กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองเขาสามยอด อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
กฎบั ต รนี้ จั ด ท ำขึ้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ำร หน่ ว ยรั บ ตรวจ และผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนได้ เ ข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ
ควำมหมำยวัตถุประสงค์ สำยกำรบังคับบัญชำ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบหน่วย
ตรวจสอบภำยในเทศบำลเมืองเขำสำมยอด เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติง ำน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ โดยสรุปในเรื่องดังต่อไปนี้
คานิยาม
กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐให้ดีขึ้น และ
จะช่ว ยให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐบรรลุ ถึงเป้ ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้ว ยกำรประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรกำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ
หน่ ว ยตรวจสอบภำยใน หมำยควำมว่ำ หน่ว ยงำนที่รับผิ ดชอบงำนตรวจสอบภำยในของ
หน่วยงำนของรัฐ
ผู้ตรวจสอบภำยใน หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ
หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนของรัฐ
หน่วยรับตรวจ หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ
วัตถุประสงค์
หน่ ว ยตรวจสอบภำยในเทศบำลเมื อ งเขำสำมยอด เป็ น หน่ ว ยงำนที่ จั ดตั้ ง ขึ้ นเพื่ อ ให้ กำร
สนั บ สนุ น และบริ ก ำรต่ อ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรในกำรให้ ค วำมเชื่อ มั่ น ต่อ ควำมมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ลของกำร
ดำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน รวมทั้งมั่นใจว่ำข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบริหำรงำน และกำร
ดำเนินงำนที่สำคัญ มีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลำ รวมถึงกำรให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม และเป็น
อิสระ เพื่อเพิ่มพูนคุณค่ำ และปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของเทศบำลเมืองเขำสำมยอดให้ดียิ่งขึ้น
สายการบังคับบัญชา
1. ผู้ตรวจสอบภำยใน มีสำยบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อปลัดเทศบำลเมืองเขำสำมยอด
2. ผู้ตรวจสอบภำยใน เสนอแผนกำรตรวจสอบประจำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำวต่อ
นำยกเทศมนตรีเมืองเขำสำมยอดโดยผ่ำนปลัดเทศบำลเมืองเขำสำมยอด
3. ผู้ตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อนำยกเทศมนตรีเมืองเขำสำมยอด โดยผ่ำน
ปลัดเทศบำลเมืองเขำสำมยอด
อานาจหน้าที่
๑. ผู้ ตรวจสอบภำยใน มีห น้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ งำนทุ กส่ ว นรำชกำรในสั ง กั ด
เทศบำลเมืองเขำสำมยอด ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
2. มีสิทธิเข้ำถึงบุคคล ข้อมูล เอกสำรหลักฐำน ทรัพยสิน และกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆตำม
ควำมจำเป็นเหมำะสม รวมถึงกำรสอบถำม กำรสังเกตกำรณ์ และขอคำชี้แจงจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในกำร
ปฏิบัติงำนของทุกหน่วยงำน

