สรุปผลการประเมินตนเอง
กลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกลุมตรวจสอบภายในได สอบทานหรือ ทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปที่ผานมา วาเปนไป
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กําหนดไวหรือไม
2. เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในอันที่จะนํามาซึ่งคุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในและ
ใชเปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
ขั้นตอนการประเมินตนเอง
1. ดําเนินการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง (Self – Assessment) ที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
2. มีการประชุมหารือ โดยใหทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามแตละหัวขอการประเมินในแตละ
มาตรฐาน เพื่อสรุปเปนผลการประเมินของกลุมตรวจสอบภายใน
3. นําผลการประเมินในแตละหัวขอจากมติที่ประชุม มาจัดทําสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
ของกลุมตรวจสอบภายใน
4. รายงานผลการประเมินตนเองใหอธิบดีทราบ และจัดสงสําเนาแบบประเมินตนเองให
กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ไตรมาสแรก
ของปงบประมาณถัดไป
5. แจงเวียนผลการประเมินตนเองใหบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในไดรับทราบ เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเผยแพรทางเว็บไซต http://kromchol.rid.go.th/internal/InternalAudit/
ผลการประเมินตนเอง
จาก
การประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง (Self – Assessment) ของกรมบัญชีกลาง ในรอบ
ปงบประมาณ 2555 ดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบ
ภายใน มีผลการประเมิน ตนเองดานคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยรวมคิดเปนรอยละ 99.78 หรือได
คะแนนเฉลี่ย 4.99 จากคะแนนเต็ม 5 จากผลการประเมินทั้งหมด 12 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานดานคุณสมบัติ
1. มาตรฐาน 1000 : วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบ กลุมตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และในปงบประมาณ 2555 ไดมีการทบทวนกฎบัตรเพื่อใหเหมาะสม
สอดคลอง กับมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเปนไปตามแนวทาง การประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยเสนออธิบดีกรมชลประทานใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 5 เมษายน
2555 และเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในผานทางเว็บไซต
http://kromchol.rid.go.th/
internal/InternalAudit/ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 1000
ประเด็นการประเมิน
1. กลุมตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของ
งานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายในไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี)
3. กฎบัตรการตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบของกลุมตรวจสอบภายในไวอยางชัดเจน
4. กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ไดกําหนดลักษณะของงานตรวจสอบภายในดานการ
ใหหลักประกันและดานการใหคําปรึกษาไวอยางชัดเจน
5. กฎบัตรการตรวจสอบภายในไดกําหนดความรับผิดชอบของกลุมตรวจสอบภายใน
ตอหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของไวอยางชัดเจน เชน หนวยรับตรวจสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน
6. กลุมตรวจสอบภายในไดเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในใหทราบทั่วกัน ในสวน
ราชการ
7. กลุมตรวจสอบภายในไดปฏิบัติตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
35
5

2. มาตรฐาน 1100 : ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม การ
ปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระปราศจากการแทรกแซง ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม
ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรับประเด็นการประเมินดาน ขอจํากัดของการขาดความเปนอิสระ หรือความเที่ยงธรร ม ไมมี
การประเมินในประเด็นนี้ เนื่องจาก การปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและเที่ยงธรรม
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 1100
3.

ประเด็นการประเมิน
ความเปนอิสระ
1. กลุมตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ
2. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(ถามี) ทั้งในเรื่องแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
3. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยปราศจากการแทรกแซง ทั้งในเรื่อง
การกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบ
ความเทีย่ งธรรม
1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความเที่ยงธรรมและหลีกเลี่ยงภาวการณขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
2. ผูตรวจสอบภายในไมประเมินงานที่ตนเคยมีหนาที่รับผิดชอบมากอน
ขอจํากัดของการขาดความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดที่จะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระหรือ
เที่ยงธรรม ผูตรวจสอบภายในไดเปดเผยเหตุหรือขอจํากัดดังกลาว ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
25
5

3. มาตรฐาน 1200 : ความเชีย่ วชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
กลุมตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความเชี่ยวชาญ และระมัดระวังรอบคอบ มีทักษะการปฏิบัติงาน
อยางสมเหตุสมผลในอันที่จะทําใหการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ รวมทั้งและมีการพัฒนาตนเองโดย
หมั่นศึกษาหาความรู ทักษะ เพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง ผลการประเมิน
โดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5

ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 1200
1.

