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สวนที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
กลุมตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานทีข่ ึ้นตรงตออธิบดี ปฏิบัติงานดานการใหคําเชือ่ มัน่ และ
ใหคําปรึกษาหนวยงานภายใตสังกัดกรมชลประทาน จึงนับวาเปนหนวยงานทีม่ ีความสําคัญยิง่ ที่จะตองไดรับการ
พัฒนาบุคลากรและประเมินตนเองเพื่อใหมีพรอมสําหรับการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประกอบกับกรมบัญชีกลาง
ไดกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ โดยใหงานตรวจสอบภายในจัดทํา
แบบประเมินตนเอง ตามหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0416.4/ว.363 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550
เรือ่ ง แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ กลุมตรวจสอบภายในจึงไดถือปฏิบัติ
ตามหนังสือดังกลาวเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการประเมินตนเองตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหกลุมตรวจสอบภายในไดทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปทีผ่ านมา วาเปนไปตามมาตรฐาน
การตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กําหนดไวหรือไม
2. เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในอันที่จะนํามาซึ่งคุณภาพของงานตรวจสอบ
ภายใน
3. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในและ
ใชเปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
วิสัยทัศน
"ใหคําปรึกษา สรางความเชื่อมั่น เพิ่มคุณคาการปฏิบัติงานใหองคกร"
พันธกิจ

1. ใหคําเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ
2. เพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาทักษะของผูตรวจสอบภายในใหเปนผูรอบรูในสายงานวิชาชีพ พรอมทั้งเพียบพรอมดวย
คุณธรรมและจริยธรรม
โครงสรางและบุคลากรกลุมตรวจสอบภายใน
มีบุคลากรดานการตรวจสอบทั้งสิ้น 20 คน จําแนกเปน
ตําแหนง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

เชีย่ วชาญ
1

ระดับ
ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ
4

8

ปฏิบัติการ
7

รวม

20

2

ขั้นตอนการประเมินตนเอง
1. ดําเนินการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง (Self – Assessment) ที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด
2. มีการประชุมหารือ โดยใหทุกคนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามแตละหัวขอการประเมินในแตละ
มาตรฐาน เพื่อสรุปเปนผลการประเมินของกลุมตรวจสอบภายใน
3. นําผลการประเมินในแตละหัวขอจากมติทีป่ ระชุม มาจัดทําสรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม
ของกลุมตรวจสอบภายใน
4. รายงานผลการประเมิ น ตนเองให อ ธิ บ ดี ท ราบ และจั ด ส ง สํ า เนาแบบประเมิ น ตนเองให
กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ ไตรมาสแรก
ของปงบประมาณถัดไป
5. แจ งเวี ย นผลการประเมิน ตนเองใหบุคลากรของกลุมตรวจสอบภายในไดรับ ทราบ เพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเผยแพรทางเว็บไซต http://kromchol.rid.go.th/internal/InternalAudit/

สวนที่ 2 ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินตนเอง
จากการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินตนเอง (Self – Assessment) ของกรมบัญชีกลางในรอบ
ปงบประมาณ 2557 ดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผูตรวจสอบ
ภายใน มีผลการประเมินตนเองดานคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยรวมคิดเปนรอยละ 100 หรือไดคะแนน
เฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5 จากผลการประเมินทั้งหมด 12 เรื่อง รายละเอียดดังนี้

มาตรฐานดานคุณสมบัติ
1. มาตรฐาน 100 : วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 1000
ประเด็นการประเมิน
1. กลุมตรวจสอบภายในไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของ
งานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
2. กฎบัตรการตรวจสอบภายในไดรับความเห็น ชอบจากคณะผูบริหารระดับ สูงและ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี)
3. กฎบั ต รการตรวจสอบภายในได กํา หนดวัตถุ ป ระสงค อํานาจหน าที่ 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

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรือ่ ง วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
กลุม ตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ไดกําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และในปงบประมาณ 2557 ไดมีการทบทวนกฎบัตรเพือ่ ให
เหมาะสม สอดคลอง กับมาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเห็นควรใหใชกฎบัตร
การตรวจสอบภายในฉบับเดิมซึ่งเสนออธิบดีกรมชลประทานใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556

4

และเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในผานทางเว็บไซต http://kromchol.rid.go.th/internal/InternalAudit/
ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
2. มาตรฐาน 1100 : ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 1100
1.