3. ผู้ตรวจสอบภำยใน ไม่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำย วิธีปฏิบัติงำนและระบบ
ควบคุมภำยใน หรือแก้ไขระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำนรับตรวจ ซึ่งหน้ำที่ดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของหัวหน้ำหน่วยงำนทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษำแนะนำ
ความรับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบภำยใน ต้องปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบ โดยรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและกำรให้ ข้ อ มูล เชิ งวิ เครำะห์ ประเมินผล ข้อเสนอ คำปรึกษำ ตำมแนวทำงที่ มำตรฐำนกำร
ตรวจสอบภำยในกำหนดไว้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยในทั้งทำง
กำรเงิน กำรบัญชีและกำรปฏิบัติงำน
2. ประสำนกับหน่วยงำนรับตรวจ (สำนัก/กอง) เพื่อให้หัวหน้ำหน่วยงำนของหน่วยรับตรวจมี
ส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในอันที่จะทำให้ผลกำรตรวจสอบมีประโยชน์ สำมำรถนำไปสู่ กำร
พัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
3. กำรจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และเสนอแผนกำร
ตรวจสอบภำยใน ตำรำงเวลำโดยมีผู้บริหำรเห็นชอบ
4. กำรพิจำรณำลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลำดำเนินกำรให้ พิจำรณำจำกควำมเสี่ยง
ที่มีสำระสำคัญ ดังนี้
5.1 กำรขำดข้อมูลกำรเงินและกำรปฏิบัติงำนที่ดี
5.2 กำรละเลยกำรปฏิบัติตำมนโยบำย แผนงำน วิธีกำรปฏิบัติงำนและข้อกำหนดทำง
กฎหมำย
5.3 ทรัพย์สินสูญหำยหรือเสียหำย
5.4 กำรไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภำพของงำน
5.5 กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
5. ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ คำปรึก ษำแก่ห น่ว ยรับ ตรวจ เพื่อให้ ก ำร
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำมข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรำยงำนกำรตรวจสอบ
6. ให้คำปรึกษำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง
ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี พัสดุ ระบบควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อนำยกเทศมนตรีเมืองเขำสำม
ยอด หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย โดยงำนดังกล่ำวต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำม
เป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
8. พัฒนำตนเองให้มีควำมรู้ควำมชำนำญด้ำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงเพียงพอ เพื่อ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่หน่วยรับตรวจ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลเมืองเขำสำมยอดปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบครอบคลุมกำร
ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนในกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในและประสิทธิภำพของกำรควบคุมภำยใน ตลอดจนประเมินคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน
ที่รับผิดชอบของหน่วยงำนย่อย โดยกำหนดขอบเขตดังนี้
1. งำนให้ควำมเชื่อมั่น
- กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุ
- กำรตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ

- กำรตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติงำน
2. กำรบริกำรให้คำปรึกษำ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภำยใน พึงประพฤติปฏิบัติงำนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะ
นำมำซึ่งควำมเชื่อมั่น และให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ ผู้ตรวจสอบภำยใน
พึงปฏิบัติโดยใช้สำมัญสำนึก และวิจำรณญำณอันเหมำะสม ประพฤติปฏิบัติตนตำมกรอบจรรยำบรรณของ
ข้ำรำชกำร กฎหมำย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง พึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ควำมซื่ อ สั ต ย์ (Integrity) ควำมซื่ อ สั ต ย์ ข องผู้ ต รวจสอบภำยในจะสร้ำ งให้ เ กิ ดควำม
ไว้วำงใจ และทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป
๒. ควำมเที่ ย งธรรม (Objectivity) ผู้ ต รวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ ย งธรรมเยี่ ย งผู้
ประกอบวิช ำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนผลกำรตรวจสอบด้ว ยควำมไม่ล ำเอียง ผู้
ตรวจสอบภำยในต้องทำหน้ำที่อย่ำงเที่ยงธรรมในทุก ๆ สถำนกำรณ์และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัว หรือ
ควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ำมำอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน
๓. กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiatity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องเคำรพในคุณค่ำและสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้
ที่มีอำนำจหน้ำที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีทมี่ ีพันธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับกฏหมำยเท่ำนั้น
๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องนำควำมรู้ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
1. อำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน
2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสำรในกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมและครบถ้วน
3. จัดเตรียมรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร ตลอดจนเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ
4. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสำรประกอบรำยกำรบัญชี รวมทั้งจัดทำรำยงำนกำรเงิน ให้
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภำยในตรวจสอบได้
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถำมต่ำงๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภำยใน
6. ปฏิบัติตำมข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน ในเรื่องต่ำงๆที่ผู้บริหำร
ท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ
ในกรณีที่เจ้ ำหน้ ำที่หน่ว ยรับตรวจกระทำกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติห รือละเลยต่อกำรปฏิบั ติ
หน้ำที่ ให้ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำสั่งกำรตำมควรแก่กรณี
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

( นำงสำยใจ เลิศวิริยะประภำ )
นำยกเทศมนตรีเมืองเขำสำมยอด