ประเด็นการประเมิน
ความเชีย่ วชาญ
1. ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะ และความสามารถที่หลากหลายในเรื่องตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน เชน
1) การตรวจสอบภายใน
2) การควบคุมทางการบัญชีและการบริหาร
3) การวางแผนเชิงกลยุทธ
4) ความรูทางคอมพิวเตอร
5) ความรูเกี่ยวกับภารกิจหลักของสวนราชการที่สังกัด
6) ความเปนผูนํา
7) มนุษยสัมพันธและการติดตอสื่อสาร
2. ผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะและความ สามารถในการตรวจสอบภายใน ในแต
ละดาน ดังนี้
1) ความถูกตองของขอมูลและรายงานทางการเงิน
2) การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
3) การตรวจสอบการดําเนินงาน
4) การตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร
3. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดใหคําแนะนําและความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน กรณีที่ผูปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดความรู ทักษะและ
ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยใชความรูและวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
ความระมัดระวังรอบคอบ
1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบและใชทักษะอยาง
เหมาะสม เพื่อใหผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ
2. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในไดคํานึงถึง สิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1) ขยายขอบเขตงาน ในกรณีที่เห็นวาจําเปน เพื่อใหงานที่ไดรับมอบหมาย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
2) ความซับซอนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญและ
ความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ
3) ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กํากับดูแลที่ดี
4) โอกาสหรือความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดความผิดพลาดที่ สําคัญ ความผิดปกติ
หรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
5) คาใชจายที่ใชในการตรวจสอบเมื่อเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผลการประเมิน
5

5

5
5
5
5

ประเด็นการประเมิน
3. ในการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในไดใหความสําคัญกับความเสี่ยงสําคัญตางๆ ที่
อาจมีผลกระทบตอวัตถุประสงค การปฏิบัติงาน และทรัพยากรของหนวยงานอยู
ตลอดเวลา
4. ในงานดานการใหคําปรึกษา ผูตรวจสอบภายในไดคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1) ความตองการและความคาดหวังของผูมอบหมายงานหรือผูรับบริการ รวมทั้ง
ลักษณะของเรื่องที่จะใหคําปรึกษา เวลา และการรายงาน
2) ความซับซอนของงานและขอบเขตของงาน
3) คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใหคําปรึกษาเมื่อเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
1. ผูตรวจสอบภายในไดศึกษาหาความรู ทักษะ และความสามารถตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและฝกอบรมตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. หนวยงานตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยางเพียงพอ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5

5
5
50
5

4. มาตรฐาน 1300 : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง กลุมตรวจสอบภายในมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมในทุกดาน โดยมีการ
ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งจากภายในและภายนอก
สวนราชการ รวมทั้งรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานใหอธิบดีกรมชลประทาน
และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณทราบ ผลการประเมินโดย
รวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรับประเด็นการประเมินดานการเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน ไมมีการประเมินใน
ประเด็นนี้ เนื่องจาก ไมมีกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุไวในมาตรฐานได

ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 1300
ประเด็นการประเมิน
การประเมินการประกันคุณภาพ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในมีการกํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
การประเมินภายใน
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา
ภายในหนวยงานตรวจสอบภายในอยางตอเนื่องตลอดเวลา
2. กลุมตรวจสอบภายในมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป
3. กลุมตรวจสอบภายในมีการประเมินจากหนวยงานอื่นภายในสวนราชการ เชน
ฝายติดตามประเมินผล
การประเมินจากภายนอก
กลุมตรวจสอบภายในมีการประเมินจากหนวยงานภายนอกสวนราชการ อยางนอย
ทุกๆ 5 ป
การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดรายงานผลการประเมินจากภายนอกใหหัวหนา
สวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทราบ
การรายงานการดําเนินการตามมาตรฐาน
ผูตรวจสอบภายในไดรายงานผลการดําเนินงาน ของตนวา
“ไดดําเนินการตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ ” ตอเมื่อผลการประเมินระบุวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคลองถูกตองตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในแลว
การเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
กรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุไวในมาตรฐานและมี
ผลกระทบตองานตรวจสอบภายในโดยรวมผูตรวจสอบภายในไดรายงานขอเท็จจริงให
หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทราบ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
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5

