กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Charter)
จังหวัดนครพนม
กฎบัตรนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่
ควำมรั บ ผิ ด ชอบ อ ำนำจกำรตรวจสอบ ตลอดจนแนวทำงกำรด ำเนิน กำรและกำรปฏิ บั ติ ง ำนของห น่ ว ย
ตรวจสอบภำยในจังหวัดนครพนมไว้ อย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อให้ผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจมีควำมเข้ำใจ โดย
สรุปในเรื่องดังต่อไปนี้
คานิยาม (Definition)
การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) หมำยถึ ง กิ จ กรรมกำรให้ ค วำมเชื่ อ มั่ น
(Assurance) และกำรให้คำปรึกษำ (Consulting) อย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่ำ
และปรั บ ปรุ ง กำรปฏิบั ติง ำนของส่ ว นรำชกำรให้ ดีขึ้น กำรตรวจสอบภำยในจะช่ว ยให้ ส่ ว นรำชกำรบรรลุ
ถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ
การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น (Assurance Services) หมำยถึ ง กำรตรวจสอบหลั ก ฐำนต่ ำ งๆ
อย่ำงเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรประเมินผลอย่ำงเป็นอิสระ โดยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำร
กำกับดูแล กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมของส่ วนรำชกำร เช่น กำรตรวจสอบงบกำรเงิน ผลกำร
ดำเนินงำน กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ควำมมั่นคงปลอดภัยของระบบต่ำงๆ และกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบัญชี เป็นต้น
การบริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา (Consulting Services) หมำยถึ ง กำรบริ ก ำรให้ ค ำปรึ ก ษำ
แนะนำ และบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงำนและขอบเขตของงำนจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริกำร
และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับส่วนรำชกำร โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรกำกับดูแล กำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกำรควบคุมของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น เช่น กำรให้คำปรึกษำ แนะนำในเรื่ องควำมคล่องตัวในกำร
ดำเนินงำน กำรออกแบบระบบงำน วิธีกำรต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำน และกำรฝึกอบรม เป็นต้น
หน่วยตรวจสอบภายใน หมำยถึง หน่ว ยงำนที่รับผิ ดชอบงำนตรวจสอบภำยในของส่ ว น
รำชกำร ตำมที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
ผู้ตรวจสอบภายใน หมำยถึง ผู้ดำรงตำแหน่ งผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร หรือ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
หน่วยรับตรวจ หมำยถึง หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
/วัตถุประสงค์...

-2วัตถุประสงค์ (Purpose)
หน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำร เพื่อให้
เกิดควำมมั่นใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรดำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน
รวมทั้งควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย คำสั่ง และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม และเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยรับตรวจ
สายการบังคับบัญชา (Chain of Command)
1. หัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในจังหวัด เป็นหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด มีสำยบั งคับ
บัญชำขึ้นตรงต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
2. กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบระยะยำว และแผนกำรตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้ำหน่วย
ตรวจสอบภำยในจังหวัด เสนอตรงต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
3. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด รำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ภารกิจ (Mission)
หน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัด มีภำรกิจในกำรบริกำรให้คำปรึกษำ (Consulting Services)
และกำรบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Services) อย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด/ผู้บ ริห ำร (หน่ว ยรั บตรวจ) ได้ทรำบถึงปัญหำ จุดอ่อนในกำรปฏิบัติงำนของผู้ ใต้บังคับบัญชำและ
สำมำรถแก้ไขบรรเทำปัญหำต่ำงๆ รวมถึงหำมำตรกำรป้องกันได้อย่ำงรวดเร็วและทันเหตุกำรณ์อันเป็นกำรเพิ่ม
มูลค่ำ (Value Added) ให้แก่หน่วยรับตรวจ
อานาจหน้าที่ (Authority)
1. ผู้ตรวจสอบภำยในดำรงไว้ซึ่งควำมเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ปรำศจำกกำรแทรกแซงในกำรปฏิบัติงำน กำรรำยงำนและกำรเสนอควำมเห็นในกำรตรวจสอบของฝ่ำยบริหำร
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และมิให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใดๆ ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในสังกัด
อันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและเสนอควำมเห็น
2. ผู้ตรวจสอบภำยใน มีสิทธิในกำรเข้ำถึงบุคคล ข้อมูล เอกสำรหลักฐำนและทรัพย์สินต่ำงๆ
รวมทั้งเข้ำประชุมกับผู้บริหำรในเรื่องเกี่ยวกับนโยบำยและกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร เพื่อรับทรำบข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ความรับผิดชอบ (Responsibility)
1. จั ด ท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยพิ จ ำรณำจำกปั จ จั ย เสี่ ย ง (Risk-based
Methodology) ควำมมีประสิทธิภำพของกิจกรรม กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมเพียงพอของระบบควบคุม
ภำยในของส่วนรำชกำร และเสนอต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำอนุมัติภำยในเดือนกันยำยน ของทุกปี
/2. กำหนด...

-32. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทรำบ
3. กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของผู้ตรวจสอบภำยในจังหวัด ให้เป็นไปตำมแผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจำปี ในด้ำน Financial & Compliance Audit (กำรเงิน กำรบัญชี และกำรปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนด) ด้ำน Performance Audit (กำรดำเนินงำน) และด้ำน Information Technology Audit
(เทคโนโลยีสำรสนเทศ) รวมถึงกำรให้บริกำรให้คำปรึกษำ
4. กำรตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบประจำปี
5. ปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภำยในของส่ ว นรำชกำร คู่ มื อ /แนวปฏิ บั ติ ก ำรตรวจสอบภำยในของกรมบั ญ ชี ก ลำง และแนวทำงกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยในของกระทรวงมหำดไทย กรณีที่มิได้กำหนดให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล
6. รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ภำยในเวลำอันสมควรหรืออย่ำงน้อย
ทุก 2 เดือน นับจำกวันที่ดำเนินกำรตรวจสอบแล้วเสร็จตำมแผน หำกกรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหำยต่อทำงรำชกำรจะต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบทันที
7. ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้กำร
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
8. ปฏิบัติงำนในกำรให้คำปรึกษำแก่หัวหน้ำส่วนรำชกำร หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ขอบเขตการปฏิบัติงาน (Scope of Work)
1. ประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรดำเนินงำนในหน้ำที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรกำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง
2. สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และหรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
ที่ทำงรำชกำรกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบำยของส่วนรำชกำร
3. สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลกำรดำเนินงำนและกำรเงินกำรคลัง
4. สอบทำนระบบกำรดู แ ลรั ก ษำ และควำมปลอดภั ย ของทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ
ว่ำมีควำมเหมำะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น และทดสอบว่ำมีอยู่จริง
5. ประเมินผลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลังของส่วนรำชกำร
6. วิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัด และคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกรของ
หน่วยรับตรวจ
7. สอบทำนโครงกำรและวัตถุประสงค์ ได้ดำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่วำงไว้
/8. นอกจำนี้...

-48. นอกจำกนี้ในกำรตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภำยในจังหวัดยังมีส่วนในกำรที่จะเสนอให้มี
กำรปรับปรุงในทุกๆ ด้ำน เช่น ระบบกำรควบคุมทำงกำรบริหำร รวมทั้งชื่อเสียงและภำพลักษณ์
กรอบความประพฤติผู้ตรวจสอบภายใน
1. ควำมเป็นอิสระ (Independence)
ผู้ตรวจสอบภำยในจังหวัดต้องดำรงไว้ซึ่งควำมเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่
ตรวจสอบปรำศจำกกำรแทรกแซงในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็นในกำรตรวจสอบของฝ่ำยบริหำร
หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใดๆ ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนใน
สังกัดอันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็น
2. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity)
ผู้ ตรวจสอบภำยใน ต้องมี ทัศนคติที่ไม่ล ำเอีย งหรือมี อคติไ ปทำงหนึ่งทำงใด และให้
หลีกเลี่ยงในเรื่องของควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใดๆ
3. ข้อจำกัดของควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็น
อิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่ำวให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบตำมควำม
เหมำะสม โดยลักษณะของกำรเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Standard of Practices)
ผู้ตรวจสอบภำยในจะดำรงตน ประพฤติ ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร และ
กฎหมำยหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง และพึงยึดถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยในของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน (Ethics)
ผู้ ต รวจสอบภำยใน ต้อ งพึง ประพฤติ ป ฏิบั ติ ต ำมจรรยำบรรณของข้ ำรำชกำร/กฎหมำย
หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติตำมจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนของ
ผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร โดยใช้สำมัญสำนึกและวิจำรณญำณอันเหมำะสม ดังต่อไปนี้
1. ควำมซื่ อ สั ตย์ (Integrity) ควำมซื่ อ สั ต ย์ ข องผู้ ต รวจสอบภำยในจะสร้ำ งให้ เกิ ด ควำม
ไว้วำงใจ และทำให้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป
2. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและรำยงำนผลกำรตรวจสอบด้วยควำมไม่ลำเอียง ต้องทำหน้ำที่
อย่ำงเป็นธรรมในทุกๆ สถำนกำรณ์ และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ำมำ
มีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน
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