สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย
กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน
วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ

*******************************************
เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน จึงทบทวนและ
ปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง จึงเห็นควรให้ยกเลิก
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับลงวัน ที่ 23 ธันวาคม 2551 และให้ใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบั บนี้
แทน
ทั้งนี้ กฎบัตรการตรวจสอบภายในจัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในทุกระดับรวมทั้งผู้มีส่วนร่วมได้มี
ความเข้าใจเกี่ย วกับ วัตถุป ระสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ และความรับผิ ดชอบของหน่ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็น
กลไกที่สาคัญในการบริหารจัดการของ สกว. ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ดังนี้
1. คำนิยำม
การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะ
ช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ นั้น ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
(1) เพือ่ ให้การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้
ตรากฎบัตรขึ้น เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
(2) เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดาเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย คาสั่ง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. สำยกำรบังคับบัญชำ
(1) หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้อานวยการ สกว. และไม่อาจมอบอานาจในการปกครอง
บังคับบัญชา และการดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้อื่นได้
(2) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบประจาปีต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนพิจารณาอนุมัติ
(3) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
เว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะเห็นควรให้รายงานตรงต่อผู้อานวยการ สกว.
(4) หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายในเป็นผู้ เสนอจัด ทาหรือ แก้ ไขปรั บปรุงกฎบั ตรของหน่ว ย
ตรวจสอบภายในต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และข้ อ เสนอแนะ ก่ อ นเสนอ
ผู้อานวยการ สกว. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
4.1 อำนำจหน้ำที่
(1) มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
(2) ผู้ ต รวจสอบภายในมี สิ ทธิ ในการเข้ า ถึง ข้อ มู ล เอกสารหลั ก ฐาน ทรั พ ย์สิ นต่ า งๆ และ
เจ้าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบ รวมทั้งเข้าร่ว มประชุมกับผู้ บริห ารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการ
ดาเนินงาน เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(3) ขอบเขตของการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และ
การตรวจสอบการดาเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในผู้ตรวจสอบภายใน
(4) ไม่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางหรือแก้ไขระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้คาปรึกษาแนะนาในเรื่องดังกล่าว
4.2 ควำมรับผิดชอบ
(1) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ตลอดจน
สอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สิน ทดสอบว่าทรัพย์สินมี อยู่จริง และการใช้งานว่า
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
(3) ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้นรวมทั้งเสนอแนะเพื่ อป้องปรามมิ
ให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ
๒

4.3 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน
(1) ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
(2) สอบทานและประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและความ
เชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(3) สอบทานระบบและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้มั่นใจได้
ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย
5. แนวทำงและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ
(1) ก่อนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์และเรื่องที่จะตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วควรหารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในสิ่งที่ตรวจพบกับผู้รับการตรวจสอบเพื่อร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาเสนอในรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ
(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบในข้อ 5 . ให้ยึดแนวทางมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ กรมกระทรวงการคลังกาหนด และแนวทางปฏิบัติ
ของผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
(3) การจัดทารายงานผลการตรวจสอบจะต้องทาเป็นลายลักษณ์อักษร มีความชัดเจน กระชับ
สร้างสรรค์ และทันเวลา และควรประกอบด้ว ยวัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็ น
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
(4) รายงานผลการตรวจสอบ ควรมีข้อเสนอแนะและแนวทางเพื่อการปรับปรุง เพื่อให้หน่วยรับ
ตรวจนาไปประกอบการพิจารณา และปรับปรุงผลการดาเนินการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
(1) อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
(3) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
7. จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องประพฤติปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ความมีจุดยืนที่มั่นคง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ปกปิดความลับ และมีความรู้ความสามารถ
ในหน้าที่ รวมทั้งต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
*************************************************
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