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. มาตรฐาน 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การบริหารงานตรวจสอบภายใน กลุมตรวจสอบ
ภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบ ตามผลการประเมินความเสี่ยง โดยหารือรวมกับฝายบริหาร เพื่อนําขอมูลมา
ประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ และนําเสนอแผนการตรวจสอบใหอธิบดีกรมชลประทานพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งมีการบริหารทรัพยากรที่เหมาะสม เพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการกําหนดนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ
อื่น พรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ใหอธิบดีกรมชลประทานทราบ ผลการประเมินโดยรวม
อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5

สําหรับประเด็นการประเมินในเรื่อง การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ไมมีการประเมินใน
ประเด็นนี้ เนื่องจาก มีความเห็นวา ควร แกไขมาตรฐานขอนี้ใหเปนปจจุบัน และสอดคลองกับระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ 13 (6) ที่ระบุใหเสนอ
แผนการตรวจสอบประจําปตอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งตามระเบียบนี้ ไมไดกลาวถึงการเสนอ
แผนการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนที่จะนําเสนอหัวหนาสวนราชการ
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2000
ประเด็นการประเมิน
การวางแผนการตรวจสอบ
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว
2. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเปนประจําทุกป
3. กลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง
4. กลุมตรวจสอบภายในไดประเมินความเสี่ยงและการควบคุมอยางเปนระบบ
รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของหนวยงานหรือกิจกรรมที่จะตองตรวจสอบ
5. วัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการตรวจสอบสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง
และการควบคุม
6. กลุมตรวจสอบภายในไดหารือเรื่องความเสี่ยงรวมกับฝายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถามี) และนํามาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ
7. กลุมตรวจสอบภายในไดติดตามการเปลี่ยนแปลงและประเมินความเสี่ยงของสวน
ราชการอยูตลอดเวลา
8. กลุมตรวจสอบภายในไดประสานงานกับหนวยรับตรวจเปนอยางดี เพื่อใหผูบริหาร
ของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการใหขอมูลและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการ
ตรวจสอบ
การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
1. กลุมตรวจสอบภายในไดเสนอแผนการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี)
พิจารณาใหความเห็นกอนที่จะนําเสนอหัวหนาสวนราชการ
2. แผนการตรวจสอบไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
3. กลุมตรวจสอบภายในไดนําเสนอเรื่องทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในรอบป
การบริหารทรัพยากร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดดูแลใหมีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ
นโยบายและแนวทางการปฏิบตั งิ าน
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน
2. กลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน

ผลการประเมิน
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5
5
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5
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ประเด็นการประเมิน
การประสานงาน
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการอื่นและผูตรวจสอบภายนอก รวมทั้งบุคคลหรือ
หนวยงานอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหหัวหนาสวนราชการ
ทราบถึงวัตถุประสงค ขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ รวมทั้งประเด็น
ความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูบริหารควรทราบ
2. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในเสนอตอหัวหนาสวนราชการ 4 เดือนครั้ง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5

5
5
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6. มาตรฐาน 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน
ของกลุมตรวจสอบภายในตองสามารถประเมิน และชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ชวยเพิ่มคุณคา
ใหกับสวนราชการ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2100
ประเด็นการประเมิน
การบริหารความเสี่ยง
1. กลุมตรวจสอบภายในสามารถชวยใหสวนราชการบงชี้และประเมินความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญตอการปฏิบัติงานได
2. กลุมตรวจสอบภายในสามารถชวยใหเกิดการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมใหมีประสิทธิภาพ
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน สามารถชวยใหสวน
ราชการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่วางไว
การควบคุม
1. กลุมตรวจสอบภายในมีสวนสนับสนุนและสงเสริม ใหสวนราชการมีการควบคุมใน
เรื่องตางๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ
2. กลุมตรวจสอบภายในมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุม
รวมทั้งสนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนและ
สงเสริมใหการดําเนินงาน ของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5

ประเด็นการประเมิน
การกํากับดูแล
1. กลุมตรวจสอบภายในมีสวนสนับสนุนใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีในสวน
ราชการ
2. กลุมตรวจสอบภายในมีการประเมินและปรับปรุงงานใหดีขึ้น ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) การกําหนดและเผยแพรภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ
2) การติดตามผลของความสําเร็จตามเปาหมาย
3) ความมั่นใจตอความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของสวนราชการ
4) การรักษาไวซึ่งคุณคาของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายในสามารถเพิ่มคุณคาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
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7. มาตรฐาน 2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงาน กลุมตรวจสอบ
ภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานของงานที่ไดรับมอบหมายทั้งดานการใหหลักประกัน และการใหคําปรึกษา โดย
วัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง และมีการกําหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร และแนวทางการปฏิบัติงานไวครบถวน ผลการประเมินโดยรวม
อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2200
8.

ประเด็นการประเมิน
การวางแผนการปฏิบัติงาน
1. กลุมตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานของ งานที่ไดรับมอบหมายทั้งดาน
การใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา
2. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในไดคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานในอันที่จะ ทําใหบรรลุวัตถุประสงค
2) ความเสี่ยงที่สําคัญๆ ที่มีผลกระทบตอความสําเร็จวาอยูในระดับที่ยอมรับได
หรือไม
3) ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
4) โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมใหดี
ขึ้น
การกําหนดวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง
และการควบคุม รวมทั้งการกํากับดูแลที่ดี

ผลการประเมิน
5
5

5

ประเด็นการประเมิน
2. การกําหนดวัตถุประสงคไดคํานึงถึงขอผิดพลาดขอบกพรอง และการไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่อาจเกิดขึ้น
การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานไดกําหนดไวอยางเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค รวมทั้งการเขาถึงขอมูลตางๆ
การจัดสรรทรัพยากร
จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีจํานวนเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะและความ
ซับซอนของงาน ตลอดจนขอจํากัดของเวลาและงบประมาณที่มีอยู
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. ผูตรวจสอบภายในไดจัดทํารายละเอียดของการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ เปน
ลายลักษณอกั ษร
2. แนวทางการปฏิบัติงานไดระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล วิเคราะห ประเมินผล
และบันทึกขอมูลที่ไดรับในระหวางการปฏิบัติงานไวอยางเหมาะสม
3. แนวทางการปฏิบัติงานไดรับความเห็นชอบจากหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5
45
5

8. มาตรฐาน 2300 : การปฏิบัติงาน
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายในมีการวิเคราะห
ประเมินผล และรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานที่เชื่อถือได อยางเพียงพอตอการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ใหบรรลุวัตถุประสงค พรอมทั้งวิเคราะหและประเมินผลขอมูล บันทึกขอมูล เพื่อใชในการจัดทํากระดาษทําการ
และเพียงพอตอการสนับสนุนผลการตรวจสอบ โดยมีหัวหนากลุมตรวจสอบภายในควบคุมการปฏิบัติงานอยาง
ใกลชิด ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2300
9.

ประเด็นการประเมิน
การรวบรวมขอมูล
ผูตรวจสอบภายในมีการรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน ที่เชื่อถือได เพียงพอ
เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
การวิเคราะหและการประเมิน
ผูตรวจสอบภายในมีการวิเคราะหและประเมินผลขอมูลที่รวบรวมไดโดยใชวิธีการที่
เหมาะสม
การบันทึกขอมูล
1. ผูตรวจสอบภายในมีการบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน
แตละครั้งในกระดาษทําการ

ผลการประเมิน
5
5
5

ประเด็นการประเมิน
2. ผูตรวจสอบภายในมีการบันทึกขอมูลที่เพียงพอตอการสนับสนุนผลการตรวจสอบ
3. มีการสอบทานกระดาษทําการ โดยหัวหนากลุมตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมาย
4. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดมีการควบคุมการเขาถึงขอมูลที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงาน
5. หากมีการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติงานใหบุคคลภายนอกทราบ หัวหนา
กลุมตรวจสอบภายในไดขออนุญาตจากหัวหนาสวนราชการหรือหลังจากไดมีการ
ปรึกษาฝายกฎหมายแลว
6. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลที่
ไดรับจากการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ
การควบคุมการปฏิบัติงาน
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางใกลชิด
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5
45
5

9. มาตรฐาน 2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงาน
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายใน
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบดวยความถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค ครบถวน และทันกาล
มีการกลาวถึงขอตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ บางหนวยงาน รวมทั้งมีการเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงานใหอธิบดีกรมชลประทาน และบุคคลที่เกี่ยวของทราบ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.83 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรับประเด็นขอคําถามที่ไมมีการประเมิน
1. ดานคุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน ไมมีการประเมินในประเด็นนี้ เนื่องจาก กลุม
ตรวจสอบภายในยังไมเคยมีการเสนอรายงานที่มีความผิดพลาด ละเลยในการกลาวถึงประเด็นหลัก
2. ดานการรายงานการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน ไมมีการประเมินในประเด็นนี้
เนื่องจาก การปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในยังไมเคยมีกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2400
ประเด็นการประเมิน
หลักเกณฑการรายงานผลการปฏิบัติงาน
1. รายงานผลการตรวจสอบไดมีการระบุถึงวัตถุประสงค ขอบเขต สรุปผลการ
ตรวจสอบ/ขอตรวจพบความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแกไข
2. รายงานผลการตรวจสอบไดมีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่ผูบริหารควรทราบ
3. รายงานผลการตรวจสอบไดมีการกลาวถึงขอตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ

ผลการประเมิน
5
5
4

ประเด็นการประเมิน
คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน
1. รายงานผลการตรวจสอบมีความถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เที่ยงธรรม รัดกุม
สรางสรรค และรวดเร็ว
2. การรายงานผลการตรวจสอบทันเวลา โดยสามารถเสนอ รายงานตอผูบริหาร
ภายหลังการตรวจสอบแลว 1 – 2 สัปดาห
3. หากพบวารายงานที่เสนอเกิดความผิดพลาด/ละเลยในการกลาวถึงประเด็นหลัก
กลุมตรวจสอบภายใน มีการสงรายงานแกไขความผิดพลาดดังกลาวไปยังบุคคลที่
เกี่ยวของ
การรายงานการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบไดระบุถึงมาตรฐานที่ไมสามารถปฏิบัติได เหตุผล
และผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน
การเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดมีการเผยแพรผลการปฏิบัติงานใหกับหัวหนา
สวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของทราบ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
-

-

5
29
4.83

10. มาตรฐาน 2500 : การติดตามผล
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่องการติดตามผล หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดวาง
ระบบการติดตามผล ของการนําขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และ ติดตามผล การนํา คําปรึกษา
ของผูตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ ผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2500
10.

ประเด็นการประเมิน
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการนําขอเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบไปปฏิบัติ
2. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการนําคําปรึกษาของผูตรวจสอบ
ภายในไปปฏิบัติ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
10
5

11. มาตรฐาน 2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ แตยังไมไดรับ
การแกไขไปหารือกับอธิบดีกรมชลประทาน ผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนน
เต็ม 5
สําหรับประเด็นการประเมินดานการยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร ไมมีการประเมินใน
ประเด็นนี้ เนื่องจาก ยังไมเคยมีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย ในระดับที่ไมสามารถดําเนินการแกไข
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2600
ประเด็นการประเมิน
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกสวนราชการ แตยังไมไดรับการแกไขหารือกับหัวหนาสวนราชการ
2. หากความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวยังไมสามารถดําเนินการแกไขได
หัวหนาสวนราชการและหัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถามี) ทราบ เพื่อหาขอยุติ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5

จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
12. จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักจริยธรรม คือ มีจุดยืนที่มั่นคง มีความเที่ยงธรรม มีการปกปดความลับ
และนําความรู ทักษะ ประสบการณ มาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและให
คําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม อิสระ และเปยมดวยคุณภาพ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5
จากคะแนนเต็ม 5
ตารางประกอบการประเมิน : จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ประเด็นการประเมิน
ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)
1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียรและ มีความ
รับผิดชอบ
2. ผูตรวจสอบภายในไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายหรือไมเขา
ไปมีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หรือสรางความเสียหายตอสวนราชการ

ผลการประเมิน
5
5

ประเด็นการประเมิน
3. ผูตรวจสอบภายในใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ
ความเทีย่ งธรรม (Objectivity)
1. ผูตรวจสอบภายในไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใดๆ ที่จะนําไปสูความ
ขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการ รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติจน
เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม
2. ผูตรวจสอบภายในไมรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทําใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดความไม
เที่ยงธรรมในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบอาชีพที่พึงปฏิบัติ
3. ผูตรวจสอบภายในเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ทั้งหมดที่
ตรวจสอบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว จะทําให
รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําที่ผิด
กฎหมาย
การปกปดความลับ (Confidentiality)
1. ผูตรวจสอบภายในใชความรอบคอบในการใชขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
2. ผูตรวจสอบภายในไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง
และไมกระทําการใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของทางราชการ
ความสามารถในหนาที่ (Competency)
1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ
2. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ
3. ผูตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
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