ประเด็นการประเมิน
ความเปนอิสระ
1. กลุมตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ
2. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในรายงานตรงตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(ถามี) ทั้งในเรื่องแผนการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
3. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยปราศจากการแทรกแซง ทั้งในเรื่อง
การกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบ
ความเทีย่ งธรรม
1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานดวยความเทีย่ งธรรมและหลีกเลี่ยงภาวการณขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest)
2. ผูตรวจสอบภายในไมประเมินงานที่ตนเคยมีหนาที่รับผิดชอบมากอน
ขอจํากัดของการขาดความเปนอิสระหรือความเทีย่ งธรรม
ในกรณี ที ่มี เ หตุ ห รื อข อจํ า กั ด ที จ่ ะทํ า ให ไม ส ามารถปฏิ บัติ งานได อย างอิ ส ระหรื อ
เที่ยงธรรม ผูตรวจสอบภายในไดเปดเผยเหตุหรือขอจํากัดดังกลาว ใหผูที่เกี่ยวของทราบ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
25
5

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม การปฏิบัติงาน
ของกลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน มีความเปนอิสระปราศจากการแทรกแซง ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
เที่ยงธรรมซื่อสัตย สุจริตและมีจริยธรรม ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรับประเด็นการประเมินดานขอจํากัดของการขาดความเปนอิสระ หรือความเที่ยงธรรม ไมมีการ
ประเมินในประเด็นนี้ เนื่องจาก การปฏิบัติงานของกลุมตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระและเที่ยงธรรม

5

3. มาตรฐาน 1200 : ความเชีย่ วชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
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. หัว หนากลุมตรวจสอบภายในไดใหคํา แนะนําและความชว ยเหลือแกผูปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน กรณี ที ่ผู ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในขาดความรู  ทั ก ษะและ
ความสามารถที่จําเปนในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
4. ผูต รวจสอบภายในปฏิบัติงานโดยใชความรูแ ละวิจารณญาณในการสังเกตและสงสัย
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
ความระมัดระวังรอบคอบ
1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบและใชทักษะอยาง
เหมาะสม เพื่อใหผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือ
2. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในไดคํานึงถึง สิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
1) ขยายขอบเขตงาน ในกรณี ที ่เ ห็ น ว า จํ า เป น เพื ่อ ให ง านที ่ไ ด รั บ มอบหมาย
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
2) ความซั บ ซ อ นของงาน ผลกระทบที ่อ าจจะเกิ ด ขึ ้น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ และ
ความสําคัญของเรื่องที่จะตรวจสอบ
3) ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสีย่ ง การควบคุมและการ
กํากับดูแลที่ดี
4) โอกาสหรือความเปนไปไดที่จะกอใหเกิดความผิดพลาดที่ สําคัญ ความผิดปกติ
หรือการไมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
5) คาใชจายที่ใชในการตรวจสอบเมื่อเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

ผลการประเมิน
5

5

5
5
5
5
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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. ผูต รวจสอบภายในไดศึกษาหาความรู ทักษะ และความสามารถตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและฝกอบรมตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. หนวยงานตรวจสอบภายในไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยางเพียงพอ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5

5
5
50
5

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
กลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน ปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความเชี่ยวชาญ และระมัดระวังรอบคอบ มี
ทักษะการปฏิบัติงานอยางสมเหตุสมผลในอันทีจ่ ะทําใหการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับและนาเชือ่ ถือ รวมทัง้ และมี
การพัฒนาตนเองโดยหมัน่ ศึกษาหาความรู ทักษะ เพิ่มเติมอยูตลอดเวลา เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุม ตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน กําหนดใหมีการอบรม
การถายทอดความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู แกบุคลากรในหนวยงาน เพื่อเปนการเพิ่มทักษะความรู และ
พัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง
4. มาตรฐาน 1300 : การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 1300
ประเด็นการประเมิน
การประเมินการประกันคุณภาพ
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในมีการกํากับดูแลและประเมิน ผลการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตางๆ ของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
การประเมินภายใน
1. หั ว หน า กลุ มตรวจสอบภายในได กํ า กับ ดู แลการปฏิบัติ งานตามสายบั งคับ บัญ ชา
ภายในหนวยงานตรวจสอบภายในอยางตอเนื่องตลอดเวลา

ผลการประเมิน
5
5
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ประเด็นการประเมิน
2. กลุมตรวจสอบภายในมีการประเมินตนเองเปนประจําทุกป
3. กลุม ตรวจสอบภายในมี การประเมิ น จากหนว ยงานอืน่ ภายในสว นราชการ เชน
ฝายติดตามประเมินผล
การประเมินจากภายนอก
กลุมตรวจสอบภายในมีการประเมินจากหนวยงานภายนอกสวนราชการ อยางนอย
ทุกๆ 5 ป
การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
หัว หน า กลุ มตรวจสอบภายในไดร ายงานผลการประเมิน จากภายนอกใหหัวหนา
สวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทราบ
การรายงานการดําเนินการตามมาตรฐาน
ผู ต รวจสอบภายในได ร ายงานผลการดําเนิน งาน ของตนวา “ไดดําเนิน การตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ” ตอเมือ่ ผลการประเมินระบุวาการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสอดคลองถูกตองตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในแลว
การเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
กรณี ที่ผู ตรวจสอบภายในไม ส ามารถปฏิบัติ งานตามที่ร ะบุไว ในมาตรฐานและมี
ผลกระทบตองานตรวจสอบภายในโดยรวมผูต รวจสอบภายในไดรายงานขอเท็จจริงให
หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทราบ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5

35
5

การประเมิ น คุ ณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อ ง การประกัน คุณ ภาพและการปรั บ ปรุง อย า ง
ตอเนื่อง กลุมตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน มีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมในทุก
ดาน โดยมี การประเมินความมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งจาก
ภายในและภายนอกสวนราชการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดเขารวมโครงการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ซึ่งผลการประเมินอยูในระดับ “เปนไปตามมาตรฐานระดับดี” ทั้งนี้ไดรายงานผลการ
ประเมิ นการประกัน และปรับปรุงคุณภาพงานใหอธิบดีกรมชลประทาน และคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมิน ผลประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณทราบ ผลการประเมินโดยรวมตามมาตรฐานนี้อยูในระดับ
คะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรั บประเด็ น การประเมิ น ดานการเปดเผยการไมปฏิบัติตามมาตรฐาน ไมมีการประเมิน ใน
ประเด็นนี้ เนื่องจาก ไมมีกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติงานตามที่ระบุไวในมาตรฐานได
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. มาตรฐาน 2000 : การบริหารงานตรวจสอบภายใน
ประเด็นการประเมิน

ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2000
ผลการ
ประเมิน

การวางแผนการตรวจสอบ
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาว
2. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปเปนประจําทุกป

5
5

3. กลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง

5

4. กลุ ม ตรวจสอบภายในได ป ระเมิ น ความเสีย่ งและการควบคุ มอย างเป น ระบบ รวมทั้ ง
จัดลําดับความสําคัญของหนวยงานหรือกิจกรรมที่จะตองตรวจสอบ
5. วัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการตรวจสอบสอดคลองกับผลการประเมินความเสีย่ งและการ
ควบคุม
6. กลุมตรวจสอบภายในไดหารือเรือ่ งความเสี่ยงรวมกับฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
(ถามี) และนํามาพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบ
7. กลุมตรวจสอบภายในไดติดตามการเปลี่ยนแปลงและประเมินความเสี่ยงของสวนราชการอยู
ตลอดเวลา
8. กลุมตรวจสอบภายในไดประสานงานกับหนวยรับตรวจเปนอยางดี เพื่อใหผูบริหารของหนวย
รับตรวจมีสวนรวมในการใหขอมูลและขอเสนอแนะในการจัดทําแผนการตรวจสอบ
การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
1. กลุม ตรวจสอบภายในไดเสนอแผนการตรวจสอบใหคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) พิจารณา
ใหความเห็นกอนที่จะนําเสนอหัวหนาสวนราชการ
2. แผนการตรวจสอบไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ

5

3. กลุ ม ตรวจสอบภายในได นํ า เสนอเรื อ่ งทรั พ ยากรที ่จํ า เป น ต อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากขอจํากัดของทรัพยากรที่มีอยู ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่
เกิดขึ้นในรอบป
การบริหารทรัพยากร
หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดดูแลใหมีทรัพยากรทีเ่ หมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุตามแผนการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติ
นโยบายและแนวทางการปฏิบตั งิ าน
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดกําหนดนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. กลุมตรวจสอบภายในไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน
การประสานงาน
หัวหนา กลุมตรวจสอบภายในไดป ระสานงานและใหความรวมมือกับ หนวยงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการอื่นและผูต รวจสอบภายนอก รวมทัง้ บุคคลหรือหนวยงานอืน่ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
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ประเด็นการประเมิน
การรายงานผลการปฏิบัติงาน
1. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดรายงานผลการปฏิบัติงานใหหัวหนาสวนราชการทราบถึง
วัตถุ ประสงค ขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบ รวมทัง้ ประเด็น ความเสี่ยงที่
สําคัญและการควบคุม รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูบริหารควรทราบ
2. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน
เสนอตอหัวหนาสวนราชการ 4 เดือนครั้ง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน
5
5
80
5

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การบริหารงานตรวจสอบภายใน กลุมตรวจสอบ
ภายใน กรมชลประทาน ไดจัดทําแผนการตรวจสอบ ตามผลการประเมินความเสีย่ ง โดยหารือรวมกับฝาย
บริหาร เพือ่ นําขอมูลมาประกอบการพิจารณาวางแผนการตรวจสอบ และนําเสนอแผนการตรวจสอบใหอธิบดี
กรมชลประทานพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งมีการบริหารทรัพยากรทีเ่ หมาะสม เพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีการ
กําหนดนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการอื่น พรอมทัง้ รายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ ใหอธิบดีกรมชลประทาน
ทราบ ผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
ประเด็นการประเมินในเรือ่ งการเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ ไมมีการประเมินในประเด็น นี้
เนื่องจาก มีความเห็นวา ควรแกไขมาตรฐานขอนีใ้ หเปนปจจุบัน และสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ขอ 13 (6) ที่ระบุใหเสนอแผนการตรวจสอบ
ประจําปตอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติ ซึง่ ตามระเบียบนี้ ไมไดกลาวถึงการเสนอแผนการตรวจสอบให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นกอนที่จะนําเสนอหัวหนาสวนราชการ
สําหรับการวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2558 ผูอ ํานวยการกลุม ตรวจสอบภายใน กรม
ชลประทาน ไดเขาพบอธิบดีกรมชลประทานเพือ่ ขอรับทราบนโยบาย รวมทัง้ ไดจัดทําเกณฑปจจัยเสีย่ งหารือกับ
หนวยรับตรวจกอนจัดทําแผนการตรวจสอบตามหนังสือ กตน.ที่ 874/2557 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557
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6. มาตรฐาน 2100 : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2100
ประเด็นการประเมิน
การบริหารความเสี่ยง
1. กลุมตรวจสอบภายในสามารถชวยใหสวนราชการบงชีแ้ ละประเมินความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญตอการปฏิบัติงานได
2. กลุมตรวจสอบภายในสามารถชวยใหเกิดการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมใหมีประสิทธิภาพ
3. การปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายใน สามารถชว ยใหสว น
ราชการบรรลุถึงวัตถุประสงคที่วางไว
การควบคุม
1. กลุมตรวจสอบภายในมีสวนสนับสนุนและสงเสริม ใหสวนราชการมีการควบคุมใน
เรื่องตางๆ ที่เหมาะสมและเพียงพอ
2. กลุม ตรวจสอบภายในมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุม
รวมทั้งสนับสนุนใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายในสามารถสนับสนุนและ
สงเสริมใหการดําเนินงาน ของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น
การกํากับดูแล
1. กลุมตรวจสอบภายในมีสวนสนับสนุนใหเกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีในสว น
ราชการ
2. กลุมตรวจสอบภายในมีการประเมินและปรับปรุงงานใหดีขึ้น ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) การกําหนดและเผยแพรภารกิจและเปาหมายของสวนราชการ
2) การติดตามผลของความสําเร็จตามเปาหมาย
3) ความมั่นใจตอความรับผิดชอบของเจาหนาที่ของสวนราชการ
4) การรักษาไวซึ่งคุณคาของสวนราชการอยางสม่ําเสมอ
3. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุมตรวจสอบภายในสามารถเพิม่ คุณคาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5

