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คํานํา
การตรวจสอบภายในเปนกิจกรรมการใหหลักประกันอยางเที่ยงธรรม รวมทั้งการให
คําปรึกษาอยางเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติขององคกรใหดีขึ้นดวยการประเมิน
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
ซึ่งการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้นเปนไปตามหนาที่และหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดไว
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ในป ง บประมาณ 2551 กลุ ม ตรวจสอบภายในได ว างแผนการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบ
โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงานของกรม มาเปน
แนวทางในการวางแผนการตรวจสอบ ไดแก การตรวจสอบระบบงาน GFMIS ดานรายงานทางการเงิน
และการบริหารสินทรัพย การตรวจสอบการดําเนินงาน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อจัด
จาง การบริหารสัญญา และการรายงานผลความกาวหนาของงงานกอสราง โดยผลการปฏิบัติงานดังกลาว
ประเด็นขอสังเกตตลอดจนขอเสนอแนะที่ไดจากการปฏิบัติงาน ไดรวบรวมไวในรายงานประจําป 2551
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รายงานประจําปฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคใหผูบริหารและหนวยรับตรวจไดรับ
ทราบผลการดําเนินงานของกลุมตรวจสอบภายใน ตลอดจนเขาใจบทบาทภารกิจของผูตรวจสอบภายใน
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น ขอมูลสวนหนึ่งในรายงานฉบับนี้หนวยรับตรวจสามารถนําไปประยุกตปรับปรุงใชในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุมคาตอไป
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กลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
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- ความเปนมาของกลุมตรวจสอบภายใน
- วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
- คํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมตรวจสอบภายใน
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
- อัตรากําลัง งบประมาณ
- โครงสรางกลุมตรวจสอบภายใน
- ปญหาอุปสรรค ขอจํากัดของกลุม ตรวจสอบภายใน
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2.1 ความนํา อธิบายกระบวนงานเชื่อมโยงกับมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกําหนดใหปฏิบัติ
- การวางแผน
- การปฏิบัติงาน
- การจัดทํารายงานและติดตามผล
2.2 วัตถุประสงคการตรวจสอบ
2.3 แผนการตรวจสอบประจําป งบประมาณ 2551
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- ดานคุณภาพการใหบริการ
- ดานประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
- ดานพัฒนาองคกร
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บทที่ 4 ประเด็นขอสังเกตจากการปฏิบัติงาน
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บทที่ 5 แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552

43

-5-

บทที่ 1
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ความเปนมา
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กลุ ม ตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน เดิ ม ชื่ อ หน ว ยตรวจสอบภายในมี ฐ านะ
เทียบเทากอง จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งกําหนดใหสวนราชการตั้งหนวยงานนี้เพื่อการปรับปรุง
ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ ตามคําสั่งกรมฯ ที่ 433/2527 ลงวันที่ 5 เมษายน
2527 โดยขึ้นตรงตออธิบดี
งานตรวจสอบภายในไดเริ่มมาตั้งแต พ.ศ.2505 แลว แตยังไมเดนชัดมีการเปลี่ยนแปลง
เปนระยะๆ ตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ.2505 ระเบียบการรับ จาย การเก็บรักษาและนําสงเงิน
ของส ว นราชการ พ.ศ.2516 และระเบี ย บการเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส ง คลั ง ของส ว นราชการ
พ.ศ.2520 ซึ่งระเบียบดังกลาวกําหนดใหสวนราชการแตงตั้งขาราชการในหนวยงานเปนผูทําหนาที่
ตรวจสอบภายใน หากการแตงตั้งในลักษณะนี้ไมสอดคลองกับหลักความเปนอิสระของผูตรวจสอบ
ภายใน ทําใหการตรวจสอบภายใน ในระยะแรกยังมีบทบาทนอยมาก และไมไดผล
ตอมาใน พ.ศ.2519 รัฐบาลไดใหความสําคัญในเรื่องการตรวจสอบภายใน เนื่องจากเห็น
วาเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของหัวหนาสวนราชการในฐานะผูบริหาร ในการที่จะสอบทาน ทบทวนและ
ประเมินผลทางดานการเงิน การบัญชี ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่น ใหดําเนินไปตามนโยบายการบริหาร
แผนงาน และระเบียบวิธีปฏิบัติอยางถูกตองครบถวนและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 ใหสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง
กรม และสวนราชการที่เทียบเทารวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีอัตรากําลังเพื่อทําหนาที่เปนผูตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และใหผูตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการซึ่งสอดคลองกับหลักความ
เปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน ในการตรวจสอบทุกๆ ดาน อีกทั้งการใหผูตรวจสอบภายในอยูในสังกัด
หนวยงานเดียวกันนั้น จะทําหนาที่ไดอยางถูกตองแมนยํา
แตเนื่องจากยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งอยูในความ
ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบของกองคลั ง ในขณะนั้ น ต อ มาภายหลั ง ได รั บ การเร ง เตื อ นชี้ แ จง ทํ า ความเข า ใจจาก
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูกํากับดูแล หนวยงานนี้จึงไดเกิดขึ้นในพ.ศ.2527 โดยกรมไดมอบหมายให
ผูอํานวยการกองคลังในสมัยนั้นเปนผูวางโครงสราง บทบาท หนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน

ในระยะแรกบุคลากรของหนวยงานตรวจสอบภายในมาจากกองตาง ๆ เชนกองการเงิน
และบัญชี กองพัสดุ และสมุหบัญชีจากสวนภูมิภาค ซึ่งทําใหไดบุคลากรที่มากไปดวยประสบการณ
หลาย ๆ ดาน แตสิ่งเหลานี้ยังไมเพียงพอสําหรับงานตรวจสอบภายใน จึงไดเชิญบุคลากรในสายงานตาง ๆ
มาบรรยายความรู เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะงานต า งๆเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เป น แนวทางในการกํ า หนดหลั ก เกณฑ
การตรวจสอบ เพราะในขณะนั้นมาตรฐานการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบตางๆ ยังไมมีทิศทาง

-6เหมือนในปจจุบัน นอกจากนั้นยังไดทําการสํารวจขอมูลจริงในสวนภูมิภาค รวมทั้งระบบขั้นตอนการ
ทํางาน เพื่อนําขอมูลตาง ๆ เหลานั้นมาเชื่อมโยงความสัมพันธของงานเพื่อวางระบบขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบบนพื้นฐานของขอมูลการปฏิบัติงานจริงของหนวยงานตางๆและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
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การดําเนินงานตรวจสอบ ในระยะเริ่มแรกไดรับเสียงสะทอนการปฏิบัติงานในแงมุมตาง ๆ
เนื่องจากผูรับตรวจไมเขาใจภารกิจของงานตรวจสอบภายใน คิดวาเปนงานที่คอยจับผิดการทํางานของ
ผูรับตรวจ ผูตรวจสอบภายในจึงตองมีการปรับบทบาทตนเองและทําความเขาใจกับผูรับตรวจวาการ
ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบนั้ น เป น การช ว ยเหลื อ ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง านต า งๆ เพื่ อ ให ก าร
ปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันเวลาผานไปงานตรวจสอบภายในมีบทบาท
ชัดเจนมากขึ้นทําใหไดรับความรวมมือจากผูรับตรวจมากขึ้นและดีขึ้นตามลําดับ
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ปจจุบันงานตรวจสอบภายในไดมีการนําระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงมาใชในการตรวจสอบ ระบบวิธีการที่นํามาใชนี้ ผูตรวจสอบภายในสามารถมองภาพการดําเนินงาน
โดยรวมของหนวยรับตรวจ รูถึงจุดแข็งจุดออนและขอบกพรองในการบริหารงาน ระบบการควบคุม
ภายใน และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สงผลใหผูบริหารมีขอมูลที่จะใชในการสั่งการและตัดสินใจได
อยางถูกตอง แมนยําและตรงประเด็นยิ่งขึ้น

-7วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
1. วิสัยทัศน (ใหทุกสํานัก/กอง ใชวิสัยทัศนของกรม)
“น้ําสมบูรณ สนับสนุนการผลิต เสริมสรางคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง”
2. พันธกิจ
2.1 พัฒนางานตรวจสอบตามมาตรฐานรวมทั้งเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบใหเทียบเทา
ระดับสากล
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3. เปาประสงค
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2.2 ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งคุณภาพ
ของของการปฏิบัติงานภายในองคกร
2.3 สนับสนุนขอมูลใหหัวหนาสวนราชการทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
2.4 สนับสนุนใหองคกรบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์มีการกําหนดตัวชี้วัดที่ได
มาตรฐาน
2.5 พั ฒ นาทั ก ษะของผู ต รวจสอบภายในให เ ป น ผู ร อบรู ใ นสายงานวิ ช าชี พ รวมทั้ ง
เพียบพรอมดวยคุณธรรม และจริยธรรม
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3.1เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคกร ใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลงานบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
3.2 สรางเสริมและสนับสนุนใหมีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการที่ดี ภายในองคกร
3.3 ประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใชในการพัฒนาระบบการตรวจสอบ
พัฒนาความรู ความสามารถ และคุณภาพผูตรวจสอบภายใน เพื่อสามารถใหบริการตอองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.4 สรางบุคลากรตรวจสอบภายในที่เพียบพรอมทั้งวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม
3.5ใหองคกรมีการจัดสรรใชทรัพยากรของรัฐ อยางประหยัดและคุมคา
คํารับรองการปฏิบัติราชการของกลุมตรวจสอบภายใน
กลุมตรวจสอบภายใน ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการกับอธิบดีกรมชลประทาน
มีการกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร และ
เชื่ อ มโยงกั บ เป า ประสงค ข องกรม เพื่ อ ใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการปฏิ บั ติ ร าชการและประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายใน

-8กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ตรวจสอบภายในและระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการ
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 นั้น ไดกําหนดใหผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน มีหนาที่เสนอกฎบัตรวา
ดวยวัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกลุมตรวจสอบภายใน
ตออธิบดี กรมชลประทานเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเผยแพรใหผูรับตรวจทราบ
วัตถุประสงค

สายการบังคับบัญชา

รม
ชล
ป

ระท

าน

วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน คือการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยาง
เที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อสรางคุณคาเพิ่ม และปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น
การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยาง
เปนระบบ

กล
ุ่ม

ตร
วจ

สอ
บภ
ายใ
นก

(1) กลุมตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงตออธิบดีกรมชลประทาน
(2) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน เปนผูบริหารสูงสุดของกลุมตรวจสอบภายใน
(3) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน เปนผูเสนอแผนการตรวจสอบประจําป และ
แผนการตรวจสอบเฉพาะกรณี ตออธิบดี กรมชลประทานเพื่ อพิ จ ารณาอนุมัติ
และส งสํ า เนาให
กรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ
(4) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน เปนผูเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน
โดยตรงตออธิบดีกรมชลประทาน
(5) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน เปนผูเสนอจัดทํา หรือแกไขปรับปรุงกฎบัตรของ
กลุมตรวจสอบภายในตออธิบดีกรมชลประทานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเผยแพรใหหนวยรับตรวจ
ทราบ
อํานาจหนาที่

(1) ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ โดยปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของ
สวนราชการหรือหนวยงานในสังกัด อันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น
(2) ผูตรวจสอบภายใน มีอํานาจในการเขาตรวจสอบขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน และการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการสอบถาม ขอคําชี้แจงจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในเรื่องที่ตรวจสอบ

-9(3) กลุมตรวจสอบภายใน ไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน
และการวางระบบการควบคุมภายใน หรือแกไขระบบการควบคุมภายในของหนวยงานในองคกร ซึ่ง
หนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารที่เกี่ยวของ โดยผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เปนเพียงผู
ประเมินและใหคําปรึกษาแนะนํา
ความรับผิดชอบ

กล
ุ่ม

ตร
วจ

สอ
บภ
ายใ
นก

รม
ชล
ป

ระท

าน

(1) กํ า หนดเป า หมาย ทิ ศ ทาง ภารกิ จ งานตรวจสอบภายใน เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
บริหารงานและการดําเนินงานดานตางๆ ของสวนราชการ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ
และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงความ
มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสวน
ราชการ
(2) ดําเนินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และสงสําเนาผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพงานใหกรมบัญชีกลางทราบ
(3) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน โดยใหเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ และคูมือ/แนว
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไมไดกําหนดไวใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
(4) เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตออธิบดีกรมชลประทานพิจารณาอนุมัติ ภายใน
เดือนกันยายน
(5) เสนอรายงานผลการตรวจสอบตออธิบดีกรมชลประทานภายในเวลาอันสมควรหรือ
อยางนอย 2 เดือน นับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะ
มีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที
(6) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ เพื่อใหการ
ปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
(7) ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษาแกผูบริหาร หนวยรับตรวจ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อให
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร
(8) ประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเชนเดียวกัน เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการบรรลุ
เปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(9) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดี
กรมชลประทาน

- 10 ขอบเขตงานงานตรวจสอบสอบภายใน

อัตรากําลัง

สอ
บภ
ายใ
นก

รม
ชล
ป

ระท

าน

ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายใน ให ค รอบคลุ ม ถึ ง การตรวจสอบวิ เ คราะห
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของสวนราชการ และการ
บริหารความเสี่ยงของสวนราชการ ซึ่งรวมถึง
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของ
หนวยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยาง
ตอเนื่อง
(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คํ า สั่ ง ที่ ท างราชการกํ า หนด เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า สามารถนํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ต รงตามเป า หมาย
วัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ
(3) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง
(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ
ใหมีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น
(5) ประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของสวนราชการ
(6) วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร

ตร
วจ

เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
เจาหนาที่ธุรการ
ลูกจางประจํา
พนักงานราชการ

22
1
2
1

คน
คน
คน
คน

กล
ุ่ม

งบประมาณ

ในปงบประมาณ 2551 ที่ผานมากลุมตรวจสอบภายในไดรับงบประมาณในหมวดงบ
ดําเนินงาน รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท งบประมาณจํานวนที่ไดนํามาบริหารจัดการงานตรวจสอบและ
พัฒนาบุคลากร ดังนี้
คาใชจายในการตรวจสอบหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค 847,482 บาท
คาวัสดุและคาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน
233,816 บาท
คาใชจายในการอบรมสัมมนาเจาหนาที่
18,702 บาท
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โครงสรางกลุมตรวจสอบภายใน
เลขที่อัตรา 10 (นางเยาวลักษณ ทิพยเดโช)
ตําแหนงผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 8ว
ขาราชการ จํานวน 22 อัตรา

ลูกจางประจํา จํานวน 2 อัตรา

เลขที่อัตรา 23
(นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6ว

เลขที่อัตรา 2
(นางพบสุข วิชาเยี่ยม)
ตําแหนง พนักงานบัญชีชั้น 3

เลขที่อัตรา 12
(นางลาวัณย ออนประไพ )

เลขที่อัตรา 24
(นางสาวปุษยาภรณ ผลไพบูลย)

ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 650
(นางสาวจรรยา เพ็ชรทวีพรเดช)
ตําแหนง พนักงานบัญชีชั้น 4
(หัวหนาหนวย)

เลขที่อัตรา 13
(นางสาวจุฑาภรณ จุลละนันทน)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 25
(นางสาวอัมภรณ เจริญพงษสกุล)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 14
(นางสาวพัชสุดา พิริยะโภคานนท)

เลขที่อัตรา 26
(นางสาวนวลพรรณ บุณยพัฒนกุล)

เลขที่อัตรา 4176
(นางสาวชลดา พิทักษสฤษดิ์)

ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6ว

ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6ว

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

เลขที่อัตรา 16
(นางสาวราตรี พรมแปนดี)
ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1

เลขที่อัตรา 27
(นางสาวธัญญาภรณ ดากรุง)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6ว

เลขที่อัตรา 17
(นางสาวทุติยาภรณ ฤทธิ์สมบูรณ)

เลขที่อัตรา 28
(นางสาวชนิกานต รอดมุย)

ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 4

ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 18
(นางสาววรรณวิภา ถือทอง)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 29
(นางอรุณี ธนบัตร)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 19
(นางสาวจันทรตรี วัฒนธรรม)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 30
(นางสุดสงวน ศรีอนันต)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 20
(นางสาวสิริมา อนัคมนตรี)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 31
(นางสาวนุชรี เดชดี)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6ว

เลขที่อัตรา 21
(วาง)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 32
(นางสาวอาภรณ บัวทอง)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 6ว

เลขที่อัตรา 22
(นางสาวปริศนา ชวยบํารุง)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว

เลขที่อัตรา 34
(นางสาววิภา เฉลิมวงศเสนีย)
ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 7ว
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เลขที่อัตรา 11
(นางปริศนา รุมนุม)
ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 3

พนักงานราชการ จํานวน 1 อัตรา
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ในปงบประมาณ 2551 กลุมตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในภาพรวม
สอดคลองและเปนไปตามกฎบัตร หลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบ
ภายในส ว นราชการ โดยสามารถปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบครอบคลุ ม ทุ ก หน ว ยงานหรื อ กิ จ กรรมที่ ค วร
ดําเนินการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายตามแผนการตรวจสอบประจําปบนพื้นฐาน
ของทรัพยากรงานตรวจสอบภายในที่มีอยู อันไดแก อัตรากําลัง งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และระยะเวลา
การปฏิบัติงาน อยางไรก็ตามในการปฏิบัติงานที่ผานมาไดพบปญหา อุปสรรค และขอจํากัดของงาน
ตรวจสอบภายใน ดังนี้
1.ความกาวหนาในสายงานตรวจสอบภายใน
แมวาในปจจุบันคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดกลุมตรวจสอบภายในไวใน
โครงสรางการแบงสวนราชการของกรมแลวก็ตามแตในดานความกาวหนาระดับตําแหนงของหัวหนา
กลุมตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในยังไมอาจกําหนดใหเทาเทียมกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ
ได ทําใหเ ปน ขอจํ ากัดในการยอมรับจากหนวยรับตรวจ ขอจํากัดดั งกลาวมิเพียงกระทบตอผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแลว ยังบั่นทอนขวัญกําลังใจของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในผูปฏิบัติงานดวย
2. ไมไดรับการจัดสรรเครื่อง Terminal
ปจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการและบริหารงานของสวนราชการมี
สวนสําคัญอยางยิ่ง การตรวจสอบภายในจึงจําเปนตองปรับใชวิธีปฏิบัติการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อให
ทราบถึงจุดออน จุดแข็งของการบริหารงานระบบการควบคุมภายใน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูล
ทางบัญชีและการเงิน การควบคุมแลและการใชทรัพยากร การปฏิบัติตามระเบียบคําสั่ง การประเมิน
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความประหยัดในการจัดการและการบริหารงานของผูบริหาร หากกลุม
ตรวจสอบภายในสามารถนําขอมูลในระบบประมวลผลจากเครื่อง Terminal มาใชในการสอบทานและ
วิเคราะหผลการปฏิบัติงานในดานตางๆ ยอมสงผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานตรวจสอบภายในให
ถูกตองแมนยํายิ่งขึ้น
3. การพัฒนาทักษะความรูและความสามารถของผูตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบรู
เชี่ยวชาญ มีความรู ทักษะและความสามารถดานอื่นๆ ในการทํางานตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความระมัดระวังในการประกอบวิชาชีพอยางเหมาะสม และมีทักษะมากพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยาง
นาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับ แตการสนับสนุนและสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในทุกคนไดรับการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่องไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากขอจํากัดดานจํานวนผูเขารับการอบรมในแตละ
หลักสูตรของหนวยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณของกลุมตรวจสอบภายในเอง สงผลใหในป 2551
ที่ผานมาผูตรวจสอบภายในไมไดรับการอบรมทุกคน ประกอบกับตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป
กรมบัญชีกลางซึ่งเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน
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มีนโยบายใหทุกสวนราชการตองรับผิดชอบงบประมาณในสวนนี้เอง จึงยิ่งสงผลใหปญหาในการพัฒนา
ทักษะของบุคลากรตรวจสอบภายในมีเพิ่มมากขึ้น
4.การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนี้เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมี
ความสําคัญเนื่องจากแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบวาหนวยรับตรวจและผูบริหารได
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบหรือไม รวมทั้งขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยาง
เหมาะสมแลวหรือไมเพียงใด โดยในทางปฏิบัติกลุมตรวจสอบภายในไดกําหนดใหหนวยรับตรวจตอง
รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะใหกลุมตรวจสอบภายในทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่
ไดรับรายงาน แตดวยขอจํากัดดานงบประมาณและบุคลากรในการปฏิบัติงาน ประกอบกับหนวยรับตรวจ
ซึ่งมีจํานวนมาก ทําใหไมสามารถเขาติดตามประเมินผลโดยตรงที่หนวยรับตรวจได
แตอยางไรก็ดี ปญหา อุปสรรค และขอจํากัดดังกลาวขางตน กลุมตรวจสอบภายในไดมีการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมเพียงพอที่จะทําใหไมเกิดผลกระทบตอผลงาน สามารถปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว โดยเฉพาะเรื่องการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบ กลุมตรวจสอบ
ภายในไดสรางเครือขายระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานแบบบูรณาการระหวางหนวยงาน โดยสนับสนุน
ขอมูลการตรวจสอบเชื่อมโยงไปยังกองผูควบคุมงาน ไดแก กองการเงินและบัญชีและกองพัสดุ ซึ่งจะทําให
หนวยรับตรวจไดรับประโยชนจากการพัฒนาระบบปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เมื่อกองผูควบคุมไดเขาไปชวย
ในการวางระบบงานและเสนอใหกรมทราบ แลวก็จะสําเนารายงานดังกลาวใหกลุมตรวจสอบภายในทราบ
ความกาวหนาในการปรับปรุงระบบงานดวย
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การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือหรือกลไกที่สําคัญของฝายบริหาร ในการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององคกร ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญประการหนึ่ง
ที่จะทําใหงานตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ คือผูบริหารสามารถนําผลผลิตของงานตรวจสอบ
ภายในไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสําเร็จแกองคกร
ฉะนั้น เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ผูตรวจสอบภายในควรมีความเขาใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบ
มี ค วามรู ใ นหลั ก การ และวิ ธี ก ารตรวจสอบ รวมทั้ ง ต อ งปฏิ บั ติ ง านให เ ป น ไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ดังนั้น กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจําเปนตองดําเนินการ
อยางเปนขั้นตอน ซึ่งในแตละขั้นตอนผูตรวจสอบภายในจําเปนตองเลือกใชเทคนิคการตรวจสอบให
เหมาะสม อันจะทําใหการตรวจสอบเปนไปตามวัตถุประสงค และแผนการตรวจสอบที่กําหนด รวมทั้ง
ไดหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนขอสรุป หรือขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอตรวจสอบ (Audit Findings) ของตน
เพื่อใหผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมั่นใจและไดผลงานที่มีคุณภาพ
ปจจัยความสําเร็จและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน สวนใหญวัดจากความ
ยอมรับข อเสนอแนะในรายงานผลการปฏิบัติ งาน แตความสํา เร็จ จะเกิ ด ขึ้ น ไดตองอาศั ย เทคนิ คการ
ตรวจสอบ ประกอบกับทักษะของผูตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร
ใหเกิดความเขาใจ และการยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจ การรวบรวมหลักฐานขอมูล
ข อ เท็ จ จริ ง อื่ น ๆ ที่ ผู ต รวจสอบภายในต อ งปรั บ ใช ใ ห เ หมาะสมกั บ บุ ค คล และสถานการณ อั น จะ
กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกองคกรอยางแทจริง
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สําคัญ ประกอบดวย
1. การวางแผนการตรวจสอบ
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ
3. การจัดทํารายงานและการติดตามผล

