
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

                                                     เทศบาลตําบลชะรัด 

วาดวย วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ 

ของ 

หนวยตรวจสอบภายใน 

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

          กฎบัตรนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูบริหาร หนวยรับตรวจและผูปฏิบัติงานทุกระดับไดเขาใจ 

วัตถุประสงคสายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและ

จริยธรรมการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

คํานิยาม 

  การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษา อยางเท่ียง

ธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การ

ตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินและ

ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

         หนวยตรวจสอบภายใน  หมายถึง  หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของเทศบาล

ตําบลชะรัด   

ผูตรวจสอบภายใน  หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลชะรัด หรือดํารงตําแหนง

อ่ืนท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน  

  หนวยรับตรวจ  หมายถึง  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลชะรัด  

  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานเปนท่ีนาเชื่อถือและมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
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  จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบความประพฤติท่ีดีงามท่ีผูตรวจสอบ

ภายในตองพึงปฏิบัติตนในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ัน และการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระและ

เปยมดวยคุณภาพ 

วัตถุประสงค 

  หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลชะรัด เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหการสนับสนุน

และบริการตอฝายบริหาร  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและ

ความคุมคาของการใชจายเงิน  รวมท้ังม่ันใจวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินงานท่ีสําคัญ 

มีความถูกตอง เชื่อถือไดและทันเวลา และใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานเทศบาลตําบลชะรัดใหดีข้ึน  ใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดดวยการ

ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและกํากับดูแลอยาง

เปนระบบ 

ขอบเขต 

  ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน

และหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สําหรับหนวยงานของรัฐ ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห 

รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ

เทศบาลตําบลชะรัด 

  1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของหนวยงานของรัฐ 

3. สอบทานความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 

4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจ          

ใหมีความเหมาะกับประเภทของทรัพยสินนั้น 

5. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 
 

สายการบังคับบัญชา 

1.หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลชะรัด ข้ึนตรงตอปลัดเทศบาลตําบลชะรัด และ

นายกเทศมนตรีตําบลชะรัด เปนผูบริหารสูงสุด 
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2. หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลชะรัด เสนอแผนการตรวจสอบประจําป และ

แผนการตรวจสอบระยะยาว ตอนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด  โดยผานปลัดเทศบาลตําบลชะรัด 

                     3. หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลชะรัด รายงานผลการตรวจสอบตอนายกเทศมนตรี

ตําบลชะรัด โดยผานปลัดเทศบาลตําบลชะรัด  

อํานาจหนาท่ี 

1.มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจโดย

ดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   

2. มีสิทธิในการเขาถึงบุคคล  ขอมูล เอกสาร หลักฐานทรัพยสินและการดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ตามความจําเปนและเหมาะสม 

3. ไมมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานหรือการแกไข การบริหารความ

เสี่ยง 

และระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ  ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับ   

ท่ีเก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนเพียงผูใหคําปรึกษาแนะนํา 

ความรับผิดชอบ 

1.กําหนดเปาหมาย  ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ

การดําเนินงานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลชะรัด 

2. กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษร พรอมท้ังใหมีการเผยแพรกฎบัตรใหหนวยรับ

ตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

                     3. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด ภายในเดือน 

สุดทายของปงบประมาณ 

4. ใหปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติ 

5. จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ตอนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด ภายในเวลาอัน

สมควร หรืออยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน กรณีเรื่องท่ีตรวจพบ

เปนเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 

6. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการ

ปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

7. ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษาแกนายกเทศมนตรีตําบลชะรัด และผูท่ีเก่ียวของ 
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                     8. ประสานงานกับผูสอบบัญชี หรือคณะกรรมการอ่ืน และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หนาท่ีหนวยรับตรวจ 

1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 

2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานรวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของใหครบถวน

สมบูรณพรอมท่ีจะตรวจสอบได 

3. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได 

4. จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน 

5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 

                     6. ปฏิบัติตามขอทักทวง และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตางๆ ท่ี

นายกเทศมนตรตีําบลชะรัด สั่งใหปฏิบัติ 

  กรณีท่ีเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการปฏิบัติ

หนาท่ีตามวรรคหนึ่งใหผูตรวจสอบภายในรายงานนายกเทศมนตรตีําบลชะรัด พิจารณาสั่งการตามควร      แก

กรณี 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

  ผูตรวจสอบภายใน พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะนํามา  

ซ่ึงความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระและเปยมดวยคุณภาพ ดังตอไปนี้ 

1. ความซ่ือสัตย (Integrity)  

1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร และมี 

ความรับผิดชอบ 

      1.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับ และเปดเผยขอมูล

ตามวิชาชีพท่ีกําหนด 

      1.3 ผูตรวจสอบภายในไมเขาไปเก่ียวของในการกระทําใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย หรือไมเขา

ไปมีสวนรวมในการกระทําท่ีอาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหาย          

ตอหนวยงานของรัฐ 

      1.4 ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักเกณฑ ขอบังคับและจรรยาบรรณของหนวยงานของรัฐ 
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  2. ความเท่ียงธรรม(Objectivity) 

      2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเก่ียวของหรือสรางความสัมพันธใดๆ ท่ีจะนําไปสู

ความขัดแยงกับผลประโยชนของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ ลําเอียง จน

เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางเท่ียงธรรม 

      2.2 ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําใหเกิดหรือกอใหเกิดความไมเที่ยง

ธรรมในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

      2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท้ังหมดท่ี

ตรวจพบซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว  อาจจะทําใหรายงานบิดเบือนไปจาก

ขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําผิดกฎหมาย 

             3. การปกปดความลับ(Confidentiality) 

      3.1 ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจาก

การปฏิบัติงาน 

      3.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหา

ผลประโยชนเพ่ือตนเอง  และจะไมกระทําการใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมายและประโยชนของหนวยงานของรัฐ 

  4. ความสามารถในหนาท่ี(Competency) 

      4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีตนมีความรู ความสารถ ทักษะ 

และประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้น 

      4.2 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

สําหรับหนวยงานของรัฐ 

      4.3 ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผล          

และคุณภาพของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ีกันยายน  พ.ศ. 2562  เปนตนไป 

 

 

 

                        

                                                          (นายสุกรี   หรีมหนก) 

                   นายกเทศมตรีตําบลชะรัด 

 

 

 



 

 

 
 


