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ประกาศเทศบาลตำบลคาอาฮวน

เรอง กฎปัตรการตรวจสอบภายใน

ิหใ้ยการเงนการคลงฃองรฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บญญตัณญูปวดัตามพราะราขป
ือยง โดยใหถีมภายใน และการบรหารจดการความเสุมการตรวจสอบภาย การควบค้วยงานฃองรฐจดใฟ่หน

،.ป- رع "، رع о رع ■، ره I رة  งวาดวยมาตรฐานักเกณฑกระทรวงการคสังกาหนดและหสัปฏบตตามมาตรฐานและหลก เกณฑกระทรวงการคส

ปมสณัดุวยงานฃองรฐพ.ศ.๒๕๖๑กาหนดมาตรฐานดานค่ตการตรวจสอบภายในสำหรบห น้ปฐปัและหลกเกณฟ
าทและความรบผดซอบัวยงานตรวจสอบภายในตองกาหนดวตฤประสงค อานาจ หป่รหส ๑๐๐๐ ใหหน

องกบัตรการตรวจสอบภายใน โดยใฬสอดคสันทางการไ^นกฎป็ตงานตรวจสอบภายใน อย'างเปัในการปฏป
กษรันลายลกษณอ้ปเ็กาหนดกฎบตรไว้ อ ๑๗(๒) ให้ดฯ ขักเกณฑปฏปัภารกจงานตรวจสอบภายใน พรอมทงหส

๘ رعΠอนเส รรมกๅรตรวจสอบ เพ'อพจาร ใ}وของ  رعرع ا นชอบ้จารณาใฬความเฟ้ฟอ้าหนวยงานของรฐกอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเฟัและเสนอหวหป
ละห٥งครงิตรอย'างนอยปัวยรบตรวจทราบ รวมทงมการสอบทาน ความเหมาะสมฃอง กฎป่และเผยแพรหน

อ มาตรฐานสากลืซาชพการตรวจสอบภายในระดบสากล ค؟ตงานัองกบการปฏปังใหมความสอดคส
Pracdce ؛he Protess!ona ًاStandards tor ؛ดงานรฃาซพการตรวจสอบภายใ บ (!ntemat!onaัการปฏป

tนte ot !riterna(اnst اกา (The؟นผตรวจสอบภายในฃองสหรฐอเมัnξ^ ทกาหนดโดยสถาปاtاAนd ؛ot !nterna
(Auditors : !!A

ไดจดทำกฎปัตรการตรวจลอบภายในใฟัฟ้ความเหมาะสม
และเปึนไปตามหลกเกณฑและมาตรฐานฟ้กระทรวงการคลงกำหนดเพอใชเฟ้นแนวทาง ปฏปัดงาน
ฃองหน่วยตรวจสอบภายในตอไป

เทศบาลตาบลคาอารวน

จงประกาศมาใฟ้ทราบโดยฬวไป

ประกาศ ฌ วนที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสฟันธ เฬยงโยธา)
นายกเทศมนตรตาบลคาอาฮวน



กฎปัตรการตรวจสอบภายใน

เทศบาลตาบลคาอาฮวน อาเภอเฐองมกดาหาร จงหวดมกดาหา؟

กฎปัตรการตรวจสอบภายในฉปับฟ้จดทำฃนเฬอใซเป็นการอางฐงและเป็นแนวทาง

การปฏปัดงานตรวจสอบภ٦ยในใฟ้เป็นไปตามมาตรฐานฬกาหนดไ>วและเฬอใฟ้ผูบ؟ หารหน่วยรบตรวจ
และพปฏปัดงานไดเขาใจเกยวกบความหมาย วตชุประสงค สายการบงคบบญขา อาบาจหน้าที่

ความรบผดชอบและฃอบเฃตการปฐปัดงานรวมถงจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในฃองง านตวํ๊จสอบ

ภายในฃองเทศบาลตาบลคำอารวนเพอเส؟มสรางความเฟ้าใจและความรวมมอในการป ฐปัดงานระหว’าง
หน่วยงานตำงๆชงจะกอใฟ้เกดการประสานประโยซใ^ดยรวมฃองเทศบาลตำบลคาอาฮ วน

คานยาม

การตรวจสอบภายใน หมายถง กจกรรมการใหความเซอมนและการใหคาป؟กษา
อยางเที่ยงธรรมแลเปีนอสระ ซึ่งจดให้มีฃึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุ งการปฏิบติงานฃองส่วนราซการให้ดีฃึ้น

การตรวจสอบภายในจะชวยใหส่วนราซการบรรลุสืงเป้าหมายและวตลุประสงคทกำ หนดไวสัวยกๆรประเมน

