนวนคน
13
30
30
14
87

ภาพที่ 8 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทหน่วยงาน)

ร้อยละ
14.94
34.48
34.48
16.10
100

- 15 จากผลสำรวจ พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจเป็นบุคลากรสังกัด หน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบ
รอบปีงบประมาณ 2563 ทุกหน่วยงาน จำนวน 20 หน่วยงาน จำนวน 87 คน โดยแยกออกเป็นหน่วยงาน
ระดับสำนักงาน/สถาบัน จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 และคณะ/วิทยาลัย จำนวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.38 รองลงมาหน่วยงานระดับอื่นๆ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 16.10 และหน่วยงานระดับ
กอง จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94 ตามลำดับ
ตารางที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทกลุ่มผู้ตอบแบบสำรวจ)
ประเภทผู้ประเมิน
ผู้บริหาร
หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน
ผู้ปฏิบัติงาน
รวม

จำนวน (คน)
34
24
29
87

ร้อยละ
39.08
27.59
33.33
100

ภาพที่ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสำรวจ (ประเภทหน่วยงาน)
จากผลสำรวจ พบว่า ผู ้ต อบแบบสำรวจเป็น บุค ลากรสัง กัด หน่ว ยรับ ตรวจตามแผนการ
ตรวจสอบรอบปีงบประมาณ 2563 ทุกหน่วยงาน โดยแยกประเภทผู้ประเมินในระดับผู้บริหาร จำนวน 34
คน คิดเป็ นร้อยละ 39.08 รองลงมาระดับผู้ป ฏิบัติงาน จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33และระดับ
หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้างาน จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 ตามลำดับ

- 16 ตารางที่ 6 ความพึงพอใจ ตามแนวการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อที่
ประเด็นการประเมิน
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน
1 ผู้ตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูลประเมินผล 4.79
4.38
4.48
และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความ
เที่ยงธรรม
2 ผู้ตรวจสอบภายใน เคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูล
4.76
4.54
4.52
แลไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอำนาจ
3 ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ความรู้ ทักษะ และ
4.74
4.33
4.34
ประสบการณ์ ในเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบอย่างเต็มที่
เฉลี่ย
4.76
4.41
4.44

เฉลี่ย
4.55
4.60
4.47
4.54

ภาพที่ 10 ความพึงพอใจตามแนวการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน
จากข้อ มู ล พบว่ า ความพึ งพอใจตามแนวการปฏิ บั ติ ต นของผู ้ต รวจสอบภายใน พบว่า โดย
ภาพรวมของบุค ลากรทุก ประเภท มีร ะดับ ความพึงพอใจต่อ แนวการปฏิบัติตน ของผู้ตรวจสอบภายใน
มีค่าเฉลี่ยมรวม 4.54 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยแยกเป็น ด้านผู้ตรวจสอบภายใน เคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูล แลไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอำนาจมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.60 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้าน
ผู้ตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูลประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม มีค่าเฉลี่ย
4.55 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
ในเรื่องที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ย 4.47 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ

- 17 ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความพึงพอใจตามแนวการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่างปี พ.ศ. 2562
และ 2563
ข้อที่
ประเด็นการประเมิน
1 ผู้ตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูลประเมินผลและรายงานผลการ
ตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม
2 ผู้ตรวจสอบภายใน เคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูล แลไม่เปิดเผยข้อมูล
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ
3 ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในเรื่องที่
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่
เฉลี่ย

ปี 2562
4.44

ปี 2563
4.55

4.43

4.60

4.16

4.51

4.34

4.54

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบความพึงพอใจตามแนวการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน
จากข้อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจตามแนวการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน โดยภาพรวม
ของบุ ค ลากรทุ ก ประเภท ข้ อ มู ล ปี พ.ศ.2562-2563 พบว่ า โดยภาพรวมของบุ ค ลากรทุ ก ประเภท
มีระดับความพึงพอใจต่อแนวการปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2562 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.34 ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ ในระดับ มาก และปี 2563 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.54 โดยมีความพึ งพอใจเพิ่มขึ้น ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 0.2

- 18 ตารางที่ 8 ความพึงพอใจตามหลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อที่
ประเด็นคำถาม
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน
1 ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
4.76
4.54
4.59
ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และยึดหลักความ
เสมอภาค
2 ผู้ตรวจสอบภายใน สนับสนุนการปฏิบัติ
4.74
4.67
4.55
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
3 ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่กระทำการใดๆ ที่จะ 4.62
4.42
4.48
ทำให้เกิดอคติจนเป็นเหตุไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
4 ผู้ตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยหรือ
4.65
4.63
4.52
รายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดย
ไม่มีการบิดเบียนไปจากข้อเท็จจริง
5 ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รักษาข้อมูลที่ได้รับ
4.68
4.50
4.52
จากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ โดยเป็น
ความลับ
6 ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่นำข้อมูลการ
4.71
4.63
4.52
ตรวจสอบไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์
เพื่อตนเองและในทางที่ขัดต่อกฎหมาย
7 ผู้ตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติหน้าที่
4.50
4.46
4.45
เฉพาะในส่วนที่ผู้ตรวจสอบภายใน มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ เท่านั้น
8 ผู้ตรวจสอบภายใน มีมาตรฐานในการ
4.62
4.67
4.52
ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน
เฉลี่ย
4.66
4.56
4.51

เฉลี่ย
4.63
4.65
4.50

4.60
4.57
4.62
4.47

4.60
4.58
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ภาพที่ 11 ความพึงพอใจตามหลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
จากข้อมูลพบว่า ความพึงพอใจตามหลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน พบว่า โดยภาพรวม
ของบุคลากรทุกประเภท มีระดับความพึงพอใจต่อ หลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ยมรวม
4.58 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยแยกเป็นด้าน ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และยึด
หลักความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยมรวม 4.63 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้ตรวจสอบภายใน สนับสนุนการปฏิ บัติตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยมรวม 4.65 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้ ต รวจสอบภายใน ไม่ ก ระทำการใดๆ ที่ จ ะทำให้ เกิ ด อคติ จนเป็ น เหตุ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม มีค่าเฉลี่ยมรวม 4.50 ระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
ผู้ตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ โดยไม่มีการบิดเบียน
ไปจากข้อเท็จจริง มีค่าเฉลี่ยมรวม 4.60 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รักษาข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิ บั ติห น้าที่ตรวจสอบ โดยเป็นความลับ มี
ค่าเฉลี่ยมรวม 4.57 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่นำข้อมูลการตรวจสอบไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและ
ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย มีค่าเฉลี่ยมรวม 4.62 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้ตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ผู้ตรวจสอบภายใน มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณ์ เท่านั้น มีค่าเฉลี่ยมรวม 4.47 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

- 20 ผู้ตรวจสอบภายใน มีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
มีค่าเฉลี่ยมรวม 4.60 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ผู้ตรวจสอบภายใน รวบรวมข้อมูลประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.55 ผู้ตรวจสอบภายใน เคารพต่อสิทธิแห่งข้อมูล แลไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้มีอำนาจ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.55 และผู้ตรวจสอบภายใน ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในเรื่องที่
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.47
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความพึงพอใจตามหลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่างปี พ.ศ.2562
และ 2563
ข้อที่
ประเด็นคำถาม
ปี 2562 ปี 2563
1 ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และ
4.38
4.63
ยึดหลักความเสมอภาค
2 ผู้ตรวจสอบภายใน สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
4.50
4.65
และจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
3 ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติจนเป็นเหตุไม่
4.41
4.50
สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
4 ผู้ตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็น
3.01
4.60
สาระสำคัญ โดยไม่มีการบิดเบียนไปจากข้อเท็จจริง
5 ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รักษาข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
4.38
4.56
โดยเป็นความลับ
6 ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่นำข้อมูลการตรวจสอบไปใช้ในการแสวงหา
4.43
4.62
ผลประโยชน์เพื่อตนเองและในทางที่ขัดต่อกฎหมาย
7 ผู้ตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ผู้ตรวจสอบภายใน มี 4.31
4.47
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ เท่านั้น
8 ผู้ตรวจสอบภายใน มีมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐาน
4.29
4.60
การตรวจสอบภายใน
รวม
4.12
4.57
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ภาพที่ 12 เปรียบเทียบความพึงพอใจตามหลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ระหว่าง
ปี พ.ศ.2562 และ 2563
จากข้อมูล เปรีย บเทีย บความพึงพอใจตามหลักปฏิบัติงานของผู้ต รวจสอบภายใน ระหว่า งปี
พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563 พบว่ าโดยภาพรวมของบุ คลากรทุ กประเภท มี ระดั บความพึ งพอใจต่ อ หลั ก
ปฏิบั ติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2562 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.12 ระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
และ ปี พ.ศ. 2563 มีค่าเฉลี่ย รวม 4.57 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด โดยมีความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น ในระดับค่าเฉลี่ย 0.45
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สรุปผลประเมิน
จากผลประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณ ธรรมของสำนักงานตรวจภายใน
เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้รับริการต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม 2 ด้าน ได้แก่
1. ความพึง พอใจตามแนวการปฏิบัติต นของผู้ต รวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย รวม 4.54 ระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
2. ความพึงพอใจตามหลักปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน มีค่าเฉลี่ย รวม 4.58 ระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
จากผลประเมินดังกล่าว สำนักงานตรวจสอบภายใน จะได้นำผลวิเคราะห์มาพิจารณาทบทวนการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้หน่วยรับตรวจมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกด้านการประเมิน
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ภาคผนวก
แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ 2563

- 24 แบบสอบถาม เรื่องความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรมชองสำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
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- 26 รายงานความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามกรอบคุณธรรม
ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
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