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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลมะรอืโบตก 

วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ของ หน่วยตรวจสอบภายใน 

------------------------------------- 

 กฎบัตรฉบับนี้จัดท ำขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ 
สำยกำรบังคับบัญชำ ภำรกิจและขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงมำตรฐำนและจริยธรรมกำร
ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

ค านิยาม 

 การตรวจสอบภายใน หมำยควำมว่ำ กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น กำร
ตรวจสอบภำยในจะช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ 

แผนการตรวจสอบ หมำยควำมว่ำ แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในจดท ำขึ้น
ไว้ล่วงหน้ำเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ ำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
รำบรื่นทันตำมก ำหนดเวลำ 

แผนการปฏิบัติงาน หมำยควำมว่ำ แผนกำรปฏิบัติงำนตำที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งผู้ตรวจสอบภำยใน
จัดท ำไว้ล่วงหน้ำว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีกำรใด และ
ทรัพยำกรที่ใช้เท่ำใด จึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จ 

วัตถุประสงค ์

หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำรด้ำนกำรให้หลักประกัน
และกำรให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนในสังกัด เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินงำนและควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน รวมทั้งควำมถูกต้องเชื่อมั่นได้ของข้อมูลทำงกำรเงิ น ตลอดจน
กำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

สายการบังคับบัญชา 
1. หน่วยตรวจสอบภำยใน มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อปลัดเทศบำลต ำบลมะรือโบตก และ

นำยกเทศบำลต ำบลมะรือโบตก เป็นผู้บริหำรสูงสุด 
2. กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเสนอต่อนำยกเทศบำลต ำบล

มะรือโบตก โดยผ่ำนปลัดเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
3. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน รำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อปลัดเทศบำลต ำบลมะรือโบตก และ

น ำเสนอนำยกเทศบำลต ำบลมะรือโบตก 

/อ ำนำจ... 
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อ านาจหน้าที่ 

1. หน่วยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำนภำยในสังกัด และมี
อ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลเอกสำร ทรัพย์สิน เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ ตลอดจนให้
ค ำปรึกษำ แนะน ำแก่หน่วยรับตรวจ 

2. ขอบเขตกรตรวจสอบภำยในจะครอบคลุมทั้งกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชี และกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย ภำรกิจ ของงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำน และ
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ ของทุกส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับนโยบำยของนำยกเทศบำลต ำบล
มะรือโบตก โดยค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิภำพของกิจกรรม กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำน 

2. งำนบริกำรให้ควำมเชื่อมั่น ในงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
2.1 กำรจัดแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีตอนำยกเทศบำลต ำบลมะรือโบตก เพ่ือพิจำรณำ 

อนุมัติ โดยผ่ำนปลัดเทศบำลต ำบล ภำยในเดือนกันยำยน 
2.2 กำรตรวจสอบหลักฐำนต่ำงๆ อย่ำงเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้มำซึ่งกำรติดตำมและประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระในกระบวนกำรก ำกับดูแล และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำม
เพียงพอของกำรควบคุมของส่วนรำชกำรในสังกัด ได้แก่ กำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำรเงิน 
กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนหรือกำรด ำเนินงำน 
และกำรตรวจสอบบริหำร โดยให้มีรำยงำน และติดตำมผลกำรตรวจสอบ ดังนี้ 
(1) ให้มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำร

ปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรต่อนำยกเทศบำลต ำบลมะรือโบตก โดย
ผ่ำนปลัดเทศบำลต ำบล ภำยในระยะเวลำ 2 เดือน นับจำกวันที่ตรวจสอบเสร็จตำมแผน 
กรณีท่ีเป็นเรื่องที่มีผลเสียหำยต่อทำงรำชกำรให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบทันที 

(2) ให้มีระบบกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบและรำยงำนกำร
ติดตำมผลเพ่ือให้มั่นใจว่ำหน่วยรับตรวจได้น ำไปปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิผล 

3. งำนด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ และควำมคิดเห็น ด้ำนกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกำศ มติ และค ำสั่งของทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในระบบกำร
ควบคุมภำยในงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบด้วยควำมเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหำรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็น
ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร 

4. ด้ำนกำรพัฒนำระบบตรวจสอบภำยใน ให้มีกำรฝึกอบรม พัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำน
กำรตรวจสอบภำยใน กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กำรปฏิบัติงำนให้มีกำรประสำนงำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 

/ภำรกิจ... 
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ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบและประเมินผลควำมถูกต้องและเชื่อมั่นได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ทำงกำรเงิน 
บัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิน 

2. ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำม
นโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

3. ประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจ ตำมขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนด โดย
ค ำนึงถึงควำมเพียงพอและประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือเสนอแนะมำตรกำรกำรควบคุมภำยใน
ที่รัดกุมและเหมำะสม 

ความเป็นอิสระ 

 ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรรำยงำนกำรเสนอควำมเห็นใน
กำรตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใดๆ 
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนในสังกัด อันทีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอ
ควำมเห็น 

สิทธิ 

1. หน่วยรับตรวจต้องให้ควำมร่วมมือ กำรสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลำกรและบริกำรอ่ืนๆ ในหน่วยงำน
เพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. หน่วยตรวจสอบภำยในคัดเลือกกิจกรรมกำรตรวจสอบ ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ และกำรใช้
เทคนิค/วิธกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 

3. หน่วยตรวจสอบภำยในมีสิทธิในกำรเข้ำถึงบุคคล ข้อมูล เอกสำรหลักฐำน และทรัพย์สินต่ำงๆ 
รวมทั้งเรื่องเก่ียวกับนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร 

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดกฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของ
ส่วนรำชกำร ดังต่อไปนี้ 

1. พระรำชบัญญัติประกำศรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 
2. พระรำชบัญญัติ วินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
3. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรควบคุมภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 
4. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561 

  เพ่ือเป็นกำรยกฐำนะและศักดิ์ศรีของวิชำชีพตรวจสอบภำยในให้ได้รับกำรยกย่อง และยอมรับ
จำกบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้ตรวจสอบภำยในจึงต้อง
พึงประพฤติปฏิบัติตนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะน ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่ นและให้ค ำปรึกษำ
อย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ 

/หลักปฏิบัติ... 
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 หลักปฏิบัติที่ก ำหนดในจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน เป็นหลักกำรพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ที่ผู้ตรวจสอบภำยในพึงปฏิบัติ โดยใช้สำมัญส ำนึกและวิจำรณญำณอันเหมำะสม ประพฤติปฏิบัติตนตำม
กรอบนี้ นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของข้ำรำชกำร และกฎหมำยหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้องพึง
ยึดถือและด ำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ควำมซื่อสัตย์(Integrity) ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เกิดควำมไว้วำงใจและท ำ
ให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป 

2. ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนด้วยควำมไม่ล ำเอียง ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำหน้ำที่
อย่ำงเป็นธรรมในทุกๆ สถำนกำรณ์ และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ำมำมี
อิทธิพลเหนือกำรปฏิบัติงำน 

3. กำรปกปิดควำมลัด (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในจะเคำรพในคุณค่ำและสิทธิของผู้เป็น
เจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ที่มี
อ ำนำจหน้ำที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมำยเท่ำนั้น 

4. ควำมสำมำรถในหน้ำที่  (Competency)  ผู้ตรวจสอบภำยในจะน ำควำมรู้  ทั กษะ และ
ประสบกำรณ์มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ จะต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผล 
และคุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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