กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
วาดวยวัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของหนวยตรวจสอบภายใน
******************************************************
อาศั ย อํ านาจตามพระราชบัญ ญั ติวินัย การเงิน การคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยใหถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ กําหนดใหห นวยตรวจสอบภายในต องกํ าหนด
วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎ
บั ต รการตรวจสอบภายใน โดยให ส อดคล องกับ คํานิย ามของการตรวจสอบภายในที่ กําหนดไวในระเบี ย บ
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลหวยไคร จึงไดทบทวนและจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในฉบับนี้ขึ้น ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยไครและผู
ที่มีสวนเกี่ยวของ ไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ ความ
รับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และจริยธรรมการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน และเพื่อสราง
ความเขาใจ ความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ และเพื่อประสานประโยชนโดยรวมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงเสนอกฎบัตรตอนายกเทศมนตรีตําบล
หวยไคร ดังนี้
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คํานิยาม

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยง
ธรรมและเป นอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่ อเพิ่มคุณค าและปรับปรุงการปฏิ บัติ งานของสวนราชการให ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
งานบริการใหความเชื่อมั่น หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรม เพื่อให
ไดมาซึ่งการประเมินผลอยางอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ การกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหนวยงานของรัฐ เชน การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติ
ตามกฎ หลักเกณฑและขอบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบตาง ๆ และการตรวจสอบความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน
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งานบริ ก ารให คํ า ปรึก ษา หมายถึง การบริก ารให คํ าปรึกษาแนะนํา และบริก ารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการและมีจุดประสงค เพื่อเพิ่ม
คุณคาใหกับหนวยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการ การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมของหนวยงานของรัฐใหดีขึ้น เชน การใหคําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน
การออกแบบระบบงาน วิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝกอบรม เปนตน
การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ
หรือสถานการณ ที่ ไม พึ งประสงค ที่อาจเกิ ดขึ้น เพื่อใหความเชื่อมั่น อยางสมเหตุส มผลวาหน วยงานของรั ฐ
สามารถบรรลุเปาหมาย
การสรางคุณคาเพิ่ม หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเที่ยงธรรม ในอันที่
จะเปนการสราง มูลคาเพิ่มใหกับหนวยงานของรัฐและผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยทําใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ปรั บ ปรุ งการดํ าเนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ งอาจดํ าเนิ น การในรู ป แบบของการ
ใหคําปรึกษาแนะนําหรือการรายงานเปนลายลักษณอักษรหรืออื่น ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อใหการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไว
ความอิ ส ระ หมายถึ ง การเป น อิ ส ระจากเงื่อ นไขที่ เป น อุป สรรคตอ ความสามารถในการ
ปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายใน เพื่ อให การตรวจสอบภายในบรรลุ ผ ลโดยปราศจากอคติ หั ว หน าหน วยงาน
ตรวจสอบภายในตองขึ้นตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไมถูกจํากัดสิทธิใน
การเข า ถึ งตามหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซึ่ งความเป น อิ ส ระเป น สิ่ ง ที่ จํ าเป น ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ได อ ย างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิ่งที่เปนอุปสรรคตอความเปนอิสระไมวาจะเปนในสวนของบุคคล การปฏิบัติงาน หนาที่
ความรับผิดชอบ และหนวยงานตองไดรับการจัดการ
ความเที่ ย งธรรม หมายถึง ทั ศนคติ ที่ป ราศจากความลํ าเอีย งในการปฏิ บัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อเปนการเอื้อใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเชื่อมั่นในผลงาน และไมมี
การลดหยอนคุณภาพของงานซึ่งดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในจะไมอยู
ในภายใตการชักจูงหรือชักนําจากผูอื่น ทั้งนี้ สิ่งที่เปนอุปสรรคตอความเที่ยงธรรมไมวาจะเปนในสวนของบุคคล
การปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และหนวยงานตองไดรับการจัดการ
U

วัตถุประสงค

หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลหวยไคร เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการตอฝาย
บริหารในการสรางความมั่นใจแกสาธารณะในการใหความเชื่อมั่นตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน ตลอดจนถึงเพื่อสรางคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการใหดียิ่งขึ้น มีระบบขอมูลถูกตองและ
เชื่ อถื อได มี ความคุ มค าของการใช จ ายเงิน มี การปฏิ บั ติงานที่ถู กตอ งตามกฎหมาย ระเบี ย บ และคําสั่งที่
เกี่ยวของ รวมถึงสงเสริมใหมีการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการที่
เพียงพอและเหมาะสม และมีกลไกกํากับดูแลที่นาเชื่อถือเปนที่ยอมรับแกสาธารณชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค
ในการใหบริการดังนี้
1. ใหบริการดานความเชื่อมั่นและคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และเปนอิสระจากฝายบริหาร
และผูที่เกี่ยวของในเทศบาลตําบลหวยไคร
2. ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะที่เปนประโยชน สามารถนําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมาย
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สายการบังคับบัญชา

๑) หนวยตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี
โดยไมพึงมอบอํานาจในการปกครอง บังคับบัญชา และการดูแลงานของงานตรวจสอบภายในใหผูอื่น
๒) การเสนอแผนการตรวจสอบประจําป ใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบ
ภายในเสนอต อปลั ดเทศบาลเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมและให ความเห็ น กอนเสนอนายกเทศมนตรีเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ
๓) ผูตรวจสอบภายในเป นผูเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ผานหั วหน าหน วยตรวจสอบ
ภายใน ปลัดเทศบาล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นกอนเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
๔) ผูต รวจสอบภายในเป น ผูเสนอ จัดทํ า หรือแก ไขปรับปรุงกฎบัต รของหนวยตรวจสอบ
ภายใน เสนอผ า นปลั ด เทศบาลตํ า บลห ว ยไคร เ พื่ อ พิ จ ารณาให ค วามเห็ น และข อ เสนอแนะก อ นเสนอ
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ
๕) นายกเทศมนตรีตําบลหวยไครจะพิจารณาสั่งการใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได
ตามควรแกกรณี ทั้งนี้ งานดังกลาวตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเที่ยงธรรมมีสวนได
สวนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
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บทบาทหนาที่

๑) ใหผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงาน
ภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการและหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2) ใหผูตรวจสอบภายในไดรับอนุมัติและมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน และ
การดําเนิ น กิจ กรรมต าง ๆ รวมทั้ งเขาประชุมกับ ผูบริห ารในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายและการดํ าเนิน งานของ
หนวยงาน เพื่อรับทราบขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
3) ผูต รวจสอบภายใน ไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย แกไขวิธีการปฏิบัติงาน และการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน หรือแกไขระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เปนเพียงผูประเมิน
และผูใหคําปรึกษาแนะนํา
4) ใหผูตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน การเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซงของบุคคลใดๆ และไมมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
มิควรเปนกรรมการหรือคณะกรรมการใดๆ ของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัด อันมีผลกระทบตอความ
เปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
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ความรับผิดชอบ

๑) กํ า หนดนโยบาย เป า หมาย ภารกิ จ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
บริหารงาน และการดําเนินงานดานตาง ๆ ของทุกสํานัก/กองในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไคร ใหสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน
2) จั ดทํ าแผนการตรวจสอบภายในประจําป เสนอต อนายกเทศมนตรีตําบลหวยไครเพื่ อ
อนุมัติภายในเดือนกันยายน ของทุกป
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3) ดานใหความเชื่อมั่น ตรวจสอบขอมูลและหลักฐานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจในสังกัด
เทศบาลตําบลหวยไคร อยางเที่ยงธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
อิสระในกระบวนการกํากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมของ สํานัก/
กองในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไคร ไดแก
3.1 การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Audit)
3.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
3.3 การตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit)
3.4 การตรวจสอบดานการบริหาร (Management Audit)
3.5 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
3.6 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
โดยจัดทํารายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางใน
การปรั บ ปรุ งแก ไขที่ ส ามารถนํ าไปปฏิ บั ติ งานได ต ามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมของผู
ตรวจสอบภายในต อ นายกเทศมนตรี ตํ า บลห ว ยไครท ราบ อย างน อ ยทุ กระยะเวลา 2 เดือ นนั บ จากวัน ที่
ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เปนเรื่องที่มีผลเสียหายตอหนวยงานใหรายงานผลการตรวจสอบทันที
4) ดานการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และความคิดเห็น ดานกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ ประกาศ มติ และคําสั่งของทางราชการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน
และงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดวยความเที่ยงธรรม ตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยไครและผูที่เกี่ยวของ ทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการ
5) ใหมีการฝกอบรมบุคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ในดานตาง ๆ เชน ดานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริห ารความเสี่ยง และความรูที่เป น
ประโยชน ต อการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงบประมาณ การเงิน การพั ส ดุ แ ละทรัพ ย สิ น และการ
ปฏิบัติงานดานอื่น ๆ เพื่อใหมีขอมูลในการประสานงานการดําเนินงานตามภารกิจกับผูที่เกี่ยวของไดอยาง
ถูกตองตรงกัน และเพื่อใหผูตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลหวยไครมีความรูความชํานาญในดานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในอยางเพียงพอ
6) จัดใหมีการสอบทานเพื่อใหทราบวา หนวยงานภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร มีความ
เสี่ย งเกี่ ยวกั บ การปฏิ บั ติงานที่ อาจเกิ ดผลประโยชนทับ ซอนดานใดและจัดใหมีการดําเนิน การเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนภายในหนวยงานโดยปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององคกร
ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายในตองรายงานเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบโดยตรงตอหัวหน าส วนราชการ เพื่อใหการปฏิบัติงานดําเนิน ไปไดอยางเต็มที่ ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายในตองเปนผูที่มีความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย
สุจริต และมีจริยธรรม มีทัศนคติที่ไมเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง และตองหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแยง
ทางผลประโยชนใดๆ
จัดใหมีระบบตรวจติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในตาม
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีแลว
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นโยบายการตรวจสอบภายใน

1) หน ว ยงานภายในของเทศบาลตํ า บลห ว ยไคร ควรได รั บ การตรวจสอบและการให
คําปรึกษาอยางทั่วถึง
2) ดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการและหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของหนวยงาน
3) ปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่
ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีความเปนอิสระเที่ยงธรรม โปรงใส
4) ผู ต รวจสอบภายในจะไม เข าไปเกี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งผิ ด กฎหมาย และการดํ าเนิ น การใน
ลักษณะผลประโยชนทับซอนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5) ปฏิบัติตอหนวยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
หลักเกณฑการปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มิใชเปนลักษณะการจับผิด
6) จั ด ให มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านตามแผนการตรวจสอบประจํ า ป เสนอ
นายกเทศมนตรีผานปลัดเทศบาล ภายใน 15 วัน นับถัดจากการเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแตละครั้ง
7) จั ด ให มี ร ะบบการตรวจติ ด ตาม โดยการจั ด ทํ าทะเบี ย นคุ ม การตรวจติ ด ตามผลการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน
U

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

1) ตองไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ทั้งทางตรง ทางออมจาก
หนวยรับตรวจ เพื่อแสวงหาประโยชนสว นตน
2) ตองวางตัวเปนกลาง ไมมีผลประโยชนทับซอน และไมกระทําการใด ๆ ที่กอใหเกิดอคติจน
เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเที่ยงธรรม หรือใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
3) ตองเคารพคุณคาและสิทธิของผูเปนเจาของในขอมูลที่ตนไดรับ ดวยการรักษาขอมูลตาง
ๆ และไมเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม รวมถึงไมนําไปใช
แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง
4) พัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาคุณภาพของงานอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
กฎบัตรนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

(นายเสถียร กาโน)
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร

