กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
กฎบัตร
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทาขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างทั่วไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ สายบังคับบัญชา อานาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตาบลหนองบัว เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ซึง่ จะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมของเทศบาลตาบลหนองบัว
คานิยาม
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น และการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ กรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายใน โดยประพฤติตนตามหลักที่กาหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงาน การให้คาแนะนา ปรึกษา เป็นที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดแนบท้าย)
วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงานและความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ป้องกันทรัพย์สิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สายการบังคับบัญชา
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว
2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจาปี และแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว ต่อนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว โดยผ่านปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อนายกเทศมนตรีตาบล
หนองบัว โดยผ่านปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว
อานาจหน้าที่
1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายใน
เทศบาลตาบลหนองบัว และมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน

-2ตรวจสอบ โดยมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าทาการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการสังเกตการณ์ การสอบถาม และขอคาชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
2. หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีอานาจในการกาหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบ
ควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาแนะนา
3. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ตามกิจกรรมและหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานที่กาหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหาร
เกี่ยวกับความเสี่ยง หรือการควบคุมภายใน และนาเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจาปี จะต้องนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้ง
แผนการตรวจสอบประจาปีที่ผ่านการอนุมัติ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วน
ราชการในสังกัด
4. ปฏิบัติงานตามที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจาปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายได้ตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้งานดังกล่าวต้องไม่ใช่งานที่มี
ลักษณะประจา และต้องไม่ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้เสียใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ
5. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะคลอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี
และการตรวจสอบการดาเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
6. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานใน
สังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น
ความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายในโดยให้
รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คาปรึกษา ตามแนวทาง
ที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกาหนดไว้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้ง
ทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน
2. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (สานัก/กอง) เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วน
ร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทาให้ผลการตรวจสอบ มีประโยชน์สามารถนาไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดผลงานร่วม
ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

-34. การจัดลาดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการ
ตรวจสอบภายในตารางเวลา โดยมีผู้บริหารเห็นชอบ
5. การพิจารณาลาดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดาเนินการ ให้พิจารณาจากความ
เสี่ยงที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
- การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี
- การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อกาหนดทาง
กฎหมาย
- ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย
- การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน
- การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ ความชานาญ ในด้านวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
1. อานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
2. จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน
3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
4. จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทารายงานการเงินให
เรียบร้อยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได
5. ชี้แจงและตอบขอซักถามต่างๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตางๆ ที่ผูบริหาร
ทองถิ่นสั่งใหปฏิบัติ
ในกรณีที่เจาหนาทีข่ องหนวยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่

ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

อนุมัติโดย.....................................................
(นายเรืองเดช กาญจนศร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว

กรอบความประพฤติและจริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลหนองบัว
กรอบความประพฤติและจริยธรรม จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติตนในอันที่จะนามาซึ่งความเชื่อมั่น
และให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และมีคุณภาพ
แนวทางการปฏิบัติ
1. ด้านความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
1.1 ความเป็นอิสระ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลหนองบัว รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ
นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว โดยผ่านปลัดเทศบาลตาบลหนองบัว และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดย
ปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่องการกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการ
รายงานผลการตรวจสอบ
1.2 ความเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภายใน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีความเที่ยงธรรมเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวมข้อมูลประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลาเอียง มีทัศนคติที่เป็นกลาง
ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์
1.3 ข้อจากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจากัดที่จะทาให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ การเปิดเผยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจากัดในแต่ละกรณีไป เช่น
- ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ควรตรวจสอบงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน
เพราะอาจทาให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้
- ผู้ตรวจสอบภายใน ควรบริการให้คาปรึกษาในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบมา
ก่อนด้วยความเที่ยงธรรม
- ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจากัดในอันที่จะทาให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถให้
คาปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยข้อจากัดดังกล่าวกับผู้มอบหมายหรือ
ผู้รับบริการทราบ ก่อนที่จะรับงานนั้น
2. ด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
2.1 ความซื่อสัตย์
2.1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์
ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2.1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
เปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่กาหนด