5
5

5
45
5

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของ
กลุม ตรวจสอบภายในตองสามารถประเมิน และชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การ
บริหารความเสีย่ ง และการควบคุมของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ชวยเพิม่ คุณคา
ใหกับสวนราชการ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
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7. มาตรฐาน 2200 : การวางแผนการปฏิบัติงาน
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2200
ประเด็นการประเมิน
การวางแผนการปฏิบัติงาน
1. กลุมตรวจสอบภายในจัดทําแผนการปฏิบัติงานของ งานที่ไดรับมอบหมายทั้งดาน
การใหหลักประกันและการใหคําปรึกษา
2. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานผูตรวจสอบภายในไดคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้
1) วัตถุประสงคของงานและวิธีการดําเนินงานในอันที่จะ ทําใหบรรลุวัตถุประสงค
2) ความเสีย่ งที ่สํา คั ญ ๆ ที ่มีผ ลกระทบตอความสําเร็จ วาอยูในระดับ ที่ย อมรับ ได
หรือไม
3) ความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุม เมื่อเปรียบเทียบกับกรอบการปฏิบัติงาน หรือกฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ
4) โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมใหดี
ขึ้น
การกําหนดวัตถุประสงค
1. วัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง
และการควบคุม รวมทั้งการกํากับดูแลที่ดี
2. การกําหนดวัตถุประสงคไดคํานึงถึงขอผิดพลาดขอบกพรอง และการไมปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่อาจเกิดขึ้น
การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขอบเขตการปฏิบัติงานที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานไดกําหนดไวอยางเพียงพอตอ
การปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค รวมทั้งการเขาถึงขอมูลตางๆ
การจัดสรรทรัพยากร
จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีจํานวนเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะและความ
ซับซอนของงาน ตลอดจนขอจํากัดของเวลาและงบประมาณที่มีอยู
แนวทางการปฏิบัติงาน
1. ผู ตรวจสอบภายในไดจั ดทํ ารายละเอีย ดของการปฏิบัติงานในขั้นตอนตางๆ เปน
ลายลักษณอกั ษร
2. แนวทางการปฏิบัติงานไดระบุวิธีการในการคัดเลือกขอมูล วิเคราะห ประเมินผล
และบันทึกขอมูลที่ไดรับในระหวางการปฏิบัติงานไวอยางเหมาะสม
3. แนวทางการปฏิบัติงานไดรับความเห็นชอบจากหัวหนากลุม ตรวจสอบภายใน หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายกอนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5

5
5
5
5
5
5
5
45
5
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การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การวางแผนการปฏิบัติงาน กลุมตรวจสอบภายใน
กรมชลประทาน จัดทําแผนการปฏิบัติงานของงานทีไ่ ดรับมอบหมายทั้งดานการใหหลักประกัน และการให
คําปรึกษา โดยวัตถุประสงคที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงานมีความสอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง และมี
การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร และแนวทางการปฏิบัติงานไวครบถวน ผลการประเมิน
โดยรวม อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
1.

8. มาตรฐาน 2300 : การปฏิบัติงาน
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2300
ประเด็นการประเมิน
การรวบรวมขอมูล
ผูต รวจสอบภายในมีการรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐาน ทีเ่ ชือ่ ถือได เพียงพอ
เกี่ยวของ และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
การวิเคราะหและการประเมิน
ผูต รวจสอบภายในมีการวิเคราะหและประเมินผลขอมูลทีร่ วบรวมไดโดยใชวิธีการที่
เหมาะสม
การบันทึกขอมูล
1. ผูต รวจสอบภายในมีการบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อเปนหลักฐานในการปฏิบัติงาน
แตละครั้งในกระดาษทําการ
2. ผูตรวจสอบภายในมีการบันทึกขอมูลที่เพียงพอตอการสนับสนุนผลการตรวจสอบ
3. มีการสอบทานกระดาษทําการ โดยหัวหนากลุมตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมาย
4. หั ว หน า กลุ ม ตรวจสอบภายในได มี ก ารควบคุ ม การเข า ถึ ง ข อ มู ล ที ่ไ ด รั บ จากการ
ปฏิบัติงาน
5. หากมีการเปดเผยขอมูลทีไ่ ดรับจากการปฏิบัติงานใหบุคคลภายนอกทราบ หัวหนา
กลุ มตรวจสอบภายในได ขออนุ ญ าตจากหั ว หนา ส ว นราชการหรื อ หลั งจากได มีก าร
ปรึกษาฝายกฎหมายแลว
6. หัว หนากลุม ตรวจสอบภายในไดมีการกําหนดระยะเวลาในการเก็บ รักษาขอมูล ที่
ไดรับจากการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการ
การควบคุมการปฏิบัติงาน
หั ว หน า กลุ ม ตรวจสอบภายในได ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านที ่ไ ด รั บ มอบหมาย
อยางใกลชิด
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
45
5
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การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรือ่ ง การปฏิบัติงาน ผูต รวจสอบภายในมีการวิเคราะห
ประเมินผล และรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานทีเ่ ชือ่ ถือได อยางเพียงพอตอการปฏิบัติงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
ใหบรรลุวัตถุประสงค พรอมทั้งวิเคราะหและประเมินผลขอมูล บันทึกขอมูล เพือ่ ใชในการจัดทํากระดาษทําการ
และเพีย งพอตอการสนับ สนุนผลการตรวจสอบ โดยมี ผูอ ํานวยการกลุม ตรวจสอบภายใน กรมชลประทาน
ควบคุมการปฏิบัติงานอยางใกลชิด ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
9. มาตรฐาน 2400 : การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2400
ประเด็นการประเมิน
หลักเกณฑการรายงานผลการปฏิบัติงาน
1. รายงานผลการตรวจสอบได มี ก ารระบุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ขอบเขต สรุ ป ผลการ
ตรวจสอบ/ขอตรวจพบความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแกไข
2. รายงานผลการตรวจสอบไดมีการระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่ผูบริหารควรทราบ

ผลการประเมิน

3. รายงานผลการตรวจสอบไดมีการกลาวถึงขอตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ
คุณภาพของรายงานผลการปฏิบัติงาน
1. รายงานผลการตรวจสอบมี ค วามถู ก ต อ ง ครบถ ว น ชั ด เจน เที ่ย งธรรม รั ด กุ ม
สรางสรรค และรวดเร็ว
2. การรายงานผลการตรวจสอบทั น เวลา โดยสามารถเสนอ รายงานต อ ผู บ ริ ห าร
ภายหลังการตรวจสอบแลว 1 – 2 สัปดาห
3. หากพบวารายงานที่เสนอเกิดความผิดพลาด/ละเลยในการกลาวถึงประเด็นหลัก
กลุ มตรวจสอบภายใน มี ก ารส ง รายงานแก ไขความผิด พลาดดัง กล าวไปยัง บุค คลที่
เกี่ยวของ
การรายงานการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตามมาตรฐาน
ในกรณีที่ผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมีผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบไดระบุถึงมาตรฐานทีไ่ มสามารถปฏิบัติได เหตุผล
และผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน
การเผยแพรผลการปฏิบัติงาน
หั ว หน า กลุ ม ตรวจสอบภายในได มี ก ารเผยแพร ผ ลการปฏิ บั ติ ง านให กั บ หั ว หน า
สวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวของทราบ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

5

5
5

5
5
-

-

5
30
5
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การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบภายใน
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบดวยความถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สรางสรรค ครบถวน และทันกาล
มีการกลาวถึงขอตรวจพบที่ดีในการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจบางหนวยงาน รวมทั้งมีการเผยแพรผลการ
ปฏิบัติงานใหอธิบดีกรมชลประทาน และบุคคลที่เกีย่ วของทราบ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับคะแนน
เฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรับประเด็นขอคําถามที่ไมมีการประเมิน
1. ด า นคุ ณ ภาพของรายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ไม มี ก ารประเมิ น ในประเด็ น นี ้ เนื ่อ งจาก
กลุมตรวจสอบภายในยังไมเคยมีการเสนอรายงานที่มีความผิดพลาด ละเลยในการกลาวถึงประเด็นหลัก
2. ด า นการรายงานการปฏิบั ติง านที่ไ มเ ปน ไปตามมาตรฐาน ไมมี การประเมิ น ในประเด็ น นี ้
เนื ่องจาก การปฏิบั ติงานของกลุ มตรวจสอบภายในยังไมเคยมีกรณีที่ไมส ามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
10. มาตรฐาน 2500 : การติดตามผล
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2500
ประเด็นการประเมิน
1. หั ว หน า กลุ มตรวจสอบภายในได มีการติดตามผลการนําขอเสนอแนะในรายงาน
ผลการตรวจสอบไปปฏิบัติ
2. หัวหนากลุมตรวจสอบภายในไดมีการติดตามผลการนําคําปรึกษาของผูตรวจสอบ
ภายในไปปฏิบัติ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
10
5

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่องการติดตามผล หัวหนากลุม ตรวจสอบภายในไดมีการ
ติดตามผลการนําขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และผลการนําคําปรึกษาของผูต รวจสอบภายในไป
ปฏิบัติ โดยการวิเคราะหและจัดทําสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 2557 พรอมแนวทางการพัฒนาองคกรเสนอ
ตออธิบดีกรมชลประทาน ผลการประเมินโดยรวม อยูใ นระดับคะแนนเฉลีย่ 5 จากคะแนนเต็ม 5
11. มาตรฐาน 2600 : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร
ตารางประกอบการประเมิน : มาตรฐาน 2600
ประเด็นการประเมิน
1. หั วหน ากลุมตรวจสอบภายในไดนําเรื่องความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
แกสวนราชการ แตยังไมไดรับการแกไขหารือกับหัวหนาสวนราชการ
2. หากความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายดังกลาวยังไมสามารถดําเนินการแกไขได
หัว หน าสว นราชการและหั ว หนา กลุ มตรวจสอบภายในไดร ายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ถามี) ทราบ เพื่อหาขอยุติ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
5
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การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร หัวหนา
กลุมตรวจสอบภายในไดนําเรือ่ งความเสีย่ งทีอ่ าจกอใหเกิดความเสียหายแกสวนราชการ แตยังไมไดรับการแกไข
ไปหารือกับอธิบดีกรมชลประทาน ผลการประเมินโดยรวม อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5
สําหรับ ประเด็น การประเมินดานการยอมรับสภาพความเสีย่ งของฝายบริหาร ไมมีการประเมิ นใน
ประเด็นนี้ เนื่องจาก ยังไมเคยมีความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย ในระดับที่ไมสามารถดําเนินการแกไข ได