-15-

กล
ุ่ม

ตร
วจ

สอ
บภ
ายใ
นก

รม
ชล
ป

ระท

าน

การวางแผนการตรวจสอบ เปนการสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนวยรับตรวจอยาง
ละเอียดและทําความเขาใจในกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ พรอมทั้งประเมินระบบการควบคุม
ภายในและประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจ ผลการประเมินความเสี่ยงที่ไดจะ
นําไปเปนขอมูลในการวางแผนการตรวจสอบ โดยกิจกรรมและหรือหนวยรับตรวจที่มีระดับความเสี่ยงสูง
ควรไดรับการตรวจสอบกอน และลดหลั่นลงมาตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินได
เพื่อใหการวางแผนการตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในควร
ดําเนินการตามลําดับขั้นตอนของการวางแผนตรวจสอบดังนี้
1. การสํารวจขอมูลเบื้องตน มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูตรวจสอบภายในเรียนรู ทํา
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ งานของหน ว ยงานที่ ต อ งทํ า การตรวจสอบ รวมทั้ ง ทํ า
ความคุนเคยกับหนวยงานและระบบงานที่จะเลือกมาตรวจสอบ
2. การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความ
เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหทราบวาระบบการ
ควบคุมภายในที่ไดจัดวางไวนั้นไดนําไปปฏิบัติตามที่กําหนด และผลงานบรรลุ
ตามเปาหมายขององคกร
3. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การนําแนวทางการประเมินความเสีย่ ง
มาใชในการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อชวยใหสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยง
หรือความนาจะเปนที่อาจเกิดขึ้นของกิจกรรม และหรือหนวยงาน ที่มีผลทําใหการ
ปฏิ บั ติ ง านไม บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก ร ซึ่ ง หากพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า มี
ความสําคัญในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปแรก ๆ
4. การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)
เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ใหเดินไปในแนวทางที่ไดกําหนดไว
แผนการตรวจสอบควรกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย และขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบอยางกวาง ๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตอ การปฏิบัติงาน และ
ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ แผน
การตรวจสอบสามารถแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก
• แผนการตรวจสอบระยะยาว เปนแผนที่จัดทําไวลวงหนามีระยะเวลาตั้งแต
1 ปขึ้นไป โดยทั่วไปมีระยะเวลา 3-5 ป
• แผนการตรวจสอบประจําป เปนแผนที่จัดทําไวลวงหนามีรอบระยะเวลา 1 ป
และตองจัดทําใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนดไว
5. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ผูตรวจสอบภายในควรจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนางานตรวจสอบภายใน
โดยใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจําป ทั้งนี้การวางแผนควรจัดทําเปน

-16ลายลักษณอักษรและมีลักษณะยืดหยุน สามารถแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมตาม
สภาวการณไดตลอดเวลา
การปฏิบัติงานตรวจสอบ เปนกระบวนการตรวจสอบ สอบทาน และรวบรวมหลักฐาน
เพื่ อ วิ เ คราะห แ ละประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานต า ง ๆ ว า เป น ไปตามนโยบาย แผนงาน
ระเบียบปฏิบัติขององคกร รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ และ
ขอเสนอแนะตอผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน

กล
ุ่ม

ตร
วจ

สอ
บภ
ายใ
นก

รม
ชล
ป

ระท

าน

การจัดทํารายงานและติดตามผล
1. การจั ด ทํ า รายงาน เป น การรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านให ผู บ ริ ห ารทราบถึ ง
วัตถุประสงค ขอบเขต วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน สรุปขอบกพรองที่
ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ผูบริหารควรทราบ พรอม
ข อ เสนอแนะ เพื่ อ เสนอผู บ ริ ห ารพิ จ ารณาสั่ ง การปรั บ ปรุ ง แก ไ ขต อ ไป ลั ก ษณะรายงานผลการ
ปฏิบัติงานที่ดี ประกอบดวย ความถูกตอง ชัดเจน กะทัดรัด ทันกาล สรางสรรค และจูงใจ
2. การติดตามผล ถือเปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ซึ่งถือไดวาเปนขั้นตอนที่สําคัญยิ่งของการตรวจสอบ เพราะแสดงถึงคุณภาพและประสิทธิผลของงาน
ตรวจสอบวาหนวยรับตรวจ และผูบริหารไดปฏิบัติตามขอเสนอแนะในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
หรือไม และขอบกพรองที่พบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมแลวหรือยัง

-17กระบวนงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผนการตรวจสอบ

การสํารวจขอมูลเบื้องตน

การวางแผนการตรวจสอบ

รม
ชล
ป

- แผนการตรวจสอบระยะยาว
- แผนการตรวจสอบประจําป

ระท

การประเมินความเสี่ยง

าน

การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน

สอ
บภ
ายใ
นก

การวางแผนการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ

กอนเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

กล
ุ่ม

ตร
วจ

ระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

การจัดทํารายงานและ
ติดตามผล

การปฏิบัติงานเมื่อ
เสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
- การรวบรวมหลักฐาน
- การรวบรวมกระดาษทําการ
- การสรุปผลการตรวจสอบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
- การจัดทํารายงาน
- รูปแบบรายงาน
การติดตามผล

กระดาษ
ทําการ
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2. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ

าน

วัตถุประสงคของการตรวจสอบ คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซง
ในการทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคกร ดวยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุก
ระดับขององค กรใหสามารถปฏิ บัติหนาที่แ ละดํา เนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคับที่
เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการดําเนินงานตรวจสอบจะอยูในรูปของรายงานผลที่มีประโยชน
ต อการตั ด สิน ใจของผูบริห าร รวมถึงการสนับสนุน ใหมีก ารควบคุม ภายในที่มีป ระสิ ทธิภ าพภายใต
คาใชจายที่เหมาะสม

3. แผนการตรวจสอบประจําป 2551

สอ
บภ
ายใ
นก

รม
ชล
ป

ระท

การวางแผนการตรวจสอบ เป น การวางแผนให ค รอบคลุ ม ถึ ง ภารกิ จ หลั ก ของกรม
ชลประทาน จึงตองมีการคัดเลือกหนวยรับตรวจ โดยการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรม และหรือ
ลักษณะประเภทการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ เชน หนวยงานที่มีการเบิกจายเงิน หนวยงานที่มีผล
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรของกรม และมีงบประมาณดําเนินการคอนขางสูง หรือเปนที่สนใจของ
สาธารณชน
ในปงบประมาณ 2551 กลุมตรวจสอบภายในไดวางแผนการตรวจสอบหนวยงานตาง ๆ
รวม 50 หนวยงาน ประกอบดวยหนว ยงานในสวนภูมิภาค 46 หนวยงาน หนวยงานสวนกลาง 4
หนวยงาน นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางอยางโปรงใสทางเว็บไซต และการติดตาม
เรงรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
หนวยงานที่ไดวางแผนตรวจสอบประจําป 2551 ไดแก

กล
ุ่ม

ตร
วจ

ภารกิจ
หนวยงาน
ภารกิ จ ตรวจสอบด า นดํ า เนิ น งานของ 1. โครงการกอสราง 1/01 จ.เชียงใหม
2. โครงการกอสราง 2/01 จ.เชียงใหม
สํานักงานกอสรางและโครงการกอสราง
3. โครงการกอสราง 2/02 จ.เชียงราย
4. โครงการกอสราง 1/03 จ.พิษณุโลก
5. โครงการกอสราง 1/04 จ.กําแพงเพชร
6. โครงการกอสราง 2/04 จ.สุโขทัย
7. โครงการกอสราง 1/05 จ.หนองบัวลําภู
8. โครงการกอสราง 2/05 จ.สกลนคร
9. โครงการกอสราง 1/06 จ.ขอนแกน
10. โครงการกอสราง 2/06 จ.กาฬสินธุ
11. โครงการกอสราง 1/09 จ.ชลบุรี
12. โครงการกอสราง 1/11 จ.นนทบุรี
13. โครงการกอสราง 2/11 จ.นนทบุรี

-19-

ตร
วจ

สอ
บภ
ายใ
นก

รม
ชล
ป

ระท

าน

ภารกิจ
หนวยงาน
ภารกิ จ ตรวจสอบด า นดํ า เนิ น งานของ 14. โครงการกอสราง 1/14 จ.เพชรบุรี
15. โครงการกอสราง 2/14 จ.ชุมพร
สํานักงานกอสรางและโครงการกอสราง
16. โครงการกอสราง 1/16 จ.สงขลา
17. โครงการกอสราง 2/16 จ.สงขลา
18. สํานักงานกอสราง 4 (โครงการปาสัก) จ.ลพบุรี
19. สํานักงานกอสราง 5 (โครงการทาดาน) จ.นครนายก
20. สํานักงานกอสราง 6 (โครงการประแสร) จ.ระยอง
21. สํานักงานกอสราง 8 (โครงการสียัด) จ.ฉะเชิงเทรา
22. สํานักงานกอสราง 9 (โครงการระบายน้ําบริเวณ
สนามบินสุวรรณภูมิ) จ.สมุทรปราการ
23. สํานักงานกอสราง 12 (โครงการทาแซะ) จ.ชุมพร
24. สํานักงานกอสราง 14 (โครงการกิ่วคอหมา) จ.ลําปาง
25. สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
26. สํานักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
27. ศูนยปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 6 จ.นนทบุรี
- ฝายเครื่องจักรกลสูบน้ําที่ 6
- ฝายรถขุดที่ 6
- ฝายเรือขุดที่ 6
- ฝายแทรกเตอรที่ 6

กล
ุ่ม

ภารกิจตรวจสอบระบบ GFMIS รายงาน 1. สํานักชลประทานที่ 1 จ.เชียงใหม
ขอมูลทางการเงิน และการบริหารสินทรัพย 2. สํานักชลประทานที่ 3 จ.พิษณุโลก
3. สํานักชลประทานที่ 4 จ.กําแพงเพชร
4. สํานักชลประทานที่ 5 จ.อุดรธานี
5. สํานักชลประทานที่ 13 จ.กาญจนบุรี
6. สํานักชลประทานที่ 14 จ.ประจวบคีรีขันธ
7. สํานักชลประทานที่ 16 จ.สงขลา
8. โครงการชลประทานชลบุรี จ.ชลบุรี
9. โครงการชลประทานตาก จ.ตาก
10. โครงการชลประทานนครนายก จ.นครนายก
11. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
12. โครงการชลประทานปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

-20หนวยงาน
13. โครงการชลประทานสระแกว จ.สระแกว
14. โครงการชลประทานปทุมธานี จ.ปทุมธานี
15. โครงการชลประทานหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู
16. โครงการชลประทานนครพนม จ.นครพนม
17. โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
18. โครงการชลประทานสตูล จ.สตูล
19. โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา

ระท

าน

ภารกิจ

กล
ุ่ม

ตร
วจ

สอ
บภ
ายใ
นก

รม
ชล
ป

ภารกิ จ ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานของ 1. กองการเงินและบัญชี
2. สํานักเครื่องจักรกล
หนวยงานในสวนกลาง
3. กองพัสดุ
4. กองกฎหมายและที่ ดิ น (ฝ า ยผลประโยชน แ ละ
เงินกองทุน)
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บทที่ 3
รายงานผลการดําเนินงาน

กล
ุ่ม

ตร
วจ

สอ
บภ
ายใ
นก

รม
ชล
ป

1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานหนวยงานสวน
ภูมิภาค 46 หนวยงาน ซึ่งแบงเปน
- ตรวจสอบหนวยงานตามแผนการ
ตรวจสอบ จํานวน 45 หนวยงาน
- ตรวจสอบหน ว ยงานนอกเหนื อ จาก
แผนการตรวจสอบ จํานวน 1 หนวยงาน
เป น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านและ
ตรวจสอบการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานต า งๆ ที่
กํ า หนดไว ใ นแผนการตรวจสอบประจํ า ป โดย
นํ า เสนอประเด็ น ข อ ตรวจพบให ก รมทราบเพื่ อ
พิ จ ารณาสั่ ง การให ห น ว ยรั บ ตรวจดํ า เนิ น การแก ไ ข
ปรั บ ปรุ ง และเพื่ อ เป น การพั ฒ นาระบบงานของ
หนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยาง
แทจริง ไดนําเสนอใหมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
แบบบู ร ณาการ โดยกลุ ม ตรวจสอบภายในเป น
ผูสนับสนุนขอมูลจากรายงานการตรวจสอบใหกองผู
ควบคุมโดยตรงเปนผูติดตามผลการปฏิบัติงาน

ระท

1. มิติดานประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

าน

ในรอบป ง บประมาณที่ ผ า นมา กลุ ม ตรวจสอบภายในได ดํ า เนิ น งานตามแผนการ
ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานดานอื่นๆ โดยมีผลการดําเนินงานสรุปเชื่อมโยง แยกตามเครื่องมือวัดผล
สําเร็จของการดําเนินงาน (Balance Scorecard) ไดดังนี้

1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานหนวยงานสวนกลางตามแผน 4 หนวยงาน
เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานและ ตรวจสอบการดําเนินงาน ของหนวยงานตางๆ ที่
กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป ไดนําเสนอประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ และปรับปรุงแกไข
ใหแกหนวยงาน
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รม
ชล
ป

ระท

าน

1.3 ตรวจสอบการประกาศ
จัดซื้อจัดจางทางเว็บไซด 320 หนวยงาน
เปนการตรวจสอบการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางทางเว็บไซด ติดตามเรงรัดใหมีการ
ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางใหเปนไปตามแผนจัดซื้อ
จั ด จ า ง (ฉบั บ รายละเอี ย ด) เพื่ อ ให เ กิ ด ความ
โปรงใส เปนธรรม เกิดการแขงขันอยางแทจริง
และ ถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
สรุปประเด็ นขอสังเกตที่เ กิ ดจากการดําเนินการ
ของหนวยงานตางๆ สรุปรายงานเสนอกรมฯ ทุก
เดือน

กล
ุ่ม

ตร
วจ

สอ
บภ
ายใ
นก

1.4 ตรวจสอบกิจกรรมผลผลิตงานสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประจําปงบประมาณ 2551 เพื่อเรงรัดและติดตามผลดําเนินการจัดหาของหนวยงาน โดยเมื่อไดรับอนุมัติ
แผนจากสํานักงาน กปร. ใหหนวยงานดําเนินการในขั้นตอนประกาศจัดซื้อจัดจาง และกอหนี้ผูกพันเมื่อ
ไดรับอนุมัติเงินจากสํานักงบประมาณ
1.5 ตรวจสอบติดตามความกาวหนาการเตรียมความพรอมการดําเนินงานของกิจกรรม
ตาม พรบ. ปงบประมาณ 2551 เพื่อเรงรัดการดําเนินการจัดหาใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
โดยสรุปรายงานเสนอกรม ทราบในเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2550
1.6 ตรวจสอบติดตามความกาวหนากิจกรรมเงินกันเหลื่อมป เงินขยายกัน งบผูกพัน
รายงานถึงประเด็นปญหาอุปสรรคตางๆ ที่ทําใหงาน/กิจกรรมไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จตามแผน
สงผลใหตองมีการกันเงินเหลื่อมป โดยสรุปรายงานเสนอกรม ทุกไตรมาส
1.7 จัดทํารายงานสรุปประเด็นขอตรวจพบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เสนอ
ผูบริหารกรมเปนรายไตรมาส เพื่อใหผูบริหารใชเปนขอมูลประกอบการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งแจงเวียน
ผานเว็บไซดของกลุมตรวจสอบภายในใหห นวยงานตางๆ รับทราบ และนําไปเปนแนวทางในการ
ควบคุมการปฏิบัติงานของหนวยงานมิใหเกิดขอผิดพลาดในประเด็นตางๆ
1.8 ปรับปรุงกฎบัตรของกลุมตรวจสอบภายในใหถูกตองสอดคลองกับระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1.9 ติ ด ตามการรายงานผลการตรวจสอบจากการแจ ง เข า ตรวจสอบของหน ว ยงาน
ภายนอก (สตง.) ที่ เ ข า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยงานต า งๆ ในสั ง กั ด กรมชลประทานใน
ปงบประมาณ 2551 จํานวน 13 หนวยงาน

-231.10 การสอบทานระบบควบคุมภายในประจําปงบประมาณ 2551 เปนการสอบทาน
ตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
โดยสอบทานการจัดทํารายงานแบบตางๆ รวมทั้งการเขาสังเกตการณภาคสนามในหนวยงานที่วาง
แผนการตรวจสอบ เพื่อเปนขอมูลประกอบในการใหความเห็นในแบบรายงานผลการสอบทานการ
ประเมินการควบคุมภายใน (แบบ ปส.)
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1. รวมกับสวนฝกอบรม สํานักพัฒนา
โครงสราง กองพัสดุ กองกฎหมายและที่ดิน
และกองแผนงาน จั ด โครงการฝ ก อบรมเชิ ง
ปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารสัญญา เพื่อใหผู
ปฏิบัติห นาที่ควบคุ มงาน คณะกรรมการตรวจ
การจาง เจาหนาที่พัสดุของหนวยงานและนิติการ
ประจํ า สํ า นั ก ได มี ค วามรู ค วามเข า ใจใน
กระบวนการบริ ห ารสั ญ ญา กฎ ระเบี ย บและ
ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารสัญญา
รวมทั้งการบริหารงบประมาณในสัญญา จํานวน
7 รุน 15 หนวยงาน

าน

2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ
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2. จั ด ทํ า แบบสอบถาม ผู บ ริ ห ารและ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านในแต ล ะหน ว ยงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป 2551 เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน โดยครอบคลุม
ในดาน คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน การ
วางแผนการตรวจสอบ และการรายงานผล
ตรวจสอบ ผลประเมินผลพบวาผูรับตรวจมีความ
พึงพอใจในภาพรวมทั้ง 3 ดานของกลุมตรวจสอบ
ภายใน รอยละ 88.38
3 ให ข อ มู ล แก ค ณะกรรมการสอบ
ข อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ชอบทางละเมิ ด ฝ า ย
สอบสวน กองกฎหมายและที่ ดิ น ในกรณี ก าร
ประมาณรายการกอสรางและจัดซื้อพัสดุโครงการ
ปรับปรุงอาคารระบายน้ําลนอางเก็บน้ําหวยลิ้นควาย จังหวัดเลย

4. พิ จ ารณาหนั ง สื อ ตอบชี้ แ จงของสํ า นั ก
ชลประทานที่ 12 ตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
กรณีทักทวงงานจางเหมากอสรางดาดคอนกรีตคลอง
สงน้ํา (ฝายตะครอ) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทับ
เสลา จังหวัดอุทัยธานี
5. จัดทําแบบสอบถามผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
ในแตละหนวยงาน เพื่อนําขอมูลมาประกอบการวาง
แผนการตรวจสอบประจํ าปง บประมาณ 2552 ผล
ประเมินพบวา ผูรับตรวจตองการใหเจาหนาที่ของกลุม
ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบดานการจัดซื้อ
จั ด จ า งมากที่ สุ ด โดยระยะเวลาเข า ตรวจสอบที่
เหมาะสมคือ 2 วัน
6 การใหบริการใหคําปรึกษาตอบขอหารือ
แกหนวยรับตรวจ ทั้งทางโทรศัพทและลายลักษณ
อักษร
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3. มิติดานประสิทธิภาพ
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1. ในรอบปกลุมตรวจสอบภายใน ไดจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ระหวางสํานัก/กอง กับ
กรมฯ โดยรายงานสรุ ป ผลสํ า เร็ จ ของการปฏิ บั ติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ 2551 ค าคะแนนถวงน้ําหนักของผล
การดําเนินงานเทากับ 4.766

รม
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ป
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7. เขารวมโครงการเสริมสรางระบบคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ ของกรมบัญชีกลาง
เพื่อเสริมสรางและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในให
ความสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพงานตรวจสอบภายใน และ
พั ฒ นางานให เ ป น ไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวน
ราชการ ผลการดําเนินงานพบวากลุมตรวจสอบภายใน
มีการปฏิบัติงานตรวจสอบในภาพรวมที่สอดคลองและ
เป น ไปตามกฎบั ต รรวมทั้ ง มาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริ ย ธรรมของผู ต รวจสอบภายในส ว น
ราชการ
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2. เสนอกรมฯ พิ จ ารณาทบทวนคํ า สั่ ง
เกี่ ย วกับ หลั ก เกณฑ สํ าหรั บ ครุ ภัณ ฑเ ครื่ อ งจัก รกล
และยานพาหนะชํารุดที่จะขอจําหนาย ที่ตองมีการ
กําหนดราคาซาก โดยใชน้ําหนักเปนเกณฑในการ
ประเมิ น แต เ กณฑ ดั ง กล า วไม เ หมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของสภาพครุภัณฑ
ของกรมฯ ที่มีในปจจุบันบางคัน ขณะนี้เรื่องอยู
ระหวา งการพิ จ ารณาดํ า เนิ น การของ ผส.คก และ
ผอ.กพ
3. รวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมยอย สําหรับการคํานวณตนทุนผลผลิตของกรมชลประทาน
ตามการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํา รั บ รอง การปฏิบั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ 2551
เพื่อใหใหมีขอมูลทางการเงินที่จะนําไปใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานและ นําไปสูการบริหาร
ราชการอยางมีคุณภาพ
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4. จากการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายของกรม
ชลประทาน พบวาแนวทางการปฏิบัติสําหรับการเลื่อนระยะเวลาการสอบราคา กรณีที่วันเปดซองหรือ
วัน รับเอกสารวัน สุด ทายตรงกั บ วั นที่คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศเปน วันหยุ ดราชการเพิ่มเติม โดย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มิไดกําหนดไว กลุมตรวจสอบภายในไดหารือ
กรมบัญชีกลางในประเด็นดังกลาว และมีหนังสือตอบขอหารือวาหนวยงานสามารถนําแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกวดราคา ตามระเบียบพัสดุ ขอ 47 ไปใชในการสอบราคาไดโดยอนุโลม
5. กลุมตรวจสอบภายใน ไดรวมเปนคณะกรรมการในการรายงานผลการดําเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในขอลักษณะสําคัญขององคกร หมวดที่ 1 การนํา
องคกร และเปนผูรับผิดชอบในหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ ขอ 9 ตัวชี้วัดที่สําคัญดานความรับผิดชอบ
ดานการเงินทั้งภายในและภายนอก เพื่อประเมินผลการดําเนินงานและแนวโนมของสวนราชการในมิติ
ตางๆ เพื่อเปรียบเทียบกับสวนราชการอื่นที่มีภารกิจคลายคลึงกัน
6. ในปงบประมาณ 2551 กลุมตรวจสอบภายในไดเขารวมเปนคณะกรรมการวิเคราะห
ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ โดยใชเครื่องมือ PART (Performance
Assessment Rating Tool) ของทุกผลผลิต –โครงการ ในขอคําถาม ง-6 รายงานผลการตรวจสอบทาง
การเงิน ที่แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน และเปนไปตามกฎ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
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4. มิติดานการพัฒนาองคกร
กลุมตรวจสอบภายใน ไดตระหนักถึง โลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลขององคกรวาขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรในการเรียนรูถึงสถานการณ แนวคิด เทคนิค
การดําเนินงาน และเทคโนโลยีตางๆ จากภายนอก เรียนรูจากประสบการณ จากกันและกันภายในองคกร
เพื่ อ ให ส ามารถปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงองค ก รให ส ามารถดํ า เนิ น งานและเจริ ญ ก า วหน า ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ในดานการพัฒนาองคกร ไดแบงการพัฒนาออกเปน 4 ดาน ดังนี้
4.1 ดานองคการ

สถานที่ปฏิบัติงาน ในรอบปที่ผานมาไดปรับปรุงสถานที่ใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยแกผูปฏิบัติงานและทรัพยสินของทางราชการ
การประเมินตนเอง เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา วาเปนไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบ และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ ตลอดจนใหทราบถึงปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพ และใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานของหนวยงาน
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4.3 ดานการจัดการความรู
พัฒนา Web page เพื่อใหเปนแหลงความรู
ที่ส ามารถตอบสนองผู เ ยี่ ย มชม ด า นข อ มู ล เพื่ อ ใช
ประกอบการปฏิบัติงานโดยในปที่ผานมาไดนํา กฎ
ระเบียบ มติ ครม. มาแยกประเด็นเปนหมวดหมูแต
ละเรื่องเพื่อใหสะดวกตอการคนหา

