
 
แบบประเมินตนเอง 

ของหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
(Self - Assessment) 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในไดพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมาวาเปนไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการทีก่าํหนดไว
หรือไม 

2. เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในอันที่จะนํามาซึ่ง
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 

3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน   
และใชเปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 
คําชี้แจงในการกรอกแบบประเมินตนเอง 

 แบบประเมินตนเองของหนวยงานตรวจสอบภายใน    แบงเปน  3  สวน    จํานวน  14  หนา 
 สวนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 
 สวนที่ 2 เปนการใหคะแนนความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ 

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ     ดังนี้ 
  1. ใหทําเครื่องหมาย      ลงในชอง  ผลการประเมิน   วาไดมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในในแตละเรื่องหรือไม   
หากมีการปฏิบัติในเรื่องดังกลาว  ใหคะแนนความเห็นวาการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากนอยเพียงใด     โดยการใหคะแนน    0   1   2   3   4   และ   5     
ซ่ึงแตละหมายเลขมีความหมาย    ดังนี้   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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คะแนน ระดับ คําอธิบาย 
5 ดีมาก มีการปฏิบัติอยูในเกณฑดีมาก    หรือปฏิบัติไดมากกวาหรือ

เทากับรอยละ 91 ของงาน 
4 ดี มีการปฏิบัติอยูในเกณฑดี    หรือปฏิบัติไดรอยละ 71 – 90 

ของงาน 
3 พอใช มีการปฏิบัติอยูในเกณฑพอใช   หรือปฏิบัติไดรอยละ 51 – 70 

ของงาน 
2 นอย มีการปฏิบัติ   แตตองปรับปรุงคอนขางมาก   หรือปฏิบัติได

รอยละ 31 – 50 ของงาน 
1 นอยมาก มีการปฏิบัติ   แตตองปรับปรุงมาก   หรือปฏิบัติไดนอยกวา

หรือเทากับรอยละ 30 ของงาน 
0 ไมปฏิบัติ ไมมีการปฏิบัติ 

 
  2. ทั้งนี้   จากคําถามในแตละขอ    
  2.1 หากไมมีการปฏิบัติ  
   ใหระบุปญหาหรือขอจํากัดที่ทําใหไมสามารถดําเนินการได   และจะดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขอยางไร    ลงในชอง  แนวทางแกไข 
  2.2 หากมีการปฏิบัติ   แตประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังไมเปนไปตามที่ตองการ 
   ใหระบุกิจกรรมที่จะดําเนินการปรับปรุงแกไข     เพื่อใหการปฏิบัติงานมี     

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น    ลงในชอง  แนวทางแกไข 
 
 สวนที่ 3 เปนการแสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 



 -3-

แบบประเมินตนเอง 
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน........................................................... 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. …….…. 
 
 
สวนที่ 1 
 

 หนวยงานตรวจสอบภายใน  กรม……………..……….…   กระทรวง……….….………...………… 
จํานวนบุคลากร................คน       ประกอบดวย 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  ………………...…..……..…..………..ตําแหนง..............................…… 
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
1.  …………………………………………...…….………….ตําแหนง.…………..……..………................... 
2.  …………………………………………...…….………….ตําแหนง.………...……….……....................... 
3.  …………………………………………...…….…....…….ตําแหนง.…………...…….……….................... 
4.  …………………………………………...……..………....ตําแหนง.……………...….……….................... 

 
 

สวนที่ 2 
 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ 
 

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

1000 วัตถุประสงค  อํานาจหนาท่ี  ความรับผิดชอบ 
 1. หนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค  อํานาจ

หนาที่  และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในอยาง
เปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

       

 2. กฎบัตรการตรวจสอบภายในไดรับความเห็นชอบจาก     
คณะผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) 

       

 3. กฏบัตรการตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจ
หนาที่  และความรับผิดชอบของหนวยงานตรวจสอบภายใน
ไวอยางชัดเจน 

       

 4. กฎบัตรการตรวจสอบภายในไดกําหนดลักษณะของงาน
ตรวจสอบภายในดานการใหหลักประกันและดานการให   
คําปรึกษาไวอยางชัดเจน 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 



 -4-

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

 5. กฎบัตรการตรวจสอบภายในไดกําหนดความรับผิดชอบของ
หนวยงานตรวจสอบภายในตอหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไว
อยางชัดเจน  เชน  หนวยรับตรวจ   สํานักงานการตรวจเงิน-
แผนดิน 

       

 6. หนวยงานตรวจสอบภายในไดเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในใหทราบทั่วกันในสวนราชการ 

       

 7. หนวยงานตรวจสอบภายในไดปฏิบัติตามกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในที่กําหนดไว 

       

1100 ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 

1110 ความเปนอิสระ 
 1. หนวยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ

หัวหนาสวนราชการ 
       

 2. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงตอ             
หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี)    
ทั้งในเรื่องแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 

       

 3. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ   โดยปราศจาก   
การแทรกแซง     ทั้งในเรื่องการกําหนดขอบเขตการ      
ตรวจสอบ   การปฏิบัติงานตรวจสอบ   และการรายงานผล
การตรวจสอบ 

       

1120 ความเที่ยงธรรม 
 1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรม  และ  

หลีกเลี่ยงภาวะการขัดแยงทางผลประโยชน                        
(Conflict of Interest) 

       

 2. ผูตรวจสอบภายในไมประเมินงานที่ตนเคยมีหนาที่รับผิดชอบ
มากอน  

       

1130 ขอจํากัดของการขาดความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
     ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดที่จะทําใหไมสามารถ         

ปฏิบัติงานไดอยางอิสระหรือเที่ยงธรรม                                    
ผูตรวจสอบภายในไดเปดเผยเหตุหรือขอจํากัดดังกลาว             
ใหผูที่เกี่ยวของทราบ 

 
 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ 
1210 ความเชี่ยวชาญ 

 1. ผูตรวจสอบภายในมีความรู  ทักษะ  และความสามารถที่
หลากหลายในเรื่องตาง  ๆที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน เชน 

1) การตรวจสอบภายใน 
2) การควบคุมทางการบัญชีและการบริหาร 
3) การวางแผนเชิงกลยุทธ 
4) ความรูทางคอมพิวเตอร 
5) ความรูเกี่ยวกับภารกิจหลักของสวนราชการที่สังกัด 
6) ความเปนผูนํา 
7) มนุษยสัมพันธและการติดตอส่ือสาร 

       

 2. ผูตรวจสอบภายในมีความรู  ทักษะ  และความสามารถใน
การตรวจสอบภายในในแตละดาน  ดังนี้ 
1) ความถูกตองของขอมูลและรายงานทางการเงิน 

       

 2)    การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ        
 3)    การตรวจสอบการดําเนินงาน        
 4)    การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร        
 3. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดใหคําแนะนําและ 

ความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    กรณีที่       
ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดความรู  ทักษะ  และ   
ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย    

       

 4.  ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยใชความรูและวิจารณญาณ
ในการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

       

1220 ความระมัดระวังรอบคอบ 
 1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบ

และใชทักษะอยางเหมาะสม    เพื่อใหผลการปฏิบัติงาน    
เปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ 

       

 2. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   ผูตรวจสอบภายในไดคํานึงถึง  
ส่ิงตางๆ   ดังตอไปนี้ 

       

     1) ขยายขอบเขตงาน  ในกรณีที่เห็นวาจําเปน   เพื่อใหงานที่
ไดรับมอบหมายบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

     2) ความซับซอนของงาน  ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยางมี
นัยสําคัญและความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ 

       

     3) ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง   
การควบคุม  และการกํากับดูแลที่ดี 

       

     4) โอกาสหรือความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดความผิดพลาดที่  
สําคัญ  ความผ ิดปกติหรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

       

     5) คาใชจายที่ใชในการตรวจสอบเมื่อเทียบกับประโยชนที่
คาดวาจะไดรับ 

       

 3. ในการปฏิบัติงาน   ผูตรวจสอบภายในไดใหความสําคัญกับ
ความเสี่ยงสําคัญตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงค   
การปฏิบัติงาน   และทรัพยากรของหนวยงานอยูตลอดเวลา 

       

 4. ในงานดานการใหคําปรึกษา   ผูตรวจสอบภายในไดคํานึงถึง
ส่ิงตางๆ   ดังตอไปนี้ 

       

     1) ความตองการและความคาดหวังของผูมอบหมายงานหรือ
ผูรับบริการ   รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะใหคําปรึกษา  
เวลา  และการรายงาน 

       

     2) ความซับซอนของงานและขอบเขตของงาน        
     3) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใหคําปรึกษาเมื่อเทียบกับ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
       

1230 การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 1.  ผูตรวจสอบภายในไดศึกษาหาความรู  ทักษะ  และความ

สามารถตางๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและ
ฝกอบรมตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

       

 2. หนวยงานตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรอยาง      
เพียงพอ 

       

1300 การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

1310 การประเมินการประกันคุณภาพ 
    หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีการกํากับดูแลและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

1311 การประเมินภายใน 
 1. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ตามสายบังคับบัญชาภายในหนวยงานตรวจสอบภายในอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา 

       

 2. หนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป        
 3. หนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินจากหนวยงานอื่น

ภายในสวนราชการ  เชน  ฝายติดตามประเมินผล 
       

1312 การประเมินจากภายนอก 
     หนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินจากหนวยงาน   

ภายนอกสวนราชการ  อยางนอยทุกๆ 5 ป 
       

1320 การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ 
    หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการประเมิน

จากภายนอกใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ (ถามี) ทราบ 

       

1330 การรายงานการดําเนินการตามมาตรฐาน 
    ผูตรวจสอบภายในไดรายงานผลการดําเนินงานของตนวา 

“ไดดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ    
สวนราชการ”   ตอเม ื่อผลการประเมินระบุวาการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสอดคลองถูกตองตามมาตรฐานการ    
ตรวจสอบภายในแลว

       

1340 การเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน 
     กรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุ  

ไวในมาตรฐานและมีผลกระทบตองานตรวจสอบภายใน  
โดยรวม    ผูตรวจสอบภายในไดรายงานขอเท็จจริงให       
หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) 
ทราบ 

       

 
 
 
 
 
 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

2010 การวางแผนการตรวจสอบ 

 1. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว 

       

 2. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบ
ประจําปเปนประจําทุกป 

       

 3. หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบตาม
ผลการประเมินความเสี่ยง 

       

 4. หนวยงานตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมอยางเปนระบบ     รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของ
หนวยงานหรือกิจกรรมที่จะตองตรวจสอบ 

       

 5. วัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการตรวจสอบสอดคลองกับ
ผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม 

       

 6. หนวยงานตรวจสอบภายในไดหารือเร่ืองความเสี่ยงรวมกับ
ฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) และนํามา
พิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ 

       

 7. หนวยงานตรวจสอบภายในไดติดตามการเปลี่ยนแปลง     
และประเมินความเสี่ยงของสวนราชการ                                
อยูตลอดเวลา 

       

 8. หนวยงานตรวจสอบภายในไดประสานงานกับหนวยรับตรวจ
เปนอยางดี   เพื่อใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวนรวม 
ในการใหขอมูลและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการ       
ตรวจสอบ 

       

2020 การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

 1. หนวยงานตรวจสอบภายในไดเสนอแผนการตรวจสอบให
คณะกรรมการตรวจสอบ(ถามี)พิจารณาใหความเห็นกอนที่
จะนําเสนอหัวหนาสวนราชการ 

       

 2. แผนการตรวจสอบไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
 
 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

 3. หนวยงานตรวจสอบภายในไดนําเสนอเรื่องทรัพยากรที่จําเปน
ตองใชในการปฏิบัติงาน   และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
ขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู   ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบป 

       

2030 การบริหารทรัพยากร 

     หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดดูแลใหมีทรัพยากรที่
เหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผน
การตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ 

       

2040 นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน 

 1. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

       

 2. หนวยงานตรวจสอบภายในไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบภายใน 

       

2050 การประสานงาน 

    หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดประสานงานและให
ความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
อ่ืนและผูตรวจสอบภายนอก   รวมทั้งบุคคลหรือหนวยงาน
อ่ืนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน 

       

2060 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 1. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานผลการปฏิบัติงาน
ใหหัวหนาสวนราชการทราบถึงวัตถุประสงค  ขอบเขต วิธีการ
ปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ   รวมทั้งประเด็นความเสี่ยง
ที่สําคัญและการควบคุม  รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูบริหารควรทราบ 

       

 2. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในเสนอตอหัวหนา
สวนราชการ 4 เดือนครั้ง 

       

2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

2110 การบริหารความเสี่ยง 

 1. หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถชวยใหสวนราชการบงชี้
และประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการปฏิบัติงานได 

 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

 2. หนวยงานตรวจสอบภายในสามารถชวยใหเกิดการ         
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมใหมี
ประสิทธิภาพ 

       

 3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบ 
ภายในสามารถชวยใหสวนราชการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่
วางไว 

       

2120 การควบคุม 

 1. หนวยงานตรวจสอบภายในมีสวนสนับสนุนและสงเสริม  
ให สวนราชการมีการควบคุมในเรื่องตางๆ ที่เหมาะสมและ  
เพียงพอ 

       

 2. หนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการควบคุม  รวมทั้งสนับสนุนใหมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

       

 3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบ 
ภายในสามารถสนับสนุนและสงเสริมใหการดําเนินงาน  
ของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
ยิ่งขึ้น 

       

2130 การกํากับดูแล 

 1.  หนวยงานตรวจสอบภายในมีสวนสนับสนุนใหเกิดกระบวน
การกํากับดูแลที่ดีในสวนราชการ 

       

 2. หนวยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินและปรับปรุงงาน
ใหดีขึ้น   ในเรื่องตางๆ ดังนี้   

       

 1)    การกําหนดและเผยแพรภารกิจและเปาหมายของ     
สวนราชการ 

       

 2)   การติดตามผลของความสําเร็จตามเปาหมาย        
 3)   ความมั่นใจตอความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของ      

สวนราชการ 
       

 4)   การรักษาไวซ่ึงคุณคาของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ        

 3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน
สามารถเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ
ใหดีขึ้น 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน 

 1. หนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานของ 
งานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานการใหหลักประกันและการให
คําปรึกษา 

       

 2. การจัดทําแผนการปฏิบัติงาน   ผูตรวจสอบภายในไดคํานึงถึง
ส่ิงตางๆ   ดังตอไปนี้ 

       

     1)   วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานในอันที่จะ 
ทําใหบรรลุวัตถุประสงค 

       

     2)   ความเสี่ยงที่สําคัญๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จวา    
อยูในระดับที่ยอมรับไดหรือไม 

       

     3)   ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม  เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรอบการปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่
เกี่ยวของ 

       

     4)   โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคุมใหดีขึ้น 

       

2210 การกําหนดวัตถุประสงค 

 1. วัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานสอดคลองกับ
ผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม  รวมทั้งการกํากับ
ดูแลที่ดี 

       

 2. การกําหนดวัตถุประสงคไดคํานึงถึงขอผิดพลาด                  
ขอบกพรอง  และการไมปฏิบัติตามกฎ   ระเบียบ   ขอบังคับ
ที่อาจเกิดขึ้น 

       

2220 การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 

    ขอบเขตการปฏิบัติงานที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานได
กําหนดไวอยางเพียงพอตอการปฏิบัติงานใหบรรลุตาม     
วัตถุประสงค    รวมทั้งการเขาถึงขอมูลตางๆ 

       

2230 การจัดสรรทรัพยากร 

    จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีจํานวนเหมาะสมและสอดคลอง
กับลักษณะและความซับซอนของงาน   ตลอดจนขอจํากัด
ของเวลาและงบประมาณที่มีอยู 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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ผลการประเมิน 
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

2240 แนวทางการปฏิบัติงาน 

 1. ผูตรวจสอบภายในไดจัดทํารายละเอียดของการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตางๆ เปนลายลักษณอักษร 

       

 2. แนวทางการปฏิบัติงานไดระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล  
วิเคราะห  ประเมินผล  และบันทึกขอมูลที่ไดรับในระหวาง
การปฏิบัติงานไวอยางเหมาะสม    

       

 3. แนวทางการปฏิบัติงานไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในหรือผูที่ไดรับมอบหมายกอนที่
จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

       

2300 การปฏิบัติงาน 

2310 การรวบรวมขอมูล 

     ผูตรวจสอบภายในมีการรวบรวมขอมูล  เอกสาร  หลักฐาน  
ที่เชื่อถือได  เพียงพอ  เกี่ยวของ  และเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน 

       

2320 การวิเคราะหและการประเมิน 

     ผูตรวจสอบภายในมีการวิเคราะหและประเมินผลขอมูลที่
รวบรวมไดโดยใชวิธีการที่เหมาะสม 

       

2330 การบันทึกขอมูล 

 1. ผูตรวจสอบภายในมีการบันทึกผลการตรวจสอบ              
เพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงานแตละครั้งในกระดาษ    
ทําการ 

       

 2. ผูตรวจสอบภายในมีการบันทึกขอมูลที่เพียงพอตอการ
สนับสนุนผลการตรวจสอบ 

       

 3. มีการสอบทานกระดาษทําการ  โดยหัวหนาผูตรวจสอบภายใน
ที่ไดรับมอบหมาย 

       

 4. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการควบคุมการเขาถึง
ขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน 

       

 5. หากมีการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานใหบุคคล
ภายนอกทราบ    หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดขอ
อนุญาตจากหัวหนาสวนราชการหรือหลังจากไดมีการปรึกษา
ฝายกฎหมายแลว 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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 6. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการกําหนดระยะเวลา
ในการเก็บรักษาขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนไป
ตามระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ 

       

2340 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

     หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมายอยางใกลชิด 

       

2400 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

2410 หลักเกณฑการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 1. รายงานผลการตรวจสอบไดมีการระบุถึงวัตถุประสงค  
ขอบเขต    สรุปผลการตรวจสอบ/ขอตรวจพบ                 
ความคิดเห็น  ขอเสนอแนะ    และแนวทางในการปรับปรุง
แกไข 

       

 2. รายงานผลการตรวจสอบไดมีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่   
ผูบริหารควรทราบ 

       

 3. รายงานผลการตรวจสอบไดมีการกลาวถึงขอตรวจพบที่ดีใน
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

       

2420 คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 1. รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกตอง  ครบถวน  ชัดเจน  
เที่ยงธรรม  รัดกุม  สรางสรรค  และรวดเร็ว 

       

 2. การรายงานผลการตรวจสอบทันเวลา  โดยสามารถเสนอ  
รายงานตอผูบริหารภายหลังการตรวจสอบแลว 1 – 2   
สัปดาห 

       

 3. หากพบวารายงานที่เสนอเกิดความผิดพลาด/ละเลยใน      
การกลาวถึงประเด็นหลัก  หนวยงานตรวจสอบภายในมี    
การสงรายงานแกไขความผิดพลาดดังกลาวไปยังบุคคลที่
เกี่ยวของ   

       

2430 การรายงานการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน 

    ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
ซ่ึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน   รายงานผลการตรวจสอบ
ไดระบุถึงมาตรฐานที่ไมสามารถปฏิบัติได  เหตุผล  และผล
กระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน 

       

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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2440 การเผยแพรผลการปฏิบัติงาน 

    หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการเผยแพรผลการ
การปฏิบัติงานใหกับหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถามี)  รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของทราบ  

       

2500 การติดตามผล        

 1. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการนํา
ขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบไปปฏิบัติ 

       

 2. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการนํา
คําปรึกษาของผูตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ 

       

2600 การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร        

 1. หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในไดนําเรื่องความเสี่ยงที่
อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการแตยังไมไดรับการ
แกไขหารือกับหัวหนาสวนราชการ 

       

 2. หากความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวยังไม
สามารถดําเนินการแกไขได   หัวหนาสวนราชการและหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในไดรายงานใหคณะกรรมการ   
ตรวจสอบ (ถามี) ทราบ  เพื่อหาขอยุติ 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

ความมีจุดยืนท่ีม่ันคง (Integrity) 
  1.     ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย  ขยันหมั่นเพียรและ  

มีความรับผิดชอบ 
       

  2.     ผูตรวจสอบภายในไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใดๆ ที่ขัดตอ
กฎหมายหรือไมเขาไปมีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสีย
มาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอสวนราชการ 

       

  3.     ผูตรวจสอบภายในใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และจรรยาบรรณของทางราชการ 

       

ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
  1.     ผูตรวจสอบภายในไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใดๆ ที่จะนํา

ไปสูความขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการ  รวมทั้งการกระทําใดๆ 
ที่จะทําใหเกิดอคติจนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม 

       

  2.     ผูตรวจสอบภายในไมรับส่ิงของใดๆ ที่จะทําใหเกิดหรืออาจกอใหเกิด
ความไมเที่ยงธรรมในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบอาชีพที่พึง
ปฏิบัติ 

       

  3.     ผูตรวจสอบภายในเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ  
ทั้งหมดที่ตรวจสอบ  ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริง
ดังกลาวแลว  จะทําใหรายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง  
หรือเปนการปดบังการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

       

การปกปดความลับ (Confidentiality) 
  1.     ผูตรวจสอบภายในใชความรอบคอบในการใชขอมูลตางๆ ที่ไดรับจาก

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       

2 ผูตรวจสอบภายในไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแสวงหาผลประโยชน
เพื่อตนเอง  และไมกระทําการใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของ
ทางราชการ 

 

       

 
 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 



 -16- 

ผลการประเมิน 
แนวทางปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 0 
แนวทางแกไข 

ความสามารถในหนาท่ี (Competency) 
  1.     ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความรู  ความสามารถ  ทักษะและ

ประสบการณ 
       

  2.     ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ 
ภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 

       

  3.     ผูตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง   รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 

       

 
สวนที่ 3    ความเห็นเพิ่มเติม 

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

ลงชื่อ………………………..……… 
(……..…..….……………………………) 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
 

ลงชื่อ………………………..………             ลงชื่อ……………………..………… 
(……..…..….…………………………)         (……..…..….……………………………) 
          เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน          เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

 

ลงชื่อ………………………..………          ลงชื่อ………………………..……… 
(……..…..….…………………………)           (……..…..….……………………..……) 
          เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน            เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน   กรมบัญชีกลาง 
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	    หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินจากหน่วยงาน   ภายนอกส่วนราชการ  อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
	การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
	มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
	แนวทางปฏิบัติ


	1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว
	2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเป็นประจำทุกปี
	8. หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประสานงานกับหน่วยรับตรวจเป็นอย่างดี   เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการ       ตรวจสอบ
	2. แผนการตรวจสอบได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
	แนวทางปฏิบัติ

	    หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ดูแลให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ
	   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการอื่นและผู้ตรวจสอบภายนอก   รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
	1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงวัตถุประสงค์  ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ   รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุม  รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผู้บริหารควรทราบ
	2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 4 เดือนครั้ง
	ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
	การบริหารความเสี่ยง
	แนวทางปฏิบัติ

	การควบคุม
	การกำกับดูแล

	1)    การกำหนดและเผยแพร่ภารกิจและเป้าหมายของ     ส่วนราชการ
	2)   การติดตามผลของความสำเร็จตามเป้าหมาย
	3)   ความมั่นใจต่อความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของ      ส่วนราชการ
	4)   การรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ
	แนวทางปฏิบัติ
	การวางแผนการปฏิบัติงาน

	1. หน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำแผนการปฏิบัติงานของ งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านการให้หลักประกันและการให้คำปรึกษา
	2. การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน   ผู้ตรวจสอบภายในได้คำนึงถึงสิ่งต่างๆ   ดังต่อไปนี้
	    1)   วัตถุประสงค์ของงานและวิธีการดำเนินงานในอันที่จะ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์
	    2)   ความเสี่ยงที่สำคัญๆ ที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จว่า    อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
	    4)   โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมให้ดีขึ้น
	1. วัตถุประสงค์ที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม  รวมทั้งการกำกับดูแลที่ดี
	2. การกำหนดวัตถุประสงค์ได้คำนึงถึงข้อผิดพลาด                  ข้อบกพร่อง  และการไม่ปฏิบัติตามกฎ   ระเบียบ   ข้อบังคับที่อาจเกิดขึ้น
	   ขอบเขตการปฏิบัติงานที่กำหนดในแผนการปฏิบัติงานได้กำหนดไว้อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม     วัตถุประสงค์    รวมทั้งการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
	แนวทางปฏิบัติ
	แนวทางการปฏิบัติงาน

	1. ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายละเอียดของการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร
	2. แนวทางการปฏิบัติงานได้ระบุวิธีการในการคัดเลือกข้อมูล  วิเคราะห์  ประเมินผล  และบันทึกข้อมูลที่ได้รับในระหว่างการปฏิบัติงานไว้อย่างเหมาะสม   
	3. แนวทางการปฏิบัติงานได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
	การปฏิบัติงาน
	แนวทางปฏิบัติ

	การรายงานผลการปฏิบัติงาน

	2. การรายงานผลการตรวจสอบทันเวลา  โดยสามารถเสนอ  รายงานต่อผู้บริหารภายหลังการตรวจสอบแล้ว 1 – 2   สัปดาห์
	แนวทางปฏิบัติ

	   หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการเผยแพร่ผลการการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี)  รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 
	การติดตามผล
	1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามผลการนำข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบไปปฏิบัติ
	2. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการติดตามผลการนำคำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ
	การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
	1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้นำเรื่องความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหารือกับหัวหน้าส่วนราชการ
	2. หากความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้   หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานให้คณะกรรมการ   ตรวจสอบ (ถ้ามี) ทราบ  เพื่อหาข้อยุติ
	จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
	แนวทางปฏิบัติ
	ผลการประเมิน


	  1.     ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียรและ  มีความรับผิดชอบ
	  2.     ผู้ตรวจสอบภายในไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ
	  3.     ผู้ตรวจสอบภายในให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และจรรยาบรรณของทางราชการ
	  1.     ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ  รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม
	  2.     ผู้ตรวจสอบภายในไม่รับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพที่พึงปฏิบัติ
	  3.     ผู้ตรวจสอบภายในเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ  ทั้งหมดที่ตรวจสอบ  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  จะทำให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง  หรือเป็นการปิดบังการกระทำที่ผิดกฎหมาย
	  1.     ผู้ตรวจสอบภายในใช้ความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
	2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง  และไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 
	แนวทางปฏิบัติ
	ผลการประเมิน


	  1.     ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้  ความสามารถ  ทักษะและประสบการณ์
	  2.     ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
	  3.     ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง   รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

	ส่วนที่ 3    ความเห็นเพิ่มเติม 