และปรบปรุงประสิทธผลของกระบวนการบ؟หารความเสยงการควบคุมและการก٦กบด ูแลอย'างฟ้นระบบ
ผตรวจสอบภายใน หมายถง ผตารงฅาแหน่งผตรวจสอบภายในฃองเทศบาล

ตาบลคำอาฮวนห؟อต٦รงตาแหน่งสินททำหนาทเชนเสียวกบผตรวจสอบภายใน
หนวยรบตรวจ หมายถง หน่วยงานหรบผดซอบในการปฏปัสิงานฃองเทศบาล

ตาบลคาอๆฮวน หปรากฏตามโครงสรางส่วนราฃการ

ม٦ตรฐานก٦؟ตรวจสอบภายใน หมายถง กรอบแนวทางในการปฏปัสิงานของพตรวจสอ บ
ภายในเพื่อใหมีผลการปฏิบติงานเป็นที่น่าเซื่อถือและมีคุณภาพ เป็นหยอมรบจากทุกฝ่ายหเกยวฃอง

วตลุประสงคฃองการตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานฬจดดงฃนเพอใหบ؟การตอฝายบรหาร

เพอใฟ้เกดความมนใจตอความฐประสิทรภาพ ประสิทธผลฃองการตาเปีนงานและคว ามคมคๆ
I بع ٥  ควๆมถก à  دلا ฬ กไรใ ป  >٠٠عء،اฃองการใฟ้จายเงน รวมทง ความถูกตองเชือถือได้ฃองฃอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏปัสิตามกฎ

ระเปียบทเกยวฟ้อง

ءهم. 

ลายการบงคบบญซา

ฐลายการปังสับปัญซาฃนตรงส่อปสัดเทศบาล

๒. เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาวตอนายกเทศมนต؟
ตำบลคาอาฮวน โดยผ่านปสัดเทศบาลตาบลคำอาฮวน เพอฟิจารณาอนุม

๓. รายงานผลก٦รตรวจสอบภายในตรงตอน٦ยกเทศมนต؟ตำบลค°าอาฮวน

๑.

ใดยผ่านปลดเทศบาลตาบลคำอาฮวน



อานาจหนาท

หน่วยตรวจสอบภายในฐหฟ้าฬในการตรวจสอบการปฐปัตงานทุก สำ นก/กอง ภายใน

สำปักงานเทศบาลตาบลคาอาฮวน และฐอำนาจในการเฃาถงฟ้อมล เอกสาร ทรพยสิน เจาหฟ้าทหเกยวฃอง
กบงานตรวจสอบ

๑.

İS. หน่วยตรวจสอบภายใบไม่มอานาจหนาทในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบติงาน

และระบบการควบคุมภายใน ห؟อการแ^ฃระบบการควบคุมภายในฃงหฟ้าฟ้สังกส่า วอยู٦นความรบฝิดขอบ
ของผบรหารทเกยวฟ้องพตรวจสอบภายในมหนาหเป็นเฟิยง۶คาป؟กษาแนะน٠า

๓. ฃอบเฃตฃองการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทงการตรวจสอบดานการเชุนการปั ญสู
และการตรวจสอบการตาเปินงาน รวมฟ้งการสอบทานและประเฏนผลการควบคุมภาย ใน

ความรับผิดซอบ

๑. กาหนดบใยบาย เป้าหมายภารกจฃองงานตรวจสอบภายใน เพอสปับสบุนการบรห าร
และ การดาเปินงานดานตางๆ ฃองทุกหน่วยงานในเทศบาลตาบลคาอาฮวน โดยคำนงถง

ความมประสิทภํ๊าพของกจกรรมการบรหารความเสยงและความเฟืยงพอฃองระบบกา รควบคุมภายใน
ฃองหน่วยงาน

๒. ปฏใฅงานตรวจสอบภายในใหเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำ หรบ
หนวยงานฃองรธ

لع  ใ  ما يع ป  مع أ رع ره о๓. จดใฟ้มการประกนคุณภาพการตรวจสอบภายใน ตามกรมปัญสูกลางกาหนด
๔  โ؟าห  مهلآهمءآ رة ص .; V  أثةما ., I  مةمالمه๔. กาหนดกฎปัตรไวเป็นลายสักษเป้อก^ร พรอมหงใฟ้มการเผยแพรกฎปัตรใฟ้

หนวยรบตรวจทราบ

(^. สอบทานความเพยงพอเหมาะสมและประเมนประสิทธผลฃองระบบการควบคุมภายใ น

ฟ ง้ทางการฝ็น การปัญข และการปฐใตงาน

๖. งานตรวจสอบภายในสัองฐการส์อสารและปฏสัมฟ้น^การปฏใตงานโดยตรงกบ
นายกเทศมนตรตาบลคาอาฮวน

๗. จดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอ

นายกเทศมนตรตาบลคาอาฮวน ผ่านปสัดเทศบาลคำอาฮวน อบุมภายในเตอนกนยายน

ตอ นายกเทศมนตรตาบลคาอาฮวน

๙. ดดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และใฟ้คาป؟กษาแกหน่วยรนตรวจเทอใฟ้การ
Ώนรายงานการตรว'ىตามฟ้อเสนอแนะالฃฃองหบ่วยรบตรวจเป็นไملรบปรุงแกلاً จสอบ

๑๐.

งแ^ุการพฒนาปรบปรูประโยฃนสามารถนำไปส็ผลการตรวจสอนฝ้อเสนอแนะในอนหจ ะทำใฟ้และฟ

งชน์ทธภาพสิประส้ฝ็ดงานใฟัการปฏป

คลุฒนาบ้๑๑. ฟ
ใ عءر٠د،لأ ما I ا مة I .ليع ما ن زم مالم ใ t d วยรบตรวจตอผลการปฐบตงานของพตรวจสอบภายใน่แกหน้ยงพอ เพอสรางความเซอฆนใฟืภายในอยางเฟ

องตาม^้ปฏบตงานอนหเกยวฟ

ัวมตแสุรบอนلمสันอกเหนอจากแผนการตรวจสอบท

.๑๒رعمع 



๓

ฃอบเฃตการปฐปัสิงาน

งานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลคำอาฮวน ไดกาหนดฃอบเฃตการปฏิบตงาน ตงปิ
.  งานใหความเซอมน๑

การตรวจสอขดานการเงน

การตรวจสอบดานการปฏใตตามกฎระเปียบ
การตรวจสอบสัานการตาเปินงาน

การตรวจสอบดานเทคโนโลยสารสนเทศ

การตรวจสอบดานก٦รบ؟หาร

-  การตรวจสอบด้านการปฎิพงาน
๒. การบริการให้คาปรึกษา

รวมทงการประฟ้นความเฟึยงพอและประสิทรผลฃองระบบการควบคุมภายในและการ บ؟หารความเส์ยง
ฃองหน่วยงานฃองรฐ

หนาที่หน่วยรับตรวจ

.  อำนวยความสะดวกและใหความรวมมอในการใหขอยูลและคำชแจงเรองทตรวจสอบ๑

แกผ้ตรวจสอบภายใน

พ1เต1ยมเอกสๅ؟หสักธาน٠ฟเ،ฝย ٥/องในก٦รปฮ٩|ง٦นไใ^คร e'  ٠٥لم« لآ,
ผตรวจสอบภายในตรวจสอบเทอประโยซใ^นการตรวจสอบ

๓. ปฎใตตามขอตรวจสอบและฟ้อเลนอแนะฃองผตวํ๊จสอบภายใน ในเรื่องตางๆ ที่หวหน้า
ส่วนราซการสงให้ปฎิปัติ

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

ผตร'5จสอบภายในตารงไวชงจรรย'าบรรณการตรวจสอบภ٦ฟ้นดงตอไปน
.  ความซื่อสัตย๑

ผู้ตรวจสอบภายใน สัองปฏปัสิหฟ้าทฃองตนดวยความชอสัตย ฃยนหมนเฟ้ยร และ

มีความรับผิดฃอบ ปฏิบติและลนับสนุนการปฏิบติตามกฎหมาย ระเปียบ ฃ้อบงคบ และเปิดเผยฟ้อมูล

โดยไม่เขาไปเกยวของในการกระทำใดๆทขดส่อกฎหมาย หรอไม่เขาไปฐส่วนรวมใ นการกระทำ
หอาจนำความเสอมเสืยมาส่งานตรวจสอบภายในหรอลรางความเสยหายตอราชการ

د
.  ความเทยงธรรม

ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่ฬงรับสิ่งฃองใดๆ และไม่เขาไปปีส่วนเกยวฃองห รอสรางความ

ส นัพนธเดๆ ที่จะนาไปสูความฃดแย้งกับผลประโยซน์ฃองหน่วยงานฃองรัฐ รวมทงกระทำการใดๆ หกอพเกด
อคต ลาเสิยง

เยี่ยงผูประกอบวิซาชีพพีงปฏิบติไดทงนี้ต้องเปีดเผยหรือรายงานฃอเท็จ จริงอนเป็นสาระสำคญทงหมดที่
ตรวจสอบชงหากละเวนไม่เปิดเผยหรอไม่รายงานฟ้อเหจจธุงสังกส่าวแสัวอาจ จะทาใหรายงานปิดเปีอนไป

จ٦กฟ้อเทจจ؟งหรอเป็นการปิดปังการกระหาผดกฎหมาย



๔

๓. ความเทยงรรรม

ผตรวจสอบภายใน สัอง١ม่พงรบสงฃองใดๆและไม่เฃาไปมีส่วนเกี่ยวฃ้องหรือ สร้างความ
ส นัพน^ๆ ที่จะน่าไปสูความฃัดแย้งกบผลประโยซน์ฃองหน่วยงานฃองรัฐ รวมทงกระทาการใดๆ ที่กอให้เกิด

เยี่ยงผู้ประกอบวิซาขีพพีงปฏิบติไดัทงนี้ต้องเจดเผยหรือรายงานฃ้อเท็จจริงอบเป็นสาระสำคัญทงหมดที่
อาจจะทาใหรายงานบิดเบือนไปเวนไม่เปิดเผยห؟อไม่รายงานฃอเทจจรงดงกล'าวแสัวตรวจสอบ ฃงหากล

จ٦กขอเฟ้จจ؟งห؟อฟ้นการปิดปังการกระทำผดกฎหมาย
๔. การปกปีดความสับ

ผู้ตรวจสอบภายใน ตองมความรอบคอบในการใชและรกษาขอมลตางๆ ท ไีด้รับจากการ

ปฏิบติงานรวมทงต้องไม่นาข้อยูลตางๆ ที่ใดรับจากการปฏิบติงานไปใซ้แส วงหาผลประโยซน่เพื่อตนเอง

และจะไม่กระทำการใดๆ ทขดตอกฎหมายและประโยฬของหน่วยงานฃองรฐ
ความสามารถในหน้าที่

ผตรวจสอบภายในสัองปฏใตหฟ้า^ยฐดหสักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหบํ้

หน่วยงานฃองรฐ โดยจะตองปฎิบติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทกษะ แล
ป  о ๘1 ể OJ ป، ٩ حء/ة  t ะ  بع رم ệí ะ همعประสบการณทจาเบนสาหรบการปฏบตงานเทานน และตองฬฒนาศกยภาพฃองตนเอง รวมทงพฒนา

ประสิทธิผล และคุณภาพฃองการใหบ؟การอย٦งสม٦เสมอและต'อเฟ้อง
Vملآ د١ 

ทงนี ตงแตวันที ๒ ¡งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗1นต้นไป

ر.
(นายสุพนธ์ เหยงโยรา)

นายกเทศมนตรตาบลคาอาฮวน



แผนปฐปัตงานการตรวจสอบภายใน
ฃองส่วนราซการกองคสังสังกดเทศบาลตาบลคาอาฮวน

ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหวางวันที่  ๖ กนยายน ๒๔๖๔ - ๓๐ กนย٦ยน ๒๔๖๔

٥
ระยะเวลาในการตรวจส่วนราขการลาดบท เรองทตรวจสอบ ผตรวจลอบ

ว นัที่ ๖ กนยายน ๒๔๖๔ --การผกจายเงน

-การรับเงิน

การใช้ยานพาหน

ตามงบประมาณ ประจาปี

ตรวจสอบเอกสารหสักฐานวา

ถูกดอง ครบถ้วน และรกา؟
ปฏิบติงานเป็นไปตามระเบียบ
หสักเกณฑ แนวทางและหนงสือ

นางเสรมผล คาทุง
นวก.ตรวจสอบ

ภายในซานาญการ

๑.

๓๐ กนยายน ๒๔๖๔
เวลา ๐๙.๐0 - ๑๖.๐๐น.

(เวนวนหยุดราซการ)

เอกสไรที่ต้องใซเนการดรวจ

๑.ฎกาเบกจายเงนตาม
งบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ, ๒๔๖๔
เดือน ๑ ต.ค.๖๓ - ๓๐ก.ย.๖๔

จากกองคสัง

๒. ใบเสรจรบฝ็น,ใบนำส่งและ
เอกสารสิน ๆ ทีเกียวฃ้อง ฯลฯ

สงการทเกยวฃอง

ทะเปียนคุมการใชรถ และ๓.

เอกสารอน ๆทเกยวฃอง ฯลฯ

ฃอใหเจาหน٦ฬจดเต؟ยมเอกสารฟ้เกยวฃองสำหรบตอบฃอซกถ٦มและฃแจงฃอเหจจ؟งป ระกอบการ
ตรวจลอบ หากประสงคจะขอเสือนการตรวจสอนใหแจงลวงหฟ้าภอนการตรวจสอนไม่ ฟ อ้ยกวา 1 ว1


