
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   
(Internal  Audit  Charter) 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลซ าสงู 
อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น 

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

 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดท าขึ้น  เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลซ าสูงสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๖๐  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
บริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  หมวด  ๔  การบัญชี  การรายงาน  และการตรวจสอบ  มาตรา  ๗๙  
ท่ีให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ  The  
Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission : COSO ๒๐๑๓  
และกรมบัญชีกลางก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ  เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยู่ในระดับท่ีใช้อ้างอิงกันในระดับสากล  คือมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน  เพื่อให้มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในมีความสอดคล้อง  และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลซ าสูง  ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในด้านคุณสมบัติ ท่ีก าหนดให้หน่วยตรวจสอบจัดท ากฏบัตรขึ้น  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ
งานตรวจสอบภายใน  ตามค านิยามของการตรวจสอบภายในท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในเป็นระยะๆ  และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ให้ความเห็นชอบ  
เพื่อเป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลซ าสูงทราบท่ัวกัน  ท้ังนี้ให้ยกเลิกกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในฉบับลงวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  และให้ใช้กฎบัตรฉบับนี้ 
 

 
 



-๒- 
๑.  ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลซ าสูงให้ดีขึ้น 
ช่วยให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลซ าสูงบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ด้วยการ
ประเมินผลและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่าง
เป็นระบบ 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง มาตรฐานการตรวจสอบภายในตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หมายความว่า กรอบหรือแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือ และมีคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 การให้ความเช่ือมั่น  (Assurance  Services)  หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่าง
เท่ียงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการก ากับดูแล 
การบริหารความเส่ียง และการควบคุมของเทศบาลต าบลซ าสูง เช่น การตรวจสอบงบการเงิน การตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี   
 การบริการให้ค าปรึกษา  (Consulting  Services)  หมายความว่า การบริการให้ค าปรึกษา แนะน า 
และบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีจุดประสงค์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับเทศบาลต าบลซ าสูง  โดยการปรับปรุง
กระบวนการก ากับดูแล  การบริหารความเส่ียง  และการควบคุมของเทศบาลต าบลซ าสูงให้ดีขึ้น 
 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หมายความว่า การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบภายใน 
ภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงามในอันท่ีจะน ามาซึ่งความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็น
อิสระ 
 การสร้างคุณค่าเพิ่ม  (Add  Value)  หมายถึง  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเท่ียงธรรม
ในอันท่ีจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเทศบาลต าบลซ าสูงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ให้สามารถปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจด าเนินการในรูปแบบของการให้ค าปรึกษา แนะน า  
หรือการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออื่นๆ  ท่ีเห็นสมควร  เพื่อให้การด าเนินงานของเทศบาลต าบลซ าสูง
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
 ความเท่ียงธรรม  (Objectivity)  หมายถึง  ทัศนคติท่ีปราศจากความล าเอียงในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเช่ือมั่น
ในผลงาน  และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน  ซึ่งดุลพินิจของผู้ตรวจสอบภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายในใต้การชักจูงจากผู้อื่น  ท้ังนี้  ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็น
ส่วนบุคคล  การปฏิบัติงาน  หน้าท่ีความรับผิดชอบ  และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 
 หน่วยรับตรวจ  หมายความว่า ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง  และกองการศึกษา ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลซ าสูง อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 
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๒.  วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร ในการส่งเสริม 
สนับสนุน นโยบายการบริหาร เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน 
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการด าเนินงานท่ี
ส าคัญ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลา  ตลอดจนทรัพยากรในด้านอื่นๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมถึงการให้
ค าปรึกษา (Consulting  Service)  อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน
ของเทศบาลต าบลซ าสูง ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงความมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง  เนื่องจากการ
ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน
และระบบการควบคุมภายในของเทศบาลต าบลซ าสูง  ลักษณะงานของงานตรวจสอบภายในจึงเป็นการ
ประเมินอย่างเป็นระบบและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการ
บริหารความเส่ียง  ระบบการควบคุม  และระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าระบบต่างๆ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
องค์กร  งานตรวจสอบภายในสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวีการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรท้ังในด้าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น  การจะเข้าใจถึงลักษณะงานตรวจสอบภายใน  จึงควรเข้าใจความหมาย
และวัตถุประสงค์ของการบริหารความเส่ียง  การควบคุม  และการก ากับดูแลท่ีดี  
 
๓.  สายการบังคับบัญชา 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีหลักในการตรวจสอบการด าเนินงานภายในและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลซ าสูง โดยมี 
 (๑)  หน่วยตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง  โดยปฏิบัติงาน
ครอบคลุมงานให้บริการด้านความเช่ือมั่นและงานให้ค าปรึกษา  และไม่อาจมอบอ านาจในการบังคับบัญชา
และการดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้อื่นได้ 
 (๒)  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 (๓)  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว  แผนการตรวจสอบ
ประจ าปี  และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ เสนอนายกเทศมนตรีผ่านปลัดเทศบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 (๔)  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีผ่านปลัดเทศบาล  
 (๕)  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  และน าเสนอขอความ
เห็นชอบจากปลัดเทศบาล  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยให้มีการเผยแพร่ให้
หน่วยงานในระดับส านัก/กอง  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบท่ัวกัน 
 
๔.  นโยบายการตรวจสอบภายใน 
 ๔.๑  ด าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔.๒  ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  มีความเป็นอิสระเท่ียงธรรม  โปร่งใส  ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ
จรรยาบรรณ    



-๓- 
 ๔.๓  ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการด าเนินการในลักษณะ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 ๔.๔  การตรวจสอบจะเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์  รัดกุม  เข้มงวด  มีประสิทธิภาพ  เพียงพอท่ีจะป้องกัน
ความเสียหายและทันต่อเหตุการณ์  โดยให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมายชัดเจน  เน้นการ
ตรวจสอบท่ีมีคุณภาพ  และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 ๔.๕  ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน  หรือ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบ  เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มิใช่ลักษณะการจับผิด 
 ๔.๖  ด าเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดี  โดยการตรวจสอบเพื่อให้ทราบ  
และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงานว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน  
วัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย 
 ๔.๗  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  มีความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าท่ีและ
เสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
 ๔.๘  จัดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี จ านวนอย่างน้อย  
๑ ครั้งต่อป ี  
 ๔.๙  จัดให้มีระบบการตรวจติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
๕.  ภารกิจอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๕.๑  ภารกิจหลัก 
 (๑)  การให้ความเช่ือมั่น  (Assurance  Service) เป็นการตรวจสอบหลักฐานอย่างเท่ียงธรรม เพื่อให้
ได้มาซึ่งการประเมินอย่างอิสระ ในกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแลขององค์กร 
เช่น การให้ความเช่ือมั่นทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบต่างๆ  
 (๒)  การให้ค าปรึกษา (Consulting Services)  เป็นกิจกรรมการให้ค าปรึกษา แนะน า และบริการท่ี
เกี่ยวเนื่องแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ และมี
จุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลซ าสูง 
      ๕.๒  อ านาจในการตรวจสอบ (Authority) 
 (๑)  มีหน้าท่ีในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลซ าสูง  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
และระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๒)  มีอ านาจในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของส่วนราชการ  เพื่อรับทราบ
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 (๓)  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบโดย
ปราศจากการแทรกแซงของบุคคลใดๆ  และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ  ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานในสังกัดท่ีมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และการเสนอความเห็น 
 



-๔- 
 (๔)  ไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย  วิธีการปฏิบัติงาน  และการจัดวางหรือแก้ไขระบบ
การควบคุมภายใน  ซึ่งหน้าท่ีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมี
หน้าท่ีเป็นผู้ประเมินและให้ค าปรึกษา  

๕.๓  ความรับผิดชอบ  
 หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังหมดในสังกัดเทศบาล
ต าบลซ าสูง  โดยก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลต าบลซ าสูง โดยค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเส่ียง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเทศบาล
ต าบลซ าสูง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมท้ังเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น โดยหน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายใน 
รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ 
ตามแนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเส่ียงส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 (๑)  ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขต และแนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลซ าสูง โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย
ของเทศบาลต าบลซ าสูง 
 (๒)  ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูงเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ 
 (๓)  จัดให้มีการประเมินตนเองตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน   และประเมินผล
การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 (๔)  จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยการพิจารณาล าดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเส่ียงและน าเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูงพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
 (๕)  ด าเนินการตรวจสอบให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนท่ีวางไว้ โดย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบตามมาตรฐานและคู่มือ/แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง 
และรายงานผลการตรวจสอบ 
 (๖)  ด าเนินการในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ  อย่างเท่ียงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
ของส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลซ าสูง  ได้แก่  การตรวจสอบรายงานทางการเงิน  การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ  การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานการตรวจสอบผลการด าเนินงานหรือ
ผลการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการตรวจสอบการบริหาร  โดยให้รายงานผลการ
ตรวจสอบ  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติงานได้ 
 (๗)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 



-๕- 
 (๘)  จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการประเมินผลการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  ตามแนวทางการประกันคุณภาพตรวจสอบภายในภาครัฐท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 (๙)  ปฏิบัติงานในการให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาและความคิดเห็น  ด้านกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  มติ  และค าส่ังของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง  แก่ผู้บริหาร  หน่วยรับตรวจ  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังเป็นทางการ (ลายลักษณ์อักษร)  และไม่
เป็นทางการ  (ด้วยวาจา) 
 (๑๐)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมาย จากนายกเทศมนตรี
และปลัดเทศบาล นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปี ท้ังนี้  งานดังกล่าวต้องเป็นงานในหน้าท่ีของผู้
ตรวจสอบภายใน และไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมหรือมีส่วนได้เสียใน
กิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
 (๑๑)  ฝึกอบรมบุคลากรตามความต้องการในการฝึกอบรม  ในด้านการตรวจสอบภายใน  การควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง  และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีการประสานงานการ
ด าเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง  ตลอดจนให้มีการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานตรวจสอบกรณีท่ี
ต้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
 (๑๒)  จัดให้มีการสอบทานเพื่อให้ทราบว่า  หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลซ าสูง  มีความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านใด  และจัดให้มีการด าเนินการเพื่อป้องกนั
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน  
 (๑๓)  ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ  เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะ ในอันท่ีจะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถน าไปสู่การพัฒนา  ปรับปรุง  แก้ไข การ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (๑๔)  ประสานหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลงานร่วมท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาล
ต าบลซ าสูง 
 
๖.  ขอบเขตการปฏฺบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์  รวมท้ังการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของหน่วยรับ
ตรวจ  ซึ่งรวมถึง 
 (๑)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง   
 (๒)  สอบทานระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าส่ังท่ีทาง
ราชการก าหนด  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยรับตรวจ 
 (๓)  สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
 (๔)  สอบทานการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ระบบการดูและ
รักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินให้มีความเหมาะสมกับทรัพย์สินนั้น 

(๕)  ตรวจสอบความเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 



-๖- 
(๖)  ตรวจสอบกรณีพิเศษและปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมาย

จากนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล   นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปี  
(๗)  ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบท่ีก าหนดโดย

ค านึงความพอเพียงและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายในท่ีรัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

(๘)  รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเส่ียงท่ีส าคัญ รวมท้ังขอ้เสนอแนะและแนวทาง
ในการปรับปรุง แก้ไข ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

(๙)  ติดตามผลการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
๗. ความเป็นอิสระ (Independence) 
 (๑)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร ด้วยความเท่ียงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  ตามควรแก่กรณี 
 (๒)  ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการตรวจสอบตามท่ีเห็นสมควร ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๓)  ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา แนะน า ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน ประเมิน
ระบบการบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ   โดยครอบคลุมถึง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะมาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุมและ
เหมาะสม  ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value  Added) และมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ  ไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบควบคุม
ภายในหรือแก้ไขระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าท่ีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง ผู้
ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า และจัดท ารายงานผลการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๖)  
 
๘.  ลักษณะของงานและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๘.๑  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการวางระบบ แผนงาน และด าเนินการตรวจสอบ สอบทาน การ
ปฏิบัติงานภายในองค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 
เช่ือถือได้ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบท่ียอมรับกันท่ัวไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏในรูปของรายงาน 
ค าแนะน า และข้อเสนอแนะ ท่ีองค์กรสามารถน าไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้น การปฏิบัติงานท่ีไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายท่ีเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง
แก้ไข และการยกเลิกการปฏิบัติท่ีท าให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ท้ังความน่าเช่ือถือ และการสูญเสียทรัพยากร
แบบไม่คุ้มค่า โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิธีทางในการน าไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กร ท้ังในรูปแบบ
ท่ีจับต้องไม่ได้ ได้แก่ ช่ือเสียง เครดิต เป็นต้น และท่ีจับต้องได้ ได้แก่  การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น และการ 
 



-๗- 
เพิ่มพูนมูลค่าท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรท่ีถูกต้องในทุกขั้นตอน และกระบวนการท้ังท่ีเป็น
ระหว่างกระบวนการและท่ีเป็นกระบวนการต่อเนือ่งในรูปของมูลค่าเพิ่ม 
 
 ๘.๒  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 (๑)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความอิสระ เท่ียงธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เช่ียวชาญ และมