กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
……………………………………………….
กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบอ้ำงอิงและเป็นแนวทำงปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กำหนดไว้
และเพื่อให้ผู้บริหำร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงำนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อำนำจหน้ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบของงำนตรวจสอบภำยใน สำยกำรรำยงำน ซึ่งรวมถึงควำมสัมพันธ์ของหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในกับ หั ว หน้ ำหน่ ว ยงำนของรั ฐ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ สิ ทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล บุคลำกร และ
ทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนรวมถึงมำตรฐำนและ
จริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง
หน่วยงำน ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรประสำนประโยชน์โดยรวมขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย
คานิยาม
การตรวจสอบภายใน หมำยถึง กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐให้ดีขึ้นและจะช่วยให้
หน่วยงำนของรัฐบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ
หน่วยตรวจสอบภายใน หมำยถึง หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกยไชย ตำมที่กำหนดไว้ในโครงสร้ำงแบ่งส่วนรำชกำร
หน่วยรับตรวจ หมำยถึง หน่วยงำนภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย
แผนการตรวจสอบ หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้ำ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
รวมทั้งงบประมำณที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่นทันตำมกำหนดเวลำ
แผนการปฏิบัติงาน หมำยถึง แผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในจัดทำ
ไว้ล่วงหน้ำว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัต ถุประสงค์ ขอบเขต วิธีกำรใดและทรัพยำกรที่ใช้
เท่ำใด จึงจะทำให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ
มาตรฐานการตรวจสอบ หมำยถึง กรอบแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มีผล
กำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำเชื่อถือและมีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
/จรรยำบรรณ...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๑

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน หมำยถึง กรอบควำมประพฤติที่ดีงำมที่ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพึง
ปฏิบัติตนในอันที่จะนำมำซึ่งควำมเชื่อมั่นและกำรให้คำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ
วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภำยใน เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรด้ำนกำรให้หลักประกัน
และกำรให้คำปรึกษำแก่หน่วยงำนในสังกัด ปฏิบัติงำนโดยอิสระ ปรำศจำกกำรแทรกแซงในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย ด้วยกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษำ ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่และดำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่เกี่ย วข้องอย่ำงมีป ระสิทธิภ ำพยิ่งขึ้น จนเกิด ควำมมั่นใจต่อควำมมีประสิทธิภ ำพ ประสิทธิผ ล
ของกำรดำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน รวมทั้งควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล ทำงกำรเงิน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยงำนสร้ำงควำมเชื่อมั่น เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรบริหำรงำนและระบบงำนที่โปร่งใส
เพื่อเพิ่มคุณค่ำให้กับหน่วยรับตรวจและองค์กร”
พันธกิจ
1. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด กำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน
กำรตรวจสอบด้ำนกำรดำเนิ นงำน และกำรตรวจสอบด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ พัฒนำและปฏิบัติหน้ำ ที่
ผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
2. สร้ำงควำมเชื่อมั่น และกำรให้คำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ
3. เป็นเครื่องมือของฝ่ำยบริหำร ในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนและกำรใช้ทรัพยำกรขององค์กร
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งกำรป้องกันควำมเสียหำย กำรรั่วไหลและป้องกัน
กำรเกิดกำรทุจริตอันเกิดจำกกำรดำเนินงำนในองค์กร
สายการบังคับบัญชา
๑. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้ นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ตำมบทเฉพำะกำลท้ำยหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในสำหรับหน่วยงำน
ของรัฐตำมหนังสือที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว๓๘๘๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เรื่องหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในสำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กรณี
หน่วยงำนของรัฐไม่มีคณะกรรมกำรตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐไปพลำงก่อน และจัดให้มี
คณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในระยะเวลำสำมปี นั บ แต่ วั น ที่ ห ลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ตำมรู ป แบบ
ที่กระทรวงกำรคลังกำหนด
๒. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย
ในกำรบริหำรงำนทั่วไปของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
/3. กำรเสนอแผน...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๒

๓. กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจำปี และแผนกำรตรวจสอบระยะยำว ให้หน่วยตรวจสอบภำยใน
เสนอต่อนำยกองค์กรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย โดยผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย
๔. หน่วยตรวจสอบภำยใน จัดทำและเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เกยไชยและคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ถ้ำมี) โดยผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย
อานาจหน้าที่
๑. หน่วยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำนในสังกัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเกยไชย และมีอำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลเอกสำร ทรัพย์สิน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ โดยมี
สิทธิที่จะขอทำกำรตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนกำรสังเกตกำรณ์ กำรสอบถำม และขอคำชี้แจงจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ
๒. หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ไม่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำย วิธีป ฏิบัติงำนและระบบ
ควบคุมภำยใน หรือแก้ไขระบบควบคุมภำยในของหน่ว ยรับตรวจ ซึ่งหน้ำที่ดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผู้บริหำรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทำและเสนอแผนกำรตรวจสอบประจำปี โดยใช้กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
ตำมหน้ำที่กิจกรรมและหน้ำที่ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนกำรตรวจสอบ
ประจำปี จะต้องนำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชยเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
๔. ปฏิบัติง ำนตำมหน้ำ ที่ กำหนดไว้ใ นแผนกำรตรวจสอบประจำปี ตำมที่ไ ด้รับ อนุมัติ รวมทั้ ง
กำรปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยตำมควรแก่กรณี ทั้งนี้งำนดังกล่ำวต้องไม่ใช่งำนที่มีลักษณะประจำ และต้อง
ไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
๕. ขอบเขตกำรตรวจสอบภำยในจะครอบคลุมทั้งกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชี และกำรตรวจสอบ
กำรดำเนินงำน รวมทั้งกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
๖. หน่วยตรวจสอบภำยใน ต้องมีควำมเป็นอิสระ ทั้งในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็นในกำรตรวจสอบ
และมิใ ห้เ ป็น กรรมกำรใดๆ ของส่ว นรำชกำรหรือ หน่ว ยงำนในสัง กั ด อัน มีผ ลกระทบต่ อ ควำมเป็น อิ ส ระ
ในกำรปฏิบัติ และกำรเสนอควำมเห็น
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. กำหนดนโยบำย เป้ำหมำย ภำรกิจของงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรงำน และกำรดำเนินงำน
ด้ำนต่ำง ๆ ของทุกส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยคำนึงถึง
ควำมมีประสิทธิภำพของกิจกรรม กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของหน่วยงำน
๒. งำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น ( Assurance Service ) ในงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
๒.๑ กำรจัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปีต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติ โดยผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชยภำยในเดือนกันยำยน
๒.๒ กำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ อย่ำงเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรติดตำมและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนอย่ ำงเป็ นอิสระในกระบวนกำรกำกับดูแล และบริกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอ
/ของกำร...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๓

ของกำรควบคุมของส่วนรำชกำรในสังกัด ได้แก่ กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมกฎระเบียบ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนหรือดำเนินงำน กำรตรวจสอบอื่น ๆ เช่น กำรตรวจสอบด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรตรวจสอบพิเศษ (กำรตรวจสอบตำมที่ได้รับมอบหมำยเป็นกรณีพิเศษ) เป็นต้น
โดยให้มีรำยงำนและติดตำมผลกำรตรวจสอบ ดังนี้
1) ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรปรับปรุง
แก้ไข ที่สำมำรถนำไปปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน
ของส่วนรำชกำรต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย โดยผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกยไชย ภำยใน
ระยะเวลำ ๒ เดือน นับ จำกวัน ที่ตรวจสอบเสร็จตำมแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผ ลเสียหำยต่อทำงรำชกำร
ให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบทันที
2) ให้มีระบบติดตำมกำรดำเนินกำรตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรติดตำมผล
เพื่อให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล
๓. ด้ำนกำรพัฒนำระบบตรวจสอบภำยใน ให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำร
ตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
ให้มีกำรประสำนงำนกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจกับผู้เกี่ยวข้อง
4. งำนบริกำรให้คำปรึกษำ (Consulting Services) ให้คำแนะนำ และควำมคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมำย
ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ประกำศ มติ และคำสั่ง ของทำงรำชกำรที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรตรวจสอบภำยใน ระบบ
กำรควบคุมภำยใน ระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้วยควำมเที่ยงธรรมต่อผู้บริหำร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน
๑. ตรวจสอบและประเมินผลควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงินบัญชี
และรำยงำนทำงกำรเงิน
๒. ตรวจสอบกำรดำเนิน งำนและประเมินผลกำรปฏิบัติง ำนด้ำนต่ำ ง ๆ ของหน่ว ยงำนให้เป็นไป
ตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของแผนงำนและโครงกำรต่ำง ๆ
ของส่วนรำชกำรตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ซึ่งวัดจำกตัวชี้วัดที่เหมำะสม
๔. ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ ตำมขอบเขตกำรตรวจสอบที่กำหนด โดยคำนึงถึง
ควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพื่อเสนอแนะมำตรกำรควบคุมที่รัดกุมและเหมำะสม
ความเป็นอิสระ
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ ในกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบ กำรรำยงำนกำรเสนอควำมเห็น
ในกำรตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใดๆ
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในสังกัดอันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็น

/สิทธิ...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๔

สิทธิ
๑. หน่วยรับตรวจต้องให้ควำมร่วมมือ กำรสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลำกรและบริกำรอื่น ๆ ในหน่วยงำน
เพื่อปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๒. หน่วยตรวจสอบภำยในคัดเลือกกิจกรรมตรวจสอบ กำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ และกำรใช้
เทคนิค/วิธีกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม
๓. หน่วยตรวจสอบภำยในมีสิทธิในกำรเข้ำถึงบุคคล ข้อมูล เอกสำรหลักฐำน และทรัพย์สินต่ำง ๆ
รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบำยและกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำร
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
๑. อำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน
๒. จัดให้มีระบบเก็บเอกสำร ในกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมและครบถ้วน
๓. จัดเตรีย มรำยละเอีย ดแผนงำนและโครงกำร ตลอดจนเอกสำรที่เ กี่ยวข้อ งในกำรปฏิบัติ ง ำน
เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ
๔. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสำรประกอบรำยกำรบัญชี รวมทั้งจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินให้เรียบร้อย
เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะตรวจสอบได้
๕. ชี้แจงและตอบข้อซักถำมต่ำงๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภำยใน
๖. ปฏิบัติตำมข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยใน ในเรื่องต่ำง ๆ ที่ผู้บริหำรท้องถิ่นสั่ง ให้
ปฏิบัติในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ห น่ว ยรับ ตรวจกระทำกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติห รือละเลยต่อ กำรปฏิบัติห น้ำ ที่ ให้
ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนต่อผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำสั่งกำรตำมสมควรแก่กรณี
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หน่ ว ยตรวจสอบภำยใน องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบลเกยไชย ปฏิ บั ติ ง ำนโดยยึ ด ถื อ หลั ก เกณฑ์
กระทรวงกำรคลัง ว่ำ ด้ว ยมำตรฐำนและหลัก เกณฑ์ ป ฏิบัติก ำรตรวจสอบภำยในสำหรับ หน่ว ยงำนของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2564
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในจึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะนำมำซึ่งควำมเชื่อมั่น อย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ
และเปี่ยมด้วยคุณภำพ
แนวปฏิบัติ
๑. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหลักกำรพื้นฐำนในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ผู้ตรวจสอบภำยในพึงปฏิบัติ โดยใช้สำมัญสำนึกและวิจำรณญำณอันเหมำะสม
๒. ประพฤติปฏิบัติตนตำมกรอบนี้ นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร และกฎหมำย
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

/3. พึงยึดถือ...
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๕

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน
และระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน สามารถนาผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่หน่วยงานและเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล
เกยไชย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน จึงได้กาหนด
นโยบาย และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายการตรวจสอบ
1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส
ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเที่ยงธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัด โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ทาการตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ทาการตรวจสอบ งานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือดาเนินการ ภายใน 1 ปี
เพื่อมิให้เสียความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการดาเนินการในลัก ษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
4. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพื่อ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด
5. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ มีการศึกษา
หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
6. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุม ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ตามมาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
7. ดาเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพื่อให้ทราบ
และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและดาเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์
ขององค์กรโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า
8. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ กาลังใจและความสามัคคีในการ
ปฏิบัติหน้าที่
/ นโยบาย...
นโยบายและขัน้ ตอนการตรวจสอบภายใน อบต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
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นโยบายการดาเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีการกาหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร
1. นโยบายงานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี หน่วยตรวจสอบภายในทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน ตลอดจนการบันทึก
บัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส
2. นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน การบริหารและการจัดการด้านวิชาการ งานสนับสนุนด้านวิชาการ การบริการวิชาการและการ
จัดหารายได้ว่าได้ดาเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เกยไชย และหน่วยรับตรวจดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
3. นโยบายงานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการนาระบบสารสนเทศมาช่วยในการดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจได้อย่างเหมาะสม
4. นโยบายงานตรวจสอบพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบและประเมินผลกรณี
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นต้น ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพิเศษจะเสร็จสิ้น
บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
หน่ ว ยตรวจสอบภายในควรมีความอิส ระในหน้า ที่ ไม่ควรเข้าไปมีส่ ว นร่ว มในการตั ดสิ นใจ
ทางการบริหารและไม่ควรมีส่วนร่วมในการดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามสามารถให้คาปรึกษา
หรือข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสม
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
การวางแผนตรวจสอบ
1. สารวจข้อมูลเบื้องต้น
2. การประเมินระบบควบคุมภายใน
3. การประเมินความเสี่ยง
4. การจัดทาแผนการตรวจสอบ
5. การจัดทาแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
6. การจัดทากระดาษทาการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.1 กาหนดวันเวลาในการตรวจสอบแต่ละหน่วยรับตรวจและกิจกรรมการตรวจสอบประจาปี
และขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วแจ้งกาหนดการ
เข้าตรวจสอบ พร้อมทั้งรายการเอกสารหลักฐานที่ให้จัดเตรียมสาหรับการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ

/ 1.2 ผู้รับผิดชอบ...
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1.2 ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบศึกษาหาข้อมูลของหน่วยรับตรวจ เช่น ภารกิจ ผลการดาเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ กระดาษทาการ รายงานผลการตรวจสอบ ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของครั้งก่อน
เป็นต้น รวมถึงต้องศึกษาเรียนรู้ระเบียบกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. ระหว่างปฏิบัติงานตรวจสอบ
2.1 เมื่อถึงหน่วยรับตรวจ เปิดการตรวจสอบระหว่างผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับผู้รับตรวจ
ที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบและยืนยันความเหมาะสม
2.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)
3. การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ
3.1 รวบรวมกระดาษทาการ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และสอบทานความครบถ้วน
สมบูรณ์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษทาการ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงสรุปประเด็นข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะเพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ
3.2 ปิดการตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ เพื่อแจ้งผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบถึงประเด็นข้อตรวจพบ
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจง และยืนยัน
ความถูกต้องเหมาะสมของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะด้วย
การจัดทารายงานและติดตามผล
1. การจัดทารายงาน เป็นการรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต
วิธีการปฏิบัติงาน และข้อมูลผลการตรวจสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ ประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญและ
การควบคุมรวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาให้หน่วยรับ
ตรวจแก้ไขปรับปรุง
1.1 สอบทานความถูกต้องของรายงานผลการตรวจสอบ
1.2 เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ และพิจารณาสั่งการ
ให้หน่วยรับตรวจดาเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ แล้วส่งสาเนารายงานการตรวจสอบ
ให้หน่วยรับตรวจ โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน 30 วัน
2. การติดตาม เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้มีการดาเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสั่งการให้ดาเนินการหรือไม่ เพียงใด
2.1 เมื่อหน่วยรับตรวจแจ้งผลการดาเนินการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบ
สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของการดาเนินการ โดยดูเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อยืนยันการดาเนินการ
2.2 ตรวจสอบผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ
2.3 กรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ ภายในกาหนด 30 วัน
ให้หน่วยตรวจสอบภายในประสานหน่วยรับตรวจเพื่อเร่งรัดติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรและให้หน่วยรับตรวจรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วัน
2.4 กรณีไ ด้เ ร่ง รัด ตามข้อ 2.3 รวม 3 ครั้ง แล้ว ยัง ไม่มีก ารรายงานผลการดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะให้หน่วยตรวจสอบภายในเร่งรัด โดยจัดทาเป็นบันทึกเสนอนายกองค์การบริหารสวนตาบล
เพื่อเร่งรัดให้หน่วยรับตรวจรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วัน
/๓. สรุปผล...
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กรอบคุณธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลเกยไชย
อาเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
กรอบคุณธรรมฉบับนี้ จัดทำขึ้นตำมแนวจริยธรรมผู้จรวจสอบภำยใน และมำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยในของรัฐที่กรมบัญชีกลำงกำหนด เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภำยใน และเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในในจึงพึงประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมควำมประพฤติที่ดีงำม
เกี่ยวกับควำมเที่ยงธรรมควำมเป็นอิสระในกำรให้ควำมเชื่อมั่น และกำรให้คำปรึกษำที่เปี่ยมคุณภำพ
หลักปฏิบัติ
1. ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมซื่อสัตย์ของผู้ต รวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เ กิด ควำมไว้ว ำงใจ
และทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป
2. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ
ในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนด้วยควำมไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภำยในต้องทำหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม
ในทุกๆ สถำนกำรณ์ และไม่ป ล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้ สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ำมำมีอิทธิพล
เหนือกำรปฏิบัติงำน
3. กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพในคุณค่ำและสิทธิของผู้เป็น
เจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ที่มี
อำนำจหน้ำที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมำยเท่ำนั้น
4. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในจะนำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์
มำใช้ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่
การปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ปฏิบัติตนตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และคงไว้ซึ่งจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน
2. ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ หรือไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระทำ
ที่อำจนำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร
3. ไม่เข้ำไปมีส่วนได้เสียในกิจกรรมตำมสำยงำนปกติ เช่น เป็นประธำนกรรมกำรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ทุกกรณี หรือเป็นคณะกรรมกำรคณะใดคณะหนึ่ง ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำน
4. ไม่นำข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยรับตรวจที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเอง
และจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร กรณีที่หน่วยงำนภำยนอกขอเอกสำรหลักฐำน
กำรตรวจสอบภำยใน หรือ รำยงำนผลกำรตรวจสอบของหน่วยรับตรวจต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรเท่ำนั้น
/กำรปฏิบัติงำน...
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