
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลเวยีงเหนือ  อ าเภอเวียงชยั  จังหวัดเชยีงราย 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖2 

 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดท าขึ้น  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ  วัตถุประสงค์  สายการบังคับบัญชา  อ านาจหน้าที่  ความรับผิดชอบ  ขอบเขตของการ
ตรวจสอบภายใน  และจริยธรรมการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลเวียงเหนือ  โดยก าหนด
ค านิยามของการตรวจสอบ  ดังนี้ 
 การตรวจสอบภายใน  คือ  กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  และ
เป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หมายความว่า  การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงามในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมันและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ภายในองค์กร  ด้วยการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์  ประเมิน  ให้ค าปรึกษา  ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
2. เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารอย่างเที่ยงธรรม  และเป็นอิสระ   
3. เพ่ือให้เกิดความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  และความคุ้มค่า

ของการใช้จ่ายเงิน  การป้องกันทรัพย์สิน  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  จะคลอบคลุมงานให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา  
รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๑.  งานให้ความเชื่อมั่น 
  -  การตรวจสอบด้านการเงิน  ( Financial  Audit ) 
  -  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ( Compliance  Audit ) 
  -  การตรวจสอบด้านการบริหาร  ( Management  Audit ) 
  -  การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน  ( Operational  Audit ) 
 ๒.  การให้ค าปรึกษา 
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 บทบาทหน้าที่ 
๑. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในเทศบาล

ต าบลเวียงเหนือ  และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล  เอกสาร  ทรัพย์สิน  เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ 
๒. หน่วยตรวจสอบภายใน  ไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติงานและระบบการควบคุม

ภายใน  ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้
ค าปรึกษาแนะน า 

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลเวียงเหนือและ
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเหนือ 

๔. หน่วยตรวจสอบภายใน  เสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปี  และแผนการตรวจสอบระยะยาว  
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเหนือ  โดยผ่านปลัดเทศบาลต าบลเวียงเหนือ 

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลเวียงเหนือและ
น าเสนอนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเหนือ 

 ความรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน  
โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์  ประเมินผล  ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษา  ตาม
แนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้  ดังนี้ 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งทางการ
เงนิ  การบัญชี  และการปฏิบัติงาน 

๒. หน่วยตรวจสอบภายในจะประสานงานกับหน่วยรับตรวจ  เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  ในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์  สามารถน าไปสู่การ
พัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเหนือภายในเดือนกันยายน 
๔. เสนอรายงานผลการตรวจสอบผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเหนือ  ภายในเวลา

อันสมควรนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  กรณีเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้
รายงานผลการตรวจสอบทันท ี

๕. ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะ  และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ  เพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

๖. หน่วยตรวจสอบภายในจะประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลต าบลเวียงเหนือ 

๗. พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความช านาญในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
อย่างเพียงพอ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลเวียงเหนือ  จะประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 
กรอบความประพฤติผู้ตรวจสอบภายใน 
๑. ความเป็นอิสระ 

ผู้ตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลเวียงเหนือและ
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเหนือ  และปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่องการ
ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 
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๒. ความเที่ยงธรรม 
ผู้ตรวจสอบภายใน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจริยธรรม  และมีความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูลประเมินผล  และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง  มีทัศนคติท่ีเป็นกลางไม่เอนเอียงไปทาง
ใดทางหนึ่ง  และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ  สถานการณ์ 

๓. ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ

หรือเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ  การเปิดเผย
ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจ ากัดในแต่ละกรณีไป  เช่น 

- ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน  เพราะอาจท าให้
ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรม 

- ผู้ตรวจสอบภายใน  ควรบริการให้ค าปรึกษาในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความ
เที่ยงธรรม 

- ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดในอันที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้
อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยข้อจ ากัดดังกล่าวให้กับผู้มอบหมายหรือผู้รับบริการ
ทราบก่อนที่จะรับงานนั้น 
 จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

๑. ความซื่อสัตย์ 
- ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  และมีความ

รับผิดชอบ 
- ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และเปิดเผยข้อมูลตาม

วิชาชีพที่ก าหนด 
- ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ  ที่ขัดต่อกฎหมาย  หรือไม่เข้าไป

มีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสร้างความเสียหายต่อ
องค์กร 

- ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 

๒. ความเที่ยงธรรม 
- ผู้ตรวจสอบภายในต้อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ  ที่จะน าไปสู่ความ

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ  รวมทั้งกระท าการใดๆ  ที่จะท าให้เกิดอคติ  ล าเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

- ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ  ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมใน
การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

- ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ  
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 

๓. การปกปิดความลับ 
- ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ  ที่ได้รับจากการ

ปฏิบัติงาน 
- ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ  ที่ ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา

ผลประโยชน์เพื่อตนเอง  และจะไม่กระท าการใดๆ  ที่ขัดต่อกฎหมาย  และประโยชน์ของทางราชการ 
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๔. ความสามารถในหน้าที่ 
- ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  

และประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
- ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน

ราชการ 
- ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ

ของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 การพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
๑. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้  ความสามารถด้านการตรวจสอบ

ภายในและด้านอ่ืนๆ  รวมทั้งต้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ  และการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานอย่าง
ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงงานการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕61  ถึงวันที่  ๓๐  
กันยายน  ๒๕๖2 
 
 
 

       อนุมัติโดย 
( นายสันติ์   ศรียา ) 

นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเหนือ 
วันที่  10  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕61 