จริยธรรมของผูต รวจสอบภายใน
12. จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ตารางประกอบการประเมิน : จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ประเด็นการประเมิน
ผลการประเมิน
ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)
1. ผู ต รวจสอบภายในปฏิ บั ติ ห น า ที ่ด ว ยความซื ่อ สัต ย ขยัน หมั ่น เพีย รและ มี ค วาม
5
รับผิดชอบ
2. ผูต รวจสอบภายในไมเขาไปเกีย่ วของในการกระทําใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายหรือไมเขา
5
ไปมีสวนรวมในการกระทําทีอ่ าจนําความเสือ่ มเสียมาสูว ิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หรือสรางความเสียหายตอสวนราชการ
3. ผูตรวจสอบภายในใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
5
ขอบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ
ความเทีย่ งธรรม (Objectivity)
5
1. ผูตรวจสอบภายในไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใดๆ ที่จะนําไปสูความ
ขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการ รวมทั้งการกระทําใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติจน
เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม
2. ผูต รวจสอบภายในไมรับสิง่ ของใด ๆ ที่จะทําใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดความไม
5
เที่ยงธรรมในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบอาชีพที่พึงปฏิบัติ
3. ผูตรวจสอบภายในเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ทั้งหมดที่
5
ตรวจสอบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว จะทําให
รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําที่ผิด
กฎหมาย
การปกปดความลับ (Confidentiality)
1. ผูตรวจสอบภายในใชความรอบคอบในการใชขอมูลตางๆ ทีไ่ ดรับจากการปฏิบัติงาน
5
ตรวจสอบ
2. ผูตรวจสอบภายในไมนําขอมูลดังกลาวไปใชในการแสวงหาผลประโยชนเพือ่ ตนเอง
5
และไมกระทําการใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของทางราชการ
ความสามารถในหนาที่ (Competency)
1. ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ
5
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ประเด็นการประเมิน
2. ผู ต รวจสอบภายในปฏิ บั ติหน า ที ่โ ดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ
3. ผูตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
5
5
55
5

การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เรือ่ ง จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน ผูต รวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักจริยธรรม คือ มีจุดยืนที่มั่นคง มีความเที่ยงธรรม มีการปกปดความลับ
และนําความรู ทักษะ ประสบการณ มาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ ในอันทีจ่ ะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและให
คําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม อิสระ และเปยมดวยคุณภาพ ผลการประเมินโดยรวมอยูใ นระดับคะแนนเฉลีย่ 5
จากคะแนนเต็ม 5

สวนที่ 3 บทสรุป
ในปทีผ่ านมา ผลการประเมินตนเองของกลุมตรวจสอบภายใน แมจะไดคาคะแนนอยูในระดับ 5
แตทั้งนี้ การปฏิบัติงานตรวจสอบยังคงตองมีการพัฒนากระบวนการและวิธีการตรวจสอบใหสอดคลองและทัน
ตอระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง ทําใหงานตรวจสอบภายในตองมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
ซึง่ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กลุมตรวจสอบภายในจะไดดําเนินการทบทวนกฎบัตร เพื่อนําไปสูการปรับปรุง
การทํางานทั้งในดานการตรวจสอบ และในดานการบริหารงาน อันจะนํามาซึ่งประโยชนตอกรมชลประทานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป

