กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กฎบัตรการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นตำมนัยข้อ ๑๓ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดเป้ำหมำย ทิศทำง และภำรกิจงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้ง เพื่อให้
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ ของหน่วยรับตรวจ มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบของกลุ่มตรวจสอบภำยในกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร
คานิยาม
การตรวจสอบภายใน๑ หมำยควำมว่ำ กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบ
ภำยในจะช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ
มาตรฐานและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ๒ หมำยถึ ง มาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดเพื่อให้
ผู้ ต รวจสอบภายในของส่ ว นราชการใช้ เป็ น กรอบหรื อ แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายในให้ มี
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผลน่ ำเชื่อถือและมีคุณ ภำพ ซึ่งเป็นมำตรฐำนฯ ที่กรมบัญ ชีกลำงได้ปรับปรุงให้
เหมำะสมและสอดคล้องกับ กำรปฏิบัติงำนวิช ำชีพ กำรตรวจสอบภำยในระดับ สำกล คือ มำตรฐำนสำกล
กำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for The Professional of Internal
Auditing) ที่กำหนดและปรับปรุงโดยสถำบันผู้ตรวจสอบภำยในของสหรัฐอเมริกำ (The Institute of Internal
Auditors : IIA) และให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำนของทำงรำชกำรอีกด้วย
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมำยควำมถึง มำตรฐำนด้ำนคุณสมบัติ (รหัสชุด ๑๐๐๐)
และมำตรฐำนด้ำนกำรปฏิบัติงำน (รหัสชุด ๒๐๐๐)
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมำยควำมถึง กรอบควำมประพฤติปฏิบัติที่ดี
งำมที่กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภำยในพึงประพฤติปฏิบัติ ในอันที่จะนำมำซึ่งควำมเชื่อมั่นและให้คำปรึกษำอย่ำง
เที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ เพื่อยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยในให้ได้รับกำร
ยกย่องและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป และให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

๑
๒

ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร ตำมหนังสือที่ กค ๐๔๐๘.๒/ว ๓๖๖ ลงวันที่ ๗
ตุลำคม ๒๕๕๔

/ วัตถุประสงค์ ...

-๒วัตถุประสงค์
กลุ่มตรวจสอบภำยในกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร (พก.) เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ดำเนินกิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่น กำรให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุง
กำรปฏิบั ติงำนของ พก. ให้ ดีขึ้น ซึ่งจะส่ งผลให้ กำรดำเนินงำนของพก.บรรลุ ถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
โดยมี ภำรกิ จที่ สนั บสนุ นกำรบริ หำรงำนและกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนต่ ำง ๆ ให้ สอดคล้ องกั บนโยบำยของพก.และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำร ตำมมำตรฐำนและจริยธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
ภำยใน โดยคำนึ งถึงควำมมีป ระสิ ทธิภ ำพของกำรกำกับดูแล (Governance)๓ กำรบริห ำรควำมเสี่ยง (Risk
Management)๔ และกำรควบคุม (Control)๕ ของ พก.ด้วย
สายการบังคับบัญชา
๑. กลุ่มตรวจสอบภำยในมีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่ออธิบดี
๒. หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยใน เป็นผู้บริหำรสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภำยใน
๓. หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยในเป็นผู้เสนอแผนกำรตรวจสอบประจำปีและแผนกำรตรวจสอบระยะยำว
(ถ้ำมี) ต่ออธิบดี
๔. หัวหน้ำกลุ่มตรวจสอบภำยในเป็นผู้เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่ออธิบดี
อานาจหน้าที่
๑. กลุ่มตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่
๑.๑ จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปีและแผนกำรตรวจสอบระยะยำวตำมกระบวนกำรประเมิน
ควำมเสี่ ย งและน ำข้อ มูล จำกอธิบ ดี และฝ่ ำยบริห ำรหรือผู้ ตรวจสอบภำยในกระทรวงมำพิ จำรณำร่วมด้วย เพื่ อ
นำเสนออธิบดี พิจำรณำอนุมัติภำยในเดือนกันยำยน
๑.๒ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนภำยใน พก. ตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปีที่ได้รับ
อนุมัติตำมข้อ ๑.๑ โดยผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีอิสระทั้งในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็นในกำรตรวจสอบ
ตำมที่เห็นสมควรตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริย ธรรมกำรปฏิบัติง ำนตรวจสอบภำยในของ
ส่ว นรำชกำรทั้งนี้ โดยมิให้เป็ นคณะกรรมกำรใด ๆ ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในสั งกัดอั นมีผลกระทบต่ อ
ควำมเป็นอิสระดังกล่ำว และผู้ตรวจสอบภำยในมีอำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลเอกสำร ทรัพย์สิน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
กับงำนตรวจสอบ

๓

หมำยถึง กระบวนกำรดำเนินงำน เพื่อกำกับดูแลและควบคุมให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล มีควำมโปร่งใส และเป็นธรรม
๔ หมำยถึ ง กระบวนกำรระบุ ประเมิน จั ดกำร และควบคุม เหตุก ำรณ์ ห รือ สถำนกำรณ์ ที่ ไม่ พึ งประสงค์ที่ อ ำจเกิด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ควำมเชื่อ มั่น อย่ ำ ง
สมเหตุสมผลว่ำส่วนรำชกำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย
๕ หมำยถึ ง กำรกระทำใด ๆ ที่หั วหน้ำส่วนรำชกำร ฝ่ำยบริหำร และกลุ่มบุ คคลก ำหนดให้ มีขึ้ นในกำรจัดกำรควำมเสี่ย ง โดยกำรวำงแผนงำน จั ด
องค์กรและกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ กำรดำเนินงำนสำมำรถ
บรรลุผลสำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

/ ๑.๓ เสนอรำยงำน ...

๑.๓ เสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อ อธิบดี ภำยในเวลำอันสมควรหรืออย่ำงน้อยทุก ๒ เดือน
นับจำกวันที่ดำเนินกำรตรวจสอบแล้วเสร็จตำมแผนหรือปิดกำรตรวจสอบ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหำยต่อทำงรำชกำรให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบทันที โดยรำยงำนด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อักษร
๑.๔ สรุ ป รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของกลุ่ ม ตรวจสอบภำยใน ๓ ครั้ ง ในรอบปี (๔ เดือน
ครั้ง) โดยมีกำรรำยงำนประเด็นปัญหำ/อุปสรรค และประเด็นควำมสำเร็จที่น่ำสนใจไว้ด้วย (ถ้ำมี)
๑.๕ ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้กำรปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
๑.๖ ประสำนงำนกับกองตรวจสอบภำยใน กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผลภำครำชกำรเกี่ยวกับขอบเขตงำน แผนงำนและผลกำรตรวจสอบ
ข้อจำกัดและปัญหำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งหำรือเพื่อให้ได้มำซึ่งควำมเห็นและข้อเสนอแนะ วิธีกำรหรือมำตรกำร
ในกำรปรับ ปรุงแก้ไขนอกจำกนี้ยั งต้องประสำนงำนกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ ผู้บริห ำรของหน่วยรับตรวจ
มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลกำรตรวจสอบมีประโยชน์ สำมำรถนำไปสู่กำรพัฒนำ
ปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมถึงกำรประสำนงำนกับสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของพก.บรรลุเป้ำหมำยและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒. กลุ่มตรวจสอบภำยในไม่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำย วิธีปฏิ บัติงำนและกำรจัดวำงหรือแก้ไข
ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้ำที่ดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้คำปรึกษำแนะนำในเรื่องดังกล่ำว
ลักษณะและขอบเขตงานตรวจสอบภายใน
ขอบเขตกำรปฏิบั ติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจำปี งบประมำณ ๒๕๕๙ จะครอบคลุ มงำนใน
๒ ลักษณะดังนี้
๑. งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) คือ กำรตรวจสอบประเภทต่ ำ ง ๆ ครอบคลุ ม
เรื่องต่ำง ๆ เหล่ำนี้คือ
๑.๑ ตรวจสอบทำงกำรเงิ น (Financial Auditing) ตรวจสอบและประเมิ น ผลควำมถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทั น เวลำ และเชื่อถือได้ ของข้อมูล กำรดำเนิน งำนและข้อมูล ทำงกำรเงิน รวมถึงกำรดู แลป้องกั น
ทรัพย์สิน และประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนต่ำง ๆ ของงำนด้ำนบัญชีและ
กำรเงิน ทั้งของพก.และของกองทุน ส่งเสริมและพัฒ นำคุณ ภำพชีวิต คนพิกำร (ที่ดำเนิน กำรในส่ว นกลำง
และส่วนภูมิภำค)
๑.๒ ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ (Compliance Auditing) ตรวจสอบและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ของส่วนรำชกำรว่ำเป็นไปตำมข้อกำหนดทั้งจำกภำยนอกและภำยในองค์กร เช่น
นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนหรือกำรปฏิบัติงำน (Operational Auditing) ของระบบงำน
ตลอดจนวิธีกำรปฏิบัติงำนเป็น ไปอย่ำงประหยัด มีป ระสิทธิภ ำพ ประสิทธิผ ล มีระบบกำรควบคุมภำยใน
และมีคุณภำพกำรดำเนินงำน
/ ๑.๔ ประเมิน ...

-๔๑.๔ ประเมิน ผลระบบกำรควบคุ มภำยในและกำรบริห ำรควำมเสี่ ย งของหน่ว ยรับตรวจตำม
ขอบเขตกำรตรวจสอบที่กำหนด โดยคำนึ งถึงควำมเพียงพอและประสิ ทธิผ ลของระบบกำรควบคุมภำยใน
เพื่อเสนอแนะมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมและเหมำะสม
๑.๕ ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่ได้รับ
มอบหมำยจำกอธิบดี นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบประจำปี
๒. งานให้คาปรึก ษา (Consulting Services) กำรให้คำแนะนำและกำรให้บ ริกำรที่ เกี่ย วข้อ ง
แก่ผู ้บ ริห ำร หน่ว ยรับ ตรวจและผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ ง ทั ้ง นี ้เ ป็น ไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน
ความรับผิดชอบ
๑. ผู้ ต รวจสอบภำยใน ต้ อ งปฏิ บั ติ ง ำนให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตกำรปฏิ บั ติ ข องกลุม่
ตรวจสอบภำยในภำยใต้กรอบหรือแนวทำงปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเยี่ย งผู้ปฏิบัติงำนวิชำชีพพึงปฏิบัติ
โดยยึดถือจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
๒. กลุ่มตรวจสอบภำยในต้องประเมินตนเองเพื่อสอบทำนหรือทบทวนกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำว่ำ
มีผ ลกำรปฏิบัติง ำนเป็น ไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริย ธรรมกำรปฏิบัติง ำนตรวจสอบ
ภำยในของส่ว นรำชกำรและคู่มือหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่ำงไร เพื่อนำไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนำงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภำยในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ความซื่อสัตย์ (Integrity): ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เกิดควำมไว้วำงใจและ
ทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไปมีหลักปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ (Honesty) ขยันหมั่นเพียร
(Diligence) และมีควำมรับผิดชอบ (Responsibility)
๑.๒ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตำมวิชำชีพ
ที่กำหนด
๑.๓ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมำยหรือไม่เข้ำ ไป
มีส่วนร่วมในกำรกระทำที่อำจน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิช ำชีพกำรตรวจสอบภำยใน หรือสร้ำงควำมเสี ยหำย
ต่อส่วนรำชกำร
๑.๔ ผู้ ต รวจสอบภำยในต้อ งให้ ค วำมเคำรพและสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติต ำมกฎหมำย ระเบี ย บ
ข้อบังคับและจรรยำบรรณของทำงรำชกำร
๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) : ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ ประกอบ
วิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและรำยงำนด้วยควำมไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภำยในต้องทำหน้ำที่
อย่ำงเป็นธรรมในทุก ๆ สถำนกำรณ์และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ำมำมี
อิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำนมีหลักปฏิบัติงำนคือ
/ ๒.๑ ผู้ตรวจสอบ ...

-๕๒.๑ ผู้ ต รวจสอบภำยในต้ อ งไม่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งหรื อ สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ใ ด ๆ ที่ จะนำไปสู่
ควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งกระทำกำรใด ๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียงจนเป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม
๒.๒ ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทำให้เกิด หรืออำจก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรม
ในกำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ
๒.๓ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ
ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้ว อำจจะทำให้รำยงำนบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริง
หรือเป็นกำรปิดบังกำรกระทำผิดกฎหมำย
๓. การปกปิด ความลับ (Confidentiality) : ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพต่อ คุณ ค่ำ และสิท ธิ
ของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำนและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ผู้ที่มีอำนำจหน้ ำที่โดยตรงเสี ยก่อน ยกเว้น ในกรณี ที่มีพั นธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมำย
เท่ำนั้นมีหลักปฏิบัติงำนคือ
๓.๑ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน
๓.๒ ผู้ ต รวจสอบภำยในต้ อ งไม่ น ำข้ อ มู ล ต่ ำ ง ๆ ที่ ได้ รั บ จำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนไปใช้ แ สวงหำ
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทำกำรใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย และประโยชน์ของทำงรำชกำร
๔.ความสามารถในหน้าที่ (Competency):ผู้ตรวจสอบภำยในจะนำควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ มีหลักปฏิบัติงำนคือ
๔.๑ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
๔.๒ ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
๔.๓ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผลและคุณภำพของ
กำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
หน่วยรับตรวจมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรตรวจสอบ
ภำยใน พ.ศ. ๒๕๕๑ หมวด ๓ ข้อ ๑๖ ดังนี้
๑. อำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน
๒. จัดให้มีระบบเก็บเอกสำร ในกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม และครบถ้วน
๓. จัดเตรียมรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนเพื่อ
ประโยชน์ในกำรตรวจสอบ
๔. จั ด ท ำบั ญ ชี แ ละจั ด เก็ บ เอกสำร ประกอบรำยกำรบั ญ ชี พ ร้อ มที่ จ ะให้ ผู้ ต รวจสอบภำยใน
ตรวจสอบได้
๕. ชี้แจงและตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภำยใน
๖.ปฏิบัติตำมข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในในเรื่องต่ำง ๆ ที่ อธิบดี สั่งให้ปฏิบัติ
/กรณีท.ี่ ..

-๖กรณี ที่เจ้ำหน้ ำที่ของหน่ว ยรับ ตรวจกระทำกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อกำรปฏิบัติห น้ำที่
ตำมข้อ ๑ – ๖ ให้ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนอธิบดีพิจำรณำสั่งกำรตำมควรแก่กรณี
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลำคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นำยสมชำย เจริญอำนวยสุข)
อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร

