
 
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
 

กฎบัตรนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สำยกำรบังคับบัญชำ 
ภำรกิจและขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงมำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

 
ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมำยควำมว่ำ กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบภำยในจะช่วยให้ส่วน
รำชกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 
 แผนการตรวจสอบ หมำยควำมว่ำ แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจัดท ำขึ้นไว้ล่วงหน้ำ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ ำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในกำรสอบทำน
ควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่นทันตำมก ำหนดเวลำ 
 แผนการปฏิบัติงาน หมำยควำมว่ำ แผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำไว้ล่วงหน้ำ
ว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีกำรใด และทรัพยำกรที่ใช้เท่ำใด จึงจะท ำให้กำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรด้ำนกำรให้หลักประกันและกำรให้
ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนในสังกัด เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนและควำม
คุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน รวมทั้งควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
สายการบังคับบัญชา 

๑. หน่วยตรวจสอบภำยใน มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ และนำยกเทศมนตรีเป็น
ผู้บริหำรสูงสุด 

๒. กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ให้หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเสนอต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลฆ้องชัย
พัฒนำ โดยผ่ำนปลัดเทศบำล 

๓. หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดเทศบำล และน ำเสนอนำยกเทศมนตรี
ต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

 



-๒- 
 
อ านาจหน้าที่ 

๑. หน่วยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำนภำยในสังกัด และมีอ ำนำจในกำร
เข้ำถึงข้อมูลเอกสำร ทรัพย์สิน เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำแก่หน่วยรับตรวจ 

๒. ขอบเขตกำรตรวจสอบภำยในจะครอบคลุมทั้งกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชี และกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำน รวมทั้งกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย ภำรกิจ ของงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินงำน
ด้ำนต่ำง ๆ ของทุกส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับนโยบำยของนำยกเทศมนตรี โดยค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิภำพของกิจกรรม 
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 
 ๒. งำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    ๒.๑ กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีต่อนำยกเทศมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ โดยผ่ำนปลัดเทศบำล 
ภำยในเดือนกันยำยน 
    ๒.๒ กำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ อย่ำงเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเป็นอิสระในกระบวนกำรก ำกับดูแล และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของกำรควบคุมของส่วนรำชกำรใน
สังกัด ได้แก่ กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนหรือ
กำรด ำเนินงำน และกำรตรวจสอบบริหำร โดยให้มีรำยงำนและติดตำมผลกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
      (๑) ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรปรับปรุ งแก้ไขที่สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรต่อ
นำยกเทศมนตรี  โดยผ่ำนปลัดเทศบำล ภำยในระยะเวลำ ๒ เดือน นับจำกวันที่ตรวจสอบเสร็จตำมแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มี
ผลเสียหำยต่อทำงรำชกำรให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบทันที 
      (๒) ให้มีระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรำยงำนกำรติดตำมผลเพ่ือให้มั่นใจว่ำ
หน่วยรับตรวจได้น ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล 
 ๓. งำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ (Consulting Service) ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และควำมคิดเห็น ด้ำนกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ มติ และค ำสั่งของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ระบบกำรควบคุมภำยในและ
งำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้วยควำมเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 
 ๔. ด้ำนกำรพัฒนำระบบตรวจสอบภำยใน ให้มีกำรฝึกอบรม พัฒนำบุคลกรในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรตรวจสอบ
ภำยใน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน ให้มีกำรประสำนงำนกำร
ด ำเนินกำรตำมภำรกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบและประเมินผลควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ทำงกำรเงิน บัญชี และรำยงำน
ทำงกำรเงิน 

๒. ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย 
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของแผนงำนและโครงกำร    ต่ำง ๆ ของส่วน
รำชกำรตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหรือมำตรฐำนงำนที่ก ำหนด โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำย ซึ่งวัดจำกตัวชี้วัดที่เหมำะสม 

๔. ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ ตำมขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนด โดยค ำนึงถึงควำม
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือเสนอแนะมำตรกำรกำรควบคุมภำยในที่รัดกุมและเหมำะสม 
 
ความเป็นอิสระ 

ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรรำยงำนกำรเสนอควำมเห็นในกำรตรวจสอบ 
โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใด ๆ ของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนในสังกัด อันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็น 

 
สิทธิ 

๑. หน่วยรับตรวจต้องให้ควำมร่วมมือ กำรสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลำกรและบริกำรอ่ืน ๆ ในหน่วยงำน เพ่ือปฏิบัติงำน
ตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๒. หน่วยตรวจสอบภำยในคัดเลือกกิจกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ และกำรใช้เทคนิค/วิธีกำร
ตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 

๓. หน่วยตรวจสอบภำยในมีสิทธิในกำรเข้ำถึงบุคคล ข้อมูล เอกสำรหลักฐำน และทรัพย์สินต่ำง ๆ รวมทั้งเรื่อง
เกี่ยวกับนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 

 
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ โดยยึดกฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 
ดังต่อไปนี้ 

๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔. ระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ว่ำด้วยมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๕. แนวทำงประกันคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจำรณำตำมร่ำงหลักเกณฑ์กำร

เสริมสร้ำงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลำงได้ก ำหนดขึ้น 
๖. มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร ก ำหนดโดยกรมบัญชีกลำง 
 
 



-๔- 
 
เพ่ือเป็นกำรยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยในให้ได้รับกำรยกย่อง และยอมรับจำกบุคคลทั่วไป 

รวมทั้งให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตน
ภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยม
ด้วยคุณภำพ 

หลักปฏิบัติที่ก ำหนดในจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ผู้
ตรวจสอบภำยในพึงปฏิบัติ โดยใช้สำมัญส ำนึกและวิจำรณญำณอันเหมำะสม ประพฤติปฏิบัติตนตำมกรอบนี้ นอกเหนือจำก
กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร และกฎหมำยหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องพึงยึดถือและด ำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เกิดควำมไว้วำงใจและท ำให้ดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป 

(๒) ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพในกำร
รวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนด้วยควำมไม่ล ำเอียง ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมในทุก ๆ 
สถำนกำรณ์ และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน 

(๓) กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในควรจะเคำรพในคุณค่ำและสิทธิของผู้เป็นเจ้ำของ
ข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ที่มีอ ำนำจโดยตรงเสียก่อน 
ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมำยเท่ำนั้น 

(๔) ควำมสำมำรถในหน้ำที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในจะน ำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์มำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ จะต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผลและคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 
 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

                                                         อนุมัติโดย 
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