าน

4.2 ดานเทคโนโลยี
จัดทํา Web page คลังความรูของกลุมตรวจสอบ
ภายในเพื่อเปนชองทางการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ขอมูลความรูระหวางหนวยงานภายในกรมและ
บุคคลภายนอกที่เขาเยีย่ มชม เพื่อใหการกระจาย
ขาวสารเปนไปอยางรวดเร็วและทั่วถึง
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4.4 ดานบุคลากร
สงเสริมใหเจาหนาที่ ไดพัฒนาตนเองทั้งภายนอก และภายใน โดยสับเปลี่ยน หมุนเวียน เขา
รับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ตามหลักการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)
ประกอบดวย สมรรถนะหลักของขาราชการพลเรือน สมรรถนะหลักของขาราชการกรมชลประทาน
สมรรถนะกรมชลประทาน :กลุ ม งาน
สนับสนุนทางเทคนิคเฉพาะ รวมถึ งการ
พั ฒ นาสมรรถนะเฉพาะกลุ ม งานของ
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน.และจัดระบบ
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห มี ก ารถ า ยทอด
ความรู และประสบการณระหวางกัน เพื่อ
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ทั ก ษะในการทํ า งาน
เปนทีมอยางสม่ําเสมอ

- 27 -

บทที่ 4
ประเด็นขอสังเกตจากการปฏิบัติงาน
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(ตองการขอมูล ติดตอกลุมตรวจสอบภายใน)
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บทที่ 5
แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2552

าน

กลุมตรวจสอบภายใน ไดกําหนดแผนการปฏิบัติงานใหมีความครอบคลุมภารกิจตามแผน
ยุ ท ธศาสตร ก รม คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการนโยบายผู บ ริ ห ารและคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจํากระทรวงฯ ตลอดจนมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจตางๆ ดังนี้

1. แผนการตรวจสอบประจําป
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กรมชลประทาน เปนหนวยงานขนาดใหญที่ไดรับงบประมาณดานงบลงทุน
และมีสินทรั พย ในความครอบครองดู แลจํานวนมาก อีก ทั้งมีห นวยรับตรวจที่มีความหลากหลายใน
กระบวนการปฏิบัติงาน สงผลใหในแตละปไมสามารถดําเนินการตรวจสอบหนวยรับตรวจที่มีจํานวน
มากกวา 300 แหงได ดังนั้น จึงตองมีการวางแผนการตรวจสอบเพื่อคัดเลือกหนวยรับตรวจ โดยมีการ
ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดลําดับความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ และกระบวนงานที่จะดําเนินการตรวจสอบ
ให มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ เป า หมายผลผลิ ต ของกรมตลอดจนสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของการ
ตรวจสอบ ทั้งในดานการดําเนินงาน ดานการเงิน ดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นตอผูบริหารถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุมคาของการใชจายเงิน ความถูกตอง
เชื่อถือไดของขอมูลรายงานทางการเงิน วามีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของกรม โดยกําหนด
เปาหมายการตรวจสอบไดแก
1.1 ตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานตามแผนงานพัฒนาแหลงน้ํา
และเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โดยตรวจสอบตั้งแตกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การบริหารสัญญา
และความกาวหนาการดําเนินงานของกิจกรรม
- ตรวจสอบการดําเนินงาน 2 หนวยงาน
- ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 13 หนวยงาน
1.2 ตรวจสอบขอมูลรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS และการบริหาร
สินทรัพย จํานวน 10 หนวยเบิกจาย 46 ศูนยตนทุน
1.3 สอบทานผลการดําเนินงานสํานักจัดรูปที่ดินกลาง
1.4 สอบทานผลการดําเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1.5 สอบทานการเผยแพรประกาศจัดซื้อจัดจางผานเครือขายทางอิเล็กทรอนิกสของ
กรมจํานวน 320 หนวยงาน
1.6 สอบทานผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งจํ า นวน 320
หนวยงาน
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1.7 สอบทานประเมินผลการจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามแนวทางการ
จัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2. พัฒนาและจัดทํากระดาษทําการ เพื่อเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการ
ตรวจสอบใหเพียงพอและเหมาะสม สามารถใชเปนหลักฐานอางอิงสนับสนุนผลการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบภายใน
3. จัดทําแนวทาง/คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
4. จัดใหมีระบบติดตามผลการตรวจสอบแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานผูควบคุมระเบียบ
เชน กองการเงินและบัญชี กองพัสดุ เพื่อสรางเครือขายในการปฏิบัติงานรวมกัน
5. พัฒนาและปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ใหมีความทันสมัยเหมาะสม สอดคลอง
กับหลักการบริหารจัดการที่ดี และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
พ.ศ. 2551
6. ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร และพันธกิจ ของกลุมตรวจสอบภายใน ใหมีความเชื่อมโยง
สอดคลอง กับประเด็นยุทธศาสตร พันธกิจ และเปาประสงคของกรม
7. พั ฒ นาเว็ บ ไซต ข องกลุม ตรวจสอบภายใน
ใหมีค วามทัน สมัย เป น แหลง ความรู
โดยรวบรวม กฎ ระเบียบ คําสั่ง มติ ขอมูลการปฏิบัติงาน ขาวสาร ตลอดจนการตอบขอหารือตางๆ
8. รวบรวมประเด็นขอตรวจพบจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการ
ตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมาสรุปประเด็นเพื่อเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตลอดจนแจงเวียนเนนย้ําเพื่อปองปรามแกหนวยรับตรวจ
9. เสริมสรางศักยภาพผูตรวจสอบภายใน โดยสงเสริมใหผูปฏิบัติงานไดรับการอบรม
เพิ่มพูนความรูจากหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาเปนผูตรวจสอบภายในมืออาชีพ
10. จัดใหมีโครงการแบงปนความรูในหนวยงาน ใชระบบพี่เลี้ยงสอนงาน ระบบเผยแพร
ความรู โดยใหผูที่เขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ หรือผูที่มีประสบการณ ความชํานาญงานในเรื่องนั้น
มาถายทอดบรรยายสรุปใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ

รายงานผลการปฏิบัติงานกลุมตรวจสอบภายใน
คณะผูจัดทํา
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ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 7ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 6ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 6ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 6ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 6ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 6ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 6ว
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 4
เจาหนาทีต่ รวจสอบภายใน 3
เจาหนาที่ธุรการ 1
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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นางเยาวลักษณ ทิพยเดโช
นางอรุณี ธนบัตร
นางสาวสิริมา อนัคมนตรี
นางลาวัณย ออนประไพ
นางสุดสงวน ศรีอนันต
นางสาววิภา เฉลิมวงศเสนีย
นางสาวจันทรตรี วัฒนธรรม
นางสาวอัมภรณ เจริญพงษสกุล
นางสาวปุษยาภรณ ผลไพบูลย
นางสาวจุฑาภรณ จุลละนันทน
นางสาวปริศนา ชวยบํารุง
นางสาววรรณวิภา ถือทอง
นางสาวชนิกานต รอดมุย
นางสาวนุชรี เดชดี
นางสาวพัชสุดา พิริยะโภคานนท
นางสาวกัญญาภัทร ธรรมชาติ
นางสาวนวลพรรณ บุณยพัฒนกุล
นางสาวธัญญาภรณ ดากรุง
นางสาวอาภรณ บัวทอง
นางสาวทุติยภรณ ฤทธิ์สมบูรณ
นางปริศนา รุมนุม
นางสาวราตรี พรมแปนดี
นางสาวชลดา พิทักษสฤษดิ์

