กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตําบลชะรัด
วาดวย วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของ
หนวยตรวจสอบภายใน
-----------------------------------กฎบั ต รนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร หน ว ยรั บ ตรวจและผู ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก ระดั บ ได เ ข า ใจ
วัตถุประสงคสายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและ
จริยธรรมการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
คํานิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษา อยางเที่ยง
ธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
หนวยตรวจสอบภายใน หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของเทศบาล
ตําบลชะรัด
ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลชะรัด หรือดํารงตําแหนง
อื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลชะรัด
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ
ภายใน เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนที่นาเชื่อถือและมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
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จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบความประพฤติที่ดีงามที่ผูตรวจสอบ
ภายในตองพึงปฏิบัติตนในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่น และการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม เปนอิสระและ
เปยมดวยคุณภาพ
วัตถุประสงค
หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลชะรัด เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหการสนับสนุน
และบริการตอฝายบริหาร เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและ
ความคุมคาของการใชจายเงิน รวมทั้งมั่นใจวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินงานที่สําคัญ
มีความถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา และใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลชะรัดใหดีขึ้น ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและกํากับดูแลอยาง
เปนระบบ
ขอบเขต
ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
เทศบาลตําบลชะรัด
1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาที่ของหนวยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง
2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน รวมทั้งขอกําหนดอื่นของหนวยงานของรัฐ
3. สอบทานความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง
4. ตรวจสอบระบบการดู แลรักษา และความปลอดภัย ของทรัพยสิน ของหนว ยรับ ตรวจ
ใหมีความเหมาะกับประเภทของทรัพยสินนั้น
5. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร
สายการบังคับบัญชา
1.หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลชะรัด ขึ้นตรงตอปลัดเทศบาลตําบลชะรัด และ
นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด เปนผูบริหารสูงสุด
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-32. หน ว ยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลชะรัด เสนอแผนการตรวจสอบประจําป และ
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตอนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด โดยผานปลัดเทศบาลตําบลชะรัด
3. หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลชะรัด รายงานผลการตรวจสอบตอนายกเทศมนตรี
ตําบลชะรัด โดยผานปลัดเทศบาลตําบลชะรัด
อํานาจหนาที่
1.มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานของหนว ยรับ ตรวจโดย
ดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
2. มีสิทธิในการเขาถึงบุคคล ขอมูล เอกสาร หลักฐานทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ตามความจําเปนและเหมาะสม
3. ไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานหรือการแกไข การบริหารความ
เสี่ยง
และระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับ
ที่เกี่ยวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เปนเพียงผูใหคําปรึกษาแนะนํา
ความรับผิดชอบ
1.กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
การดําเนินงานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลชะรัด
2. กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งใหมีการเผยแพรกฎบั ตรใหหน ว ยรั บ
ตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
3. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด ภายในเดือน
สุดทายของปงบประมาณ
4. ใหปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติ
5. จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ตอนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด ภายในเวลาอัน
สมควร หรืออยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบ
เปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที
6. ติ ดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให คํ าปรึ ก ษาแกห นว ยรั บ ตรวจ เพื่อให ก าร
ปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษาแกนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด และผูที่เกี่ยวของ
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8. ประสานงานกับผูสอบบัญชี หรือคณะกรรมการอื่น และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่หนวยรับตรวจ
1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดําเนินงานรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของใหครบถวน
สมบูรณพรอมที่จะตรวจสอบได
3. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร อมที่จ ะใหผูตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได
4. จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน
5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน
6. ปฏิ บั ติ ต ามข อ ทั ก ท ว ง และข อ เสนอแนะของผู ต รวจสอบภายใน ในเรื่ อ งต า งๆ ที่
นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด สั่งใหปฏิบัติ
กรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามวรรคหนึ่งใหผูตรวจสอบภายในรายงานนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด พิจารณาสั่งการตามควร แก
กรณี
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
ผูตรวจสอบภายใน พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามา
ซึ่งความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม เปนอิสระและเปยมดวยคุณภาพ ดังตอไปนี้
1. ความซื่อสัตย (Integrity)
1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และมี
ความรับผิดชอบ
1.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับ และเปดเผยขอมูล
ตามวิชาชีพที่กําหนด
1.3 ผูตรวจสอบภายในไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใดๆ ที่ขัดตอกฎหมาย หรือไมเขา
ไปมีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหาย
ตอหนวยงานของรัฐ
1.4 ผู ต รวจสอบภายในต อ งให ค วามเคารพและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
หลักเกณฑ ขอบังคับและจรรยาบรรณของหนวยงานของรัฐ
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-52. ความเที่ยงธรรม(Objectivity)
2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใดๆ ที่จะนําไปสู
ความขัดแยงกับผลประโยชนของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ ลําเอียง จน
เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม
2.2 ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําใหเกิดหรือกอใหเกิดความไมเที่ยง
ธรรมในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดที่
ตรวจพบซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว อาจจะทําใหรายงานบิดเบือนไปจาก
ขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําผิดกฎหมาย
3. การปกปดความลับ(Confidentiality)
3.1 ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจาก
การปฏิบัติงาน
3.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหา
ผลประโยชนเพื่อตนเอง และจะไมกระทําการใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของหนวยงานของรัฐ
4. ความสามารถในหนาที่(Competency)
4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะในสวนที่ตนมีความรู ความสารถ ทักษะ
และประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้น
4.2 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ
4.3 ผู ต รวจสอบภายในต อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเอง รวมทั้ ง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ผ ล
และคุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่กันยายน พ.ศ. 2562 เปนตนไป

(นายสุกรี หรีมหนก)
นายกเทศมตรีตําบลชะรัด

