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กรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

 
เพ่ืออนุวัตตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ด้านก ากับดูแล ประเด็นที่ใช้พิจารณา : 

1) โครงสร้างและสายการรายงาน เกณฑ์การพิจารณา 2) มีการก าหนดกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ประกอบด้วยการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเที่ยงธรรมและข้อจ ากัดของ
ความอิสระหรือความเที่ยงธรรม และมีการเสนอกรอบคุณธรรมให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ  ดังนั้น 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวและสอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน  

ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอยกเลิกกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน  ฉบับลงวันที่          
13 ธันวาคม 2559 และก าหนดกรอบคุณธรรมขึ้นใหม่ เพ่ือปรับปรุงกรอบคุณธรรมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ภารกิจปัจจุบัน ดังนี้ 

1. ความเป็นอิสระ ( Independence ) 
1.1 กลุ่มตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ และผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุด

ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบ เสนอตรงต่ออธิบดี          
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1.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่เข้าร่วมเป็นกรรมการใด ๆ ที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 

ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เป็นกรรมการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

1.3 ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความคิดเห็น  
ในการตรวจสอบ  

ไม่โอนอ่อนผ่อนตาม โดยละเว้นการตรวจสอบบางรายการ หรือยอดคงเหลือ หรือบางเรื่องจาก
การร้องขอ หรือขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ จาก
ความคุ้นเคยหรือความเกรงใจ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม  

1.4 ไม่เข้าไปตรวจสอบกิจกรรมที่ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย  หรือขาดความเป็นกลางอันจะมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเสนอความคิดเห็น  

ไม่มีการตรวจสอบงานที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบมาก่อนทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี  

1.5 ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบและใช้วิธีการตรวจสอบต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐาน  
ที่เพียงพอตลอดจนแสดงความคิดเห็นโดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลใด ๆ 

วางแผนการตรวจสอบโดยใช้ปัจจัยเสี่ยงเพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและหน่วยรับตรวจ และใช้วิธีการให้
ค าปรึกษาแนะน าพร้อมไปกับการตรวจสอบ  

สรุปปิดตรวจแสดงประเด็นที่ตรวจ ข้อตรวจพบ ข้อเท็จจริง สิ่งที่ควรจะเป็น ความเสี่ยงและผลกระทบ 
สาเหตุ และข้อเสนอแนะ เป็นไปตามความจริง และเปิดโอกาสให้หน่วยรับตรวจแสดงความคิดเห็น เพ่ือลดความขัดแย้ง 
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2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  
2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความยุติธรรมและเป็นกลาง ในการใช้ดุลยพินิจตรวจสอบหลักฐาน และพิจารณา

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ โดยปราศจากความล าเอียง  
ตรวจสอบจากหลักฐาน เอกสารที่มีอยู่จริง และสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานจริง โดยเปรียบเทียบข้อเท็จจริง

กับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ไม่ใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของผู้ตรวจสอบ 

2.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้น
ไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบัง 
การกระท าทีผ่ิดกฎหมาย 

รายงานการตรวจสอบภายในเป็นที่เชื่อถือ โดยรายงานผลตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ ซึ่งมีการระบุ
หลักเกณฑ์ที่ควรจะเป็น ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้น สาเหตุ และข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร 
หน่วยรับตรวจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ความซ่ือสัตย ์(Integrity)  
3.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ไม่บิดเบือนความจริง ไมใ่ช้อ านาจในทางมิชอบ กระท าทุจริต หรือแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือครอบครัว  

3.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลตาม
วิชาชีพที่ก าหนด 

ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยอ้างอิงตามกฎหมาย แนวทางปฏิบัติ และไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

3.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ  

ปฏิบัติตนเป็นกลาง ไม่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดกฎหมาย และไม่ละเว้นการตรวจสอบ หากพบการ
ปฏิบัติงานราชการไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ 

3.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่กระท าการหรือสนับสนุนให้ผู้อ่ืนกระท าการโดยทุจริต เพ่ือให้เกิดการปลอม
แปลง แก้ไข ปกปิดหรือท าลายหลักฐานให้ผิดไปจากความเป็นจริง 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่คดโกง รับผลประโยชน์ โดยร่วมกับผู้ปฏิบัติงานใช้หลักฐานอันเป็นเท็จ 

4. การปกปิดความลับ (Confidentiality)  
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 

ใช้เฉพาะเอกสารการตรวจสอบที่เก่ียวข้องเท่านั้น และคืนหน่วยรับตรวจทันทีที่ตรวจแล้วเสร็จ หาก
จ าเป็นต้องใช้หลักฐานอ้างอิงข้อตรวจพบให้ผู้ตรวจสอบภายในแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบเพ่ือท าส าเนาเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่จะท าให้หน่วยรับตรวจเสียหาย 

4.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง    
และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 

ไม่น าข้อมูลที่ได้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไปให้ผู้อื่น เว้นแต่ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540 หรือเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

/4.3 ผู้ตรวจสอบ... 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

 

เพื่ออนุวัตตามขอ 13 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งกําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในกําหนดกฎบัตรไว 
เปนลายลักษณอักษร เสนอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจ
ทราบ 
 ดังนั้น กลุมตรวจสอบภายใน จึงขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2560
และตรากฎบัตรขึ้นใหม เพื่อกําหนดคํานิยาม วัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา ยุทธศาสตร อํานาจหนาที่   
ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ ใหสอดคลองกับภารกิจ
ปจจุบัน รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
ดังนี้ 

1. คํานยิาม 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความวา กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษา อยางเท่ียงธรรม
และเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรบัปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
จะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

“กฎบัตรการตรวจสอบภายใน” หมายความวา เอกสารทางการที่กําหนดวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบดวยการกําหนดสถานภาพของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในกับหัวหนา
สวนราชการ การกําหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูลบุคลากร และทรัพยสินตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

“ยุทธศาสตร” หมายความวา การกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสวนราชการ 
“งานบริการใหความเชื่อม่ัน (Assurance Services)” หมายความวา การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ 

อยางเที่ยงธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งการประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของสวนราชการ  

 “งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services)” หมายความวา การใหคําแนะนําและบริการอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของ โดยลักษณะงานและขอบเขตของงาน ซึ่งมีจุดประสงคเพื่อเพ่ิมคุณคาใหกับสวนราชการ โดยการปรับปรุง
กระบวนการการกํากับดูแล การบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมของสวนราชการใหดีข้ึน  

“ผลการปฏิบัติงานของผูอ่ืน” หมายความวา รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการใหคําปรึกษาดาน
ตาง ๆ ของบุคคลอ่ืนที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน เชน รายงานผลการตรวจสอบของ    
ผูตรวจสอบภายนอก รายงานของที่ปรึกษาโครงการของสวนราชการ เปนตน 

“สวนราชการ” หมายถึง  กรมสรรพสามิต 
“หนวยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง  กลุมตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
“หนวยรับตรวจ” หมายถึง  ทุกสวนราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต  
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“หัวหนาสวนราชการ” หมายถึง  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายถึง  ผูท่ีไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ของสวนราชการ 
 “มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” หมายความวา กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของผูตรวจสอบภายใน เพื่อใหผูตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาเชื่อถือและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับจาก
ทุกฝายที่เก่ียวของ 

“จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” หมายความวา การประพฤติตนของผูตรวจสอบภายในภายใต
กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระและเปยม
ดวยคุณภาพ 

 “ผูเชี่ยวชาญ” หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถเฉพาะทางมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หัวหนาสวนราชการอาจแตงตั้งผูที่เหมาะสมจากหนวยงานภายในสวนราชการ หรือจากสวนราชการอ่ืนให
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในในสวนราชการน้ันหรือจางผูเช่ียวชาญจากภายนอกได 

“การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน” คือ กิจกรรมตาง ๆ ที่จัดใหมีขึ้น โดยการประเมินคุณภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงานเปนระยะ ๆ จากทั้งภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความม่ันใจ ใน
คุณภาพของงานตรวจสอบภายในวา เปนไปอยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

(1) เพื่อสรางคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตใหดีข้ึน ใหเกิดความมั่นใจตอ 
ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของการใชจายทรัพยากรดวยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบรวมถึง
สงเสริมใหมีการบริหารจัดการที่ดี 

(2) เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานใหหัวหนาสวนราชการและผูบริหารหนวยรับตรวจ 
(3) เพ่ือสอบทานความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลตาง ๆ ทางดานการเงิน การบัญชี กฎระเบียบ 

การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
ดานการบริหาร 

(4) เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง  
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ 

(5) เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเพียงพอและเหมาะสม 
(6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ใหเปนไปตามนโยบายและ

เปาหมายท่ีกําหนด 
(7) เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา และสามารถแกไข

ปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
(8) เพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ

ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
(9) เพื่อใหผูตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(10) เพื่อใหผูตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ

การใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง 
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3. สายการบังคบับัญชา 
(1) กลุมตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการและไมอาจมอบอํานาจในการปกครอง บังคับ

บัญชา และการดูแลงานของกลุมตรวจสอบภายในใหผูอื่นได 
(2) ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายในเปนผูบริหารสูงสุดของกลุมตรวจสอบภายใน 

4. ยุทธศาสตรกลุมตรวจสอบภายใน 
4.1 วิสัยทัศนกลุมตรวจสอบภายใน : 

ผูตรวจสอบภายในมืออาชีพ เพ่ิมคุณคาใหองคกร ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 พันธกิจ : 

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ภายในของสวนราชการ 

2. ใหความเชื่อมั่น และใหคําปรึกษา อยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สวนราชการใหดีขึ้น  

3. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับ 
ดูแลอยางเปนระบบ 

4. ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรบัมอบหมาย 
4.3 คานิยม : 

ใหคําปรึกษา สรางความเชื่อมั่น เพิ่มคุณคา ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.4 ยุทธศาสตร : 

1. การใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาเชงิรุก ในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล   
2. พัฒนาความรู ความสามารถ และคุณภาพของผูตรวจสอบภายในใหเปนมืออาชีพ ทั้งดาน

วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 
3. การสรางความสัมพันธและความเชื่อมั่นกับหนวยรับตรวจและผูมีสวนไดสวนเสีย 

4.5 กลยุทธ : 
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาบุคลากรกลุมตรวจสอบภายในใหเปนมืออาชีพ 
3. การนําเทคโนโลยีมาชวยในบริหารจัดการและการตรวจสอบภายใน 
4. พัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
5. เสริมสรางความรูใหหนวยรับตรวจเชิงรุก โดยใชนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  

5. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

5.1 อาํนาจหนาที่ 
(1) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติ 

งานตรวจสอบภายในของสวนราชการ หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ

ควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
พ.ศ. 2551 และแนวทางการประกันคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559  

 
/(2) ผูตรวจสอบ... 
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(2) ผูตรวจสอบภายในมีอิสระและความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความ
คิดเห็นในการตรวจสอบ ไมมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและ

การเสนอความเห็นของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของ
สวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็น 

 (3) ผูตรวจสอบภายในมีอํานาจและมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล บุคลากร และทรัพยสินตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการสอบถาม ขอคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีที่เก่ียวของกับงาน      

ที่ตรวจสอบ 
(4)  ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกหัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวย

รับตรวจและผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการบริหารงานอยางมีคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง อันจะ
ทําใหเกิดการบรรลุเปาหมายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(5) ผูตรวจสอบภายใน ไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบ

การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ซึ่งหนาที่ดังกลาวเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารที่เกี่ยวของ   

โดยผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เปนเพียงผูประเมินและใหคําปรึกษาแนะนําในเร่ืองดังกลาว 
(6) ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนไดตามควรแกกรณีตามที่หัวหนาสวนราชการสั่งการ ทั้งนี้ งานดังกลาว

ตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเที่ยงธรรมมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

5.2 ความรับผิดชอบ 

งานบริการใหความเชื่อม่ัน 

(1) กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ       

การดําเนินงานดานตาง ๆ ของสวนราชการ ใหสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของ     

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการดวย 
(2) ตดิตามสอบทานระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง หลักเกณฑกระทรวงการคลัง

วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ในฐานะผู

ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ เพื่อใหความมั่นใจวาการประเมินผลการควบคุมภายในของฝายบริหารได

ดําเนินไปอยางเท่ียงธรรม และรายงานตอหัวหนาสวนราชการ 
(3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดานการใหความเชื่อมั่น ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบ 6 

ประเภท ไดแก การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Auditing) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

(4) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตอหัวหนาสวนราชการภายในเวลาอันสมควรหรือ    
อยางนอยทุก 2 เดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน กรณีเร่ืองที่ตรวจพบเปนเรื่อง        
ที่จะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 

(5) ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะผูตรวจสอบภายใน ของหนวยรับตรวจและรายงานผล 
ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการใหหัวหนาสวนราชการทราบ  

(6) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหจัดทําเปนขอความทายกระดาษวา  
“ขอสงวนสิทธ์ิการเผยแพรเอกสารนี้ เวนแต ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกลุมตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต” 

(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ 
/งานบริการ... 
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งานบริการใหคําปรึกษา 
(8) ใหคําปรึกษาและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานของ

หนวยรับตรวจเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดย่ิงข้ึน รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือปองปรามมิให
เกิดความเสียหายตอทางราชการ  

(9) ใหคําปรึกษาและใหความรูเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และวิธีการประเมินผลการควบคุม
ภายใน และการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแกหนวยรับตรวจ 

(10) ใหคําปรกึษาแนะนําเพื่อสนับสนุนใหเกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน 
(11) เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
(12) ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ เชน หนวยรับตรวจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการคลัง เปนตน 
เพ่ือบูรณาการงานตรวจสอบรวมกัน 

(13) พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน เชน จัดทําแนวทางคูมือการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบ
ภายใน เผยแพรขอตรวจพบท่ีไมเฉพาะเจาะจงและขอเสนอแนะ คําปรึกษา แนวทางการปฏิบัติงานที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

(14) พัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหมีศักยภาพ และ
ทันกับเหตุการณปจจุบัน 

(15) นําเทคโนโลยีมาใชบูรณาการประกอบการบริหารจัดการการตรวจสอบภายในระหวาง         
กลุมตรวจสอบภายในและหนวยรับตรวจ 

(16) ปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีการประเมนิผลทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการอยางตอเนื่อง 

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ 

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคมุ และการกํากับดูแลอยางตอเน่ือง 
(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทาง

ราชการกําหนด แนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผานมา เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงาน       
ที่ตรงตามเปาหมาย วัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ รวมถึงสงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการที่ด ี

(3) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 
(4) สอบทานระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจใหมีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น 
(5) ประเมินผลการดําเนินการเก่ียวกับการเงินการคลังของสวนราชการ 
(6) วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 
(7) สอบทานและใหคําปรึกษาแนะนําโดยนําผลการปฏิบัติงานของผูอ่ืน เชน สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กรมบัญชีกลาง เปนตน มาใชเปนแนวทางในการ
ตรวจสอบภายใน 

(8) ปฏิบัติงานตามนโยบายและงานที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม 

7. หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 
(1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
(2) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถวน 
(3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของในการปฏิบัติงาน      

เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
/(4) จัดทํา... 




	Color0165.pdf (p.1-2)
	charter-62 กรอบคุณธรรม.pdf (p.3-12)
	กฎบัตร.pdf (p.1-3)
	charter-61.pdf (p.4-12)
	1.กฎบัตรกลุ่มตรวจสอบภายใน 2561.pdf (p.1-6)
	กรอบคุณธรรม 61-new.pdf (p.7-9)


	charter-62.pdf (p.13-18)

