รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ความเป็นมา
การประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการในการสอบทานและ
ประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อนาผลการประเมิน
ตนเองไปพิ จ ารณาหาแนวทางปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยกรมบัญชีกลางได้จัดทาแนวทางการประเมินตนเอง พร้อมทั้งแบบประเมินตนเอง ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของส่ วนราชการถื อปฏิ บั ติ ตั้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็ นต้ นมา และในปี งบประมาณ พ.ศ.2557
กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแนวทางใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้กาหนดขึ้นใหม่ ตามหนังสื อกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.2/ว 273
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 และให้เริ่มใช้แนวทางและแบบประเมินตนเองที่ปรับปรุงใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้
การปฏิบั ติงานตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการมีการรัก ษาและปรับ ปรุง คุณภาพการตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้ง ส่งสาเนา
แบบประเมินตนเองให้กรมบัญชีกลางทราบภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา
ว่ า เป็ น ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมของผู้ ต รวจสอบภายในของส่ ว นราชการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนดไว้หรือไม่
2. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนา
และปรั บ ปรุงคุณภาพการปฏิบั ติงานของหน่ว ยตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในอันที่จะนามา
ซึ่งคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน
3. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานตรวจสอบภายใน
และใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการประเมินตนเอง
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ นวทางการประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. ดาเนินการจัดทาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามแนวทาง
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคนร่วมกันพิจารณาตอบแบบประเมิน โดยการให้ค่าคะแนน
ในแต่ละข้อเป็นรายบุคคล

-๒4. ประมวลผลและนาผลการประเมิน ในแต่ล ะหัว ข้อ มาสรุ ป ผลการประเมิน ตนเอง
ในภาพรวมของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
5. จัดทาร่างรายงานการประมวลผลคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม แยกตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของ
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
6. ประชุมหารือ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้น พร้อมทั้ง วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค
และข้อจ ากัดการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางพัฒ นาและปรับปรุง พร้อมทั้งจัดทา
แผนพัฒนาและปรับปรุง
7. การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง นาเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ และ
สาเนาส่ งกรมบั ญชีกลางภายใน ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป พร้อมทั้งนาเสนอผลการประเมินให้
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจากระทรวงทราบ
8. แจ้งเวียนผลการประเมินตนเองให้ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงทุกคนได้รับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดอ่อนจะต้องรีบเร่ง
การดาเนินการวางแผนเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
9. เผยแพร่ผลการประเมินตนเองทาง Website : www.check.moe.go.th
มาตรฐานการประเมิน
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
1. มาตรฐาน 1000
2. มาตรฐาน 1100
3. มาตรฐาน 1200
4. มาตรฐาน 1300

:
:
:
:

มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
5. มาตรฐาน 2000 :
6. มาตรฐาน 2100 :
7. มาตรฐาน 2200 :
8. มาตรฐาน 2300 :
9. มาตรฐาน 2400 :
10. มาตรฐาน 2500 :
11. มาตรฐาน 2600 :

วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การบริหารงานตรวจสอบภายใน
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
การวางแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
การติดตามผล
การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
13. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
14. การปกปิดความลับ (Confidentialiy)
15. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

-๓เกณฑ์ในการพิจารณาผลการประเมิน
คะแนน ระดับ
คาอธิบาย
5
ดีมาก มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดีมาก หรือปฏิบัติได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 91 ของงาน
4
ดี
มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 71 – 90 ของงาน
3
พอใช้ มีการปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงบางประการ หรือปฏิบัติได้ร้อยละ
51 – 70 ของงาน
2
น้อย
มีการปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงค่อนข้างมาก หรือปฏิบัติได้ร้อยละ 31 – 50 ของงาน
1
น้อยมาก มีการปฏิบัติ แต่ต้องปรับปรุงมาก หรือปฏิบัติได้น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30 ของงาน
0
ไม่ปฏิบัติ ไม่มีการปฏิบัติ ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
N/A
ไม่มี
ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ หากข้อใดระบุเป็น N/A จะเห็นได้ว่าเรื่อง
เหตุการณ์ ดังกล่าวไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งการคานวณจะไม่นาข้อที่มีผลการ
เกิดขึ้น ประเมิน N/A มาคานวณรวม
ผลการประเมินตนเอง
การประเมิ น คุณภาพการปฏิ บัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมผู้ ตรวจสอบภายในของ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.84 คิดเป็นร้อยละ 96.80
จาแนกตามมาตรฐาน (1) มาตรฐานด้านคุณสมบัติ คะแนนเฉลี่ย 4.88 (2) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
คะแนนเฉลี่ย 4.81 (3) จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.83 โดยแยกเกณฑ์
การประเมินเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
ประเด็นการประเมิน
หมวด ๑๐๐๐ วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
หมวด ๑๑๐๐ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
หมวด ๑๒๐๐ ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
หมวด ๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนร้อยละ

คะแนนประเมิน
5
5
4.50
5
19.5
4.88
97.60

คิดเป็นร้อยละ
100
100
90
100

ผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณสมบัติ โดยรวมอยู่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.88 จากคะแนนเต็ม
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.60 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่ามีการดาเนินงานใน
แต่ละหมวดดังนี้
1. หมวด 1000 การกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ หมวด 1100
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม และหมวด 1300 การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน มีผลการ
ปฏิบัติงานในระดับดีมาก เป็นตามมาตรฐานฯที่กาหนด
2. หมวด 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ มีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่
เป็ น ไปตามมาตรฐานฯอยู่ ในเกณฑ์ดี แต่ต้องปรับปรุงเล็ กน้อยใน เรื่อง ความรู้ทักษะ และความสามารถ
ในการตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินความเสี่ยงของการทุจริตและเสนอแนวทาง
ในการบริหารจัดการทุจริต

-๔มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
ประเด็นการประเมิน
หมวด ๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน
หมวด ๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
หมวด ๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน
หมวด ๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน
หมวด ๒๔๐๐ การรายงานผลการปฏิบัติงาน
หมวด ๒๕๐๐ การติดตามผล
หมวด ๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนร้อยละ

คะแนนประเมินได้
4.87
4.62
4.98
4.91
4.80
5
4.5
33.68
4.81
96.20

คิดเป็นร้อยละ
97.40
92.40
97.80
98.20
96
100
90

ผลการประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.81 จาก
คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.20 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยได้มีการดาเนินการ
ในแต่ละหมวด ดังนี้
1. หมวด 2000 การบริหารงานตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.87 ยกเว้นในเรื่อง การหารือเรื่องความเสี่ยงกับฝ่ายบริหาร และนาข้อมูลข่าวสารมาพิจารณา
ในการวางแผนการตรวจสอบ และเรื่ องการน าเสนอเรื่อ งทรัพ ยากรให้ มีค วามเหมาะสมและเพีย งพอต่ อ
การปฏิบัติงาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
2. หมวด 2100 ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ ย 4.54 ยกเว้น ในเรื่ องการกากับดูแล กรณีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถประเมิน
กระบวนงานที่เ กี่ย วข้อ งกั บ การสร้ างจริ ยธรรมของส่ ว นราชการ การก ากั บดู แลเทคโนโลยีส ารสนเทศได้
สนั บ สนุ น วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ข องส่ ว นราชการ และเรื่ อ งบริ ห ารความเสี่ ย ง กรณี ก ารประเมิ น
ประสิทธิผลและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินโอกาสของการเกิดทุจริต
และวิธีการบริหารความเสี่ยงของการทุจริต ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
3. หมวด 2200 การวางแผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย
4.98 ยกเว้ น เรื่ องการก าหนดวั ตถุป ระสงค์ กรณีห ลั กเกณฑ์การควบคุ มที่ฝ่ ายบริห ารกาหนดไม่เ พียงพอ
จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ผู้ตรวจสอบภายในได้ร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ที่จะใช้
ประเมินการควบคุมที่เหมาะสม และเรื่องการกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน กรณีระหว่างการตรวจสอบ
หากผู้รับบริการขอรับคาปรึกษาในเรื่องที่มีนัยสาคัญผู้ตรวจสอบภายในได้ทาความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และความคาดหวังอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
4. หมวด 2300 การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.91
ยกเว้นเรื่อง การรวบรวมข้อมูล กรณีการคัดเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างหรือประชากร เพื่อให้ได้หลักฐานเพียงพอ
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี

-๕5. หมวด 2400 การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ผลการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
คะแนนเฉลี่ย 4.80 ยกเว้นเรื่อง การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน กรณีระหว่างการปฏิบัติงานบริการให้คาปรึกษา
หากพบว่ามีการบ่งชี้ประเด็นเกี่ยวกับการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมที่มี ความสาคัญต่อ
ส่วนราชการในภาพรวม ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
6. หมวด 2500 การติดตามผล ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00
เป็นไปตามมาตรฐานฯที่กาหนด
7. หมวด 2600 การยอมรับสภาพความเสี่ ยงของฝ่ ายบริห าร ผลการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.50
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นการประเมิน
ความซื่อสัตย์ ( Integrity )
ความเที่ยงธรรม ( Objectivity )
การปกปิดความลับ ( Confidentiality )
ความสามารถในหน้าที่ ( Competency )

คะแนนประเมินได้
5
5
5
4.33
คะแนนรวม
19.33
คะแนนเฉลี่ย
4.83
คะแนนร้อยละ
96.60

คิดเป็นร้อยละ
100
100
100
86.60

ผลการประเมิ น มาตรฐานด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ คะแนนเฉลี่ ย 4.83
จากคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.60 มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก โดยได้มีการดาเนินการ
ในแต่ละหมวด ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 เป็นไปตาม
มาตรฐานฯ กาหนด
2. ความเที่ยงธรรม ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 เป็นไปตาม
มาตรฐานฯ กาหนด
1. การปกปิดความลับ ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 เป็นไปตาม
มาตรฐานฯ กาหนด
2. ความสามารถในหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.33 เป็นไปตาม
มาตราฐานฯ กาหนด แต่ต้องปรับปรุงเล็กน้อย
หมายเหตุ ผลการประเมินรายมาตรฐาน รายหมวด และรายประเด็น ตามตารางผลการประเมินคุณภาพฯ ดังแนบ
สรุปผลการประเมิน
๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
การประเมินมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ๔ มาตรฐาน ได้แก่
(๑) มาตรฐาน : วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
(๒) มาตรฐาน : ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
(๓) มาตรฐาน : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
(๔) มาตรฐาน : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

-๖ผลการประเมิ น โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก คะแนนเฉลี่ ย ๔.88 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ97.60
โดยมีการปฏิบัติงานเป็นตามมาตรฐานฯกาหนด ยกเว้น มาตรฐาน : ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง
รอบคอบ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.36 ซึ่งเป็นผลมาจากอัตรากาลังผู้ตรวจสอบภายใน
ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีจานวนไม่เพียงพอต่อภาระงาน และปริมาณหน่วยรับตรวจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ เนื่องจากโครงสร้างกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ได้ถูกกาหนดไว้ในกฎกระทรวง
แบ่ ง ส่ ว นราชการ แต่ ยั ง ไม่ไ ด้ รั บ อนุ มัติ ใ ห้ เ พิ่ มกรอบอั ตรากาลั ง อยู่ร ะหว่า งการปฏิ รู ประบบราชการใหม่
ทุกหน่วยงาน ต้องชะลอการดาเนินการขอปรับโครงสร้าง ประกอบกับ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗
กลุ่ ม ตรวจสอบภายในระดั บ กระทรวงได้ รั บ โอน/ย้ า ยผู้ ต รวจสอบภายใน ทดแทนต าแหน่ ง เกษี ย ณ
จานวน 2 ตาแหน่ง ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบยังไม่ครอบคลุมงานตรวจสอบทุกประเภท
ตามกิ จ กรรมการตรวจสอบที่ ก ลุ่ ม ตรวจสอบภายในก าหนด ทั้ ง นี้ ใ นปี ง บประมาณ พ .ศ. 2558
กลุ่ ม ตรวจสอบภายในระดั บ กระทรวง ได้ มี แนวทางในการปรั บ ปรุ ง ระบบงานตรวจสอบภายในทดแทน
และพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบเพิ่มสูงขึ้น โดยได้จัดทาแผนพัฒนา
ผู้ ต รวจสอบภายใน และสนั บ สนุ น ส่ งเสริ มให้ ผู้ ตรวจสอบภายในได้ ฝึ ก ทัก ษะด้า นการตรวจสอบระบบ IT
พร้อมทั้งจัดทาองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน (KM) และสอนงาน (Coaching) ให้กับผู้ตรวจสอบภายในใหม่
ให้สามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
การประเมินมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน กรมบัญชีกลางกาหนดให้ประเมิน ๗ มาตรฐาน ดังนี้
(๑) มาตรฐาน : การบริหารงานตรวจสอบภายใน
(๒) มาตรฐาน : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
(๓) มาตรฐาน : การวางแผนการปฏิบัติงาน
(๔) มาตรฐาน : การปฏิบัติงาน
(๕) มาตรฐาน : การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(๖) มาตรฐาน : การติดตามผล
(๗) มาตรฐาน : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร
ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.81 ซึ่งทุกมาตรฐานสามารถปฏิบัติงาน
ได้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานฯ ก าหนด แม้ ว่ า มาตรฐาน : การยอมรั บ สภาพความเสี่ ย งของฝ่ า ยบริ ห าร
ผลการปฏิบัติงานจะอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.50 คิดเป็นร้อยละ 90 ทั้งนี้เนื่องจากในหมวดนี้มีประเด็น
การประเมินจานวน 2 ข้อ จานวน 1 ข้อ ผลการประเมินได้ 5 คะแนน และอีก 1 ข้อ คือ กรณีหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้นาเรื่องความเสี่ยงที่เหลืออยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ แต่ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขหารือกับผู้บริหารระดับสูง ผลการประเมินได้ 4 คะแนน ส่งผลให้ระดับคะแนนเฉลี่ยเมื่อคานวณ
เป็นค่าร้อยละได้ร้อยละ 90 การแปรผลการปฏิบัติงานในมาตรฐานนี้จึงอยู่ในระดับดี กลุ่มตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่จุดอ่อนที่มีนัยสาคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
๓. จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การประเมินจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลางกาหนดให้ประเมิน ๔ ด้าน ได้แก่
(๑) ความซื่อสัตย์ (Integrity)
(๒) ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
(๓) การปกปิดความลับ (Confidentiality)
(๔) ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

-๗ผลการการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.83 เป็นไปตามมาตรฐานฯ
ที่กาหนด ยกเว้นด้านความสามารถในหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.33 ทั้งนี้
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงได้รับผู้ตรวจสอบภายในใหม่
ทดแทนตาแหน่งเกษียณ ซึ่งมีความรู้ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบยังไม่ครอบคลุมงานทุกประเภท
ตามกิจกรรมการตรวจสอบที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกาหนด
แนวทางแก้ไข
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในของกลุ่ ม ตรวจสอบภายในระดั บ กระทรวง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถสนองตอบนโยบายของผู้ บ ริ ห าร ในปี ง บป ระมาณ พ.ศ.2558
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมีแนวทางในการดาเนินการพัฒนากระบวนการตรวจสอบและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกาหนด ดังนี้
1. บู ร ณาการงานตรว จสอบร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด กระทรว งศึ ก ษาธิ ก าร
เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบและงบประมาณ นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทักษะการตรวจสอบและ
ประสบการณ์ให้กับผู้ตรวจสอบภายในในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีกทางหนึ่งด้วย
2. จั ด ท าวิ จั ย เรื่ อ ง พั ฒ นาระบบการตรวจสอบภายในอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องกระทรวง
ศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยให้สามารถเชื่อ มโยงหน่วยงานระดับกรมกับกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อประมวลผลการดาเนินงานภาพรวมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลใหม่ ซึ่งจะสามารถ
ลดระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมงานตรวจสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
3. สร้างองค์ความรู้ด้านงานตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดกิจกรรม KM พร้อมทั้งจัดทาเป็น
คู่มือเผยแพร่
4. พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในใหม่ โดยการสอนงานการตรวจสอบ IT จากผู้เชี่ยวชาญของ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
5. จัดกิจกรรมการตรวจสอบระบบ IT เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ให้แก่ผู้ตรวจสอบไว้ในแผนการตรวจสอบ
6. จั ด ท าโครงการเสริ ม ศั ก ยภาพด้ า นการตรวจสอบภายในให้ กั บ ผู้ ต รวจสอบภายใน
โดยการจัดอบรมผู้ตรวจสอบภายใน และส่งเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
นันทา อนะมาน
(นางนันทา อนะมาน)
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

