กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์
อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย
รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยรับตรวจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานและประโยชน์โดยรวมของเทศบาลตำบลแม่อาย
โดยให้นิยามศัพท์ของคำที่เกี่ยวข้องกับแผนการ ตรวจสอบดังนี้
๑. นิยามศัพท์ในการจัดทำแผนการตรวจสอบมีนิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้นการ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการบริ ห ารความเสี ่ ย ง การควบคุ ม และการกำกั บ ดู แ ล
อย่างเป็นระบบ
แผนการตรวจสอบ หมายความว่ า แผนการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ห ัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
จัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา
แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ
หน่วยรับตรวจ คือ หน่วยงานภายในเทศบาลตำบลแม่อาย
วัตถุประสงค์
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ อ ายจั ด ตั ้ง ขึ ้ น เพื ่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารด้ า นการให้
หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
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ต่อความมีป ระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่ าของการใช้จ่ายเงิน การป้องกัน
ทรัพย์สิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
สายการบังคับบัญชา
๑. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย
๒. ผูต้ รวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย เป็นผู้เสนอแผนตรวจสอบภายในประจำปี ต่อปลัดเทศบาล
ตำบลแม่อาย เพื่อพิจารณานำเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้นต่อไป
๓. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่ อาย เป็นผู้เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่ อ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อพิจารณาเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้นต่อไป
๔. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย เป็นผู้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในนำเสนอ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาตามลำดับชั้น และให้
มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบโดยทั่วกัน
อำนาจหน้าที่
๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด และมีอำนาจ
ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษ า แนะนำ
แก่หน่วยรับตรวจ
๒. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ
การดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศบาลตำบลแม่อาย โดยคำนึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน
๒. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
๒.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อ นายกเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย ภายในเดือนกันยายน
๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่ งการติดตามและประเมิ น ผล
การปฏิบ ัติงานอย่า งเป็ น อิส ระในกระบวนการกำกั บดู แล และบริห ารจัดการความเสี่ ยงและความเพี ย งพอ
ของการควบคุมของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
.
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กฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และการตรวจสอบบริหาร โดยให้มีรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ที ่ ส ามารถนำไปปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ ต ามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมของผู ้ ต รวจสอบภายใน
ของส่วนราชการต่อนายกเทศบาลตำบลแม่อาย โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย ภายในระยะเวลา ๒ เดือน
นับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบ
ทันที
(๒) ให้มีระบบการติดตามการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามผล
เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
๓. งานด้ า นการให้ ค ำปรึ ก ษา (Consulting Service) ให้ ค ำแนะนำ คำปรึ ก ษา และความคิ ด เห็ น
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
๔. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้มีการ
ประสานงานการดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน
๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
และรายงานทางการเงิน
๒. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลแม่อาย ให้เป็นไปตามนโยบาย
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
๓. ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของแผนงาน และโครงการต่างๆ
ของเทศบาลตำบลแม่อายตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนดโดยมีผลผลิต
และผลลัพธ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
๔. ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี
๕. ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนดโดยคำนึงถึง
ความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
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๖. รายางานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงสำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
๗. ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับ ปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
แนวทางการปฏิบัติ
๑.ด้านความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
๑.๑ ความเป็นอิสระ
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลแม่อาย รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อ
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อพิจารณานำเสนอผู้บริหารตามลำดับชั้น และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดย
ปราศจากการแทรกแซง ทั้งในเรื่องการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงาน
ผลการตรวจสอบ
๑.๒ ความเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภายในมี ความซื่ อสัต ย์ สุจริต มีจริยธรรมและมี ความเที่ย งธรรมเยี ่ ย ง
ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวมข้อมูลประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความไม่ลำเอียง หรือถืออคติ
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่เป็นกลาง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์
๑.๓ ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่ จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยการเปิดเผยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจำกัดในแต่ละกรณีไป
๒.ด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
๒.๑ ความซื่อสัตย์
ผู ้ ต รวจสอบภายในต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องตนด้ ว ยความซื ่ อ สั ต ย์ ขยั น หมั ่ น เพี ย ร
และมีความรับผิดชอบ ต้องปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพ ที่กำหนด
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความ
เสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพ การตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ และต้องให้ความเคารพและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ
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๒.๒ ความเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส ่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดฯ ที่จะนำไปสู่
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทำการใดฯ ที่จะทำให้เกิดอคติหรือความลำเอียงจนเป็น
เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม ไม่พึงรับสิ่งของใดฯ ที่จะทำให้เกิดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ และต้องเปิดเผยหรือรายงาน
ข้อเท็จจริ งอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว
อาจทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระทำที่ผิดกฎหมาย
๓.การปกปิดความลับ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
และต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและไม่กระทำการ
ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ทางราชการ
๔.ความสามารถในหน้าที่
๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
๔.๒ ผู ้ ต รวจสอบภายในจะต้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ โ ดยยึ ด หลั ก มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ
๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
๑. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก้ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อรอรับการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก
๓. จัดเตรียมรายละเอียดแผ่นงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ
๔. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อย
เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจสอบได้
๕. ชี้แจงและตอบข้ อซั กถามต่า งๆ พร้อมทั้ง จัด หาข้ อมูล เอกสารหบัก ฐานเพิ ่ มเติ ม เพื่อประกอบ
การตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
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๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการ
ให้ปฏิบัติในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามเห็นควรแก่กรณี
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบ ัติห น้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
3. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙
4. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕
6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2546
7. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลางได้
กำหนดขึ้น
8. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริ ย ธรรมการปฏิ บ ั ต ิ ง านของส่ ว นราชการ กำหนดโดย
กรมบัญชีกลาง
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อนุมัติ

(นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย

วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
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