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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตฐานที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับได้รับทราบและเช้าใจวัตถุประสงค์ สายการบังค ับบ ัญชา ภารกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าท ี่ และ 
ความรับผิดขอบของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วย 
ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพ ื่อเสริมสร้างความเช้าใจและความร่วมมือในการ 
ปฏิบัติงานระหว่างส่วนราชการ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน้โดยรวมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๑. คำนิยาม

การตรวจสอบภายใน (Internal audit) หมายถึง กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา 
อย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มืข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่ายงานของรัฐให้ดีข้ึน 
และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเบีาหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง 
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

การบริการให้ความเชื่อม ั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง  ๆ
อย่างเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกำกับดูแล 
การบริหารความเส ี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่น การตรวจสอบการเงิน ความถูกต้อง 
ความครบถ้วน และเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
มาตรฐานการบ ัญชี นโยบายการบัญชี ผลการดำเน ินงาน การปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี มาตรฐานแนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงการตรวจสอบ 
ด้านอื่น  ๆ ด้วย เช่น การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

การบริการให ค้ำปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให ้คำปรึกษา แนะนำ 
และบริการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความ 
เส่ียง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องความคล่องตัวในการ 
ดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และการบกอบรม เป็นต้น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายความว่า หน่วยงานที'รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ 
หน่วยงานของรัฐ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ผ ู้ต ร ว จ ส อ บ ภ ายใน ห ม ายถ ึง ผ ู้ด ำรงต ำแห น ่งผ ู้ต รวจส อ บ ภ ายใน ขอ งห น ่วยงาน ขอ งร ัฐ  

หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
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หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่น ่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และมาตรฐาน 
ด้านการปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน หมายถึง แนวปฏิบัติและหลักปฏิบัติที่เป็นหลักการพื้นฐานในการ 
ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ของผ ู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบ ัต ิตนภายใต้กรอบความประพฤติท ี่ด ีงาม ในอันที่จะนำมา 
ซึ่งความเช่ือมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปียมด้วยคุณภาพ
๒. วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 

๑. วัตถุประสงค์ (Objective)
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน 

และการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ 
ตรวจสอบและการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยการ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
และอ่ืนๆ ที,เกี่ยวข้อง 

๒. พันธกิจ (Mission)
๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน 

(Financial Auditing), การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing), การตรวจสอบการ 
ดำเนินงาน (Perform ance Auditing) และการตรวจสอบอื่นๆ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒. ปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำแก'ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยว1ข้อง เพื่อให้การบริหารงาน 
และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดคุณค่าเพิ่ม

๓. ประสานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานกำกับดูแล หรืองานภาค 
ราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. รายงานเก ี่ยวก ับการบริหารจัดการความเส ี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
เพ ื่อให ้ทราบการดำเน ินงาน ความเพ ียงพอ และความเหมาะสมของการบริหารจ ัดการความเส ี่ยงและ 
การควบคุมภายใน
๓. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

การปฏิบ ัต ิงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ 
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นกรอบและแนวทาง 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ดังนี้

(๑) มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิ (Attribute Standards) เป ็นมาตรฐานที่กล ่าวถ ึงล ักษณะงานของ 
หน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

(๒) มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Perform ance Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะงาน 
และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
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๔. สายการบังคับบัญชา
๑. การบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ นายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ และมีปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพูนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
ฝ่ายประจำสูงสุด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยเสนองานผ่าน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เซ่น เห็นชอบกฎบัตร อนุมัติ 
แผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการตรวจสอบ ๆล  ๆ เพื่อเสนอนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาสั่งการ

๒. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๕. อำนาจหน้าท่ี

๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. หน่วยตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และการดำเนิน 
ก ิจกรรมต่างๆ ตามความจำเป ็น และเห มาะส ม รวมถ ึงการสอบถาม ส ังเกตการณ ์ และขอคำช ี้แจง 
จากเจ้าหน้าท ี่ท ี่เก ี่ยวข้องกับการปฏิบ ัต ิงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตลอดจนเข้าร่วมประขุมกับผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๓. ผูต้รวจสอบภายในไมม่อีำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ว ิธ กีารปฏิบัติงาน หรือการแก้ไขการบริหาร 
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ
๖. หน้าท่ีความรับผิดชอบ

๑. กำหนดเปีาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงาน 
ด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๒. จัดทำกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้ 
ความเห็นขอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั่งมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อย 
ปีละหน่ึงคร้ัง

๓. จัดทำให ้ม ีประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั่งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการ 
ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณา 
อนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ รวมทั่งการเสนอปรับเปลี่ยนแผนการตรวจระหว่างปี และการ 
จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว

๕. งานตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภท
๖. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี
๗. งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
๘. งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๙. งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 

วัตถุประสงค์ และเปาหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด



๑0. งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า ในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ 
๑๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) เพื่อตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี 

ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แก่ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance 
Audit) และการตรวจสอบอื่นๆ รวมถึงการตรวจสอบพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

๑๒. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
๑๓. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก!ข 

ของหน่วยรับตรวจเปีนไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
๑๔. งานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ 
๑๔. งานวางระบบ ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๖. งานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๗. งานรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 
๑๘. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เกี่ยว1ข้องทั้งเป็นทางการ 
และไม่เปีนทางการ

๑๙. จัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของหน่วยตรวจสอบภายในต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามแบบ 
ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

๒๐. งานบริหารงบประมาณและพัสดุของหน่วยตรวจสอบภายใน 
๒๑. งานธุรการ สารบรรณ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้งานดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ 
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
หรือมีส่วนได้เสียในกิจกรรมท่ีต้องตรวจสอบ
๗. ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม

ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซี่งความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน 
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน หรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ 
ความเห็นในการตรวจสอบ

ความเป็นอิสระ หมายถึง การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้อง 
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการการตรวจสอบ และไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงตาม 
หน้าที่ความรับผิดขอบ ซึ่งความเป็นอิสระจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็น 
อุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงาน 
ต้องได้รับการจัดการ

ความเที่ยงธรรม หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความลำเอียง เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน ซึ่งดุลยพินิจของ 
ผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม'อยู่ภายใต้การซักจูงหรือชักนำจากผู้อื่น ทั้งนี้ ส่ิงท่ี
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เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และ 
หน่วยงานต้องได้รับการจัดการ

ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการในตำแหน่งอื่น 
หรือแต่งตั้งให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นมารักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในได้เฉพาะกรณีที่การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรดังกล่าวได้ขาดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม
๘. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมหน่วยรับ 
ตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๙ ส่วนราชการ ๔ โรงเรียนในสังกัดโดยกำหนด 
ขอบเขต ดังนี้

๑. งานบริการให้ความเขื่อมั่น (Assurance Services)
๑.๑ การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)
๑.๒ การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
๑.๓ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Perform ance Audit)
๑.๔ การตรวจสอบอื่น  ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่น  ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ -  ๑ .๓ เซ่น 

การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (ตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ)
๒. การให้บริการคำปรึกษา (Consulting Services) เป็นการบริการให้คำปรึกษา แนะนำและ 

บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ โดย 
มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้ดีขึ้น

โดยขอบเขตงานการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ การวิเคราะห์ การประเมิน 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานโครงการต่างๆ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ 
และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๙. หน้าท่ีหน่วยรับตรวจ

๑. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมท่ี 

จะตรวจสอบได้
๓. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายงานบัญชี พร้อมท่ีจะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
๔. จัดให้มืระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
๔. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก'ผู้ตรวจสอบภายใน 
๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง  ๆ ที่นายกองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดลำพูนพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ
กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตาม 

วรรคหน่ึง ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
๑๐. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายใน โดยการประเมินตนเอง ปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
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๑๑. การติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
๑. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ วัน 

นับจากวันที่ส่งรายงานให้สำนัก/กอง/โรงเรียนในสังกัด ให้ติดตามผลดังนี้
(๑) กรณีสำนัก/กอง/โรงเรียนในสังกัด ไม่ตอบกลับผลการดำเนินการให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตาม 

ทวงถามโดยให้สำนัก/กอง/โรงเรียนในสังกัด ตอบกลับภายใน ๑๕; วัน นับจากวันท่ีได้รับหนังสือ
(๒) หากสำนัก/กอง/โรงเรียนในสังกัดไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถามโดยให้ 

สำนัก/กอง/โรงเรียนในสังกัด ตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือ
(๓) หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้หน่วยตรวจสอบภายใน 

รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเพื่อพิจารณาต่อไป
๒. ให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามข้อ ๑ อย่างน้อยปีละครั้ง ๑ คร้ัง ต่อนายกองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อทราบและพิจารณา
๑๒. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจสอบภายในต้องพ ึงประพฤติตนภายใต้กรอบความประพฤติท ี่ด ีงาม ในอันที่จะนำมาซี่ง 
ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปียมด้วยคุณภาพ ดังน้ี 

๑. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความ

รับผิดขอบ
๑.๒ ผ ู้ตรวจสอบภายในต ้องปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเป ิดเผยข้อม ูล 

ตามวิชาซีพที่กำหนด
๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป 

มีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อ 
หน่วยงานของรัฐ

๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 

๒. ความเที่ยงธรรม (O bjectivity)
๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง 

กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอืยง จนเป็นเหตุให้ไม่ 
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม

๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการ 
ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ

๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ 
ซื่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง 
หรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย

๓. การปกปิดความสับ (C onfidentiality )
๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ

ปฏิบัติงาน
๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 

เพื่อตนเองและจะไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ



๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่าน้ัน
๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ 

หน่วยงานของรัฐ
๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ 

การให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง

ท้ังน้ี ต้ังแต่วันที, ๑ ตุลาคม ๒๔๖๔ เป็นต้นไป

, i
(ลงซือ)........................ บ? .โ ........................... ผู้เสนอ

(นางสาวจตุพร สุวรรณมงคล)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

วันท่ี ร๙ ' เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(ลงซื่อ)...........k z .» A ..................
( (นางสาวเอี่ยมสิริ สุริยะ}

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน รักษาราชการแหน 
~ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
วันท ี่๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๖๔

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
วันที่๒ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๖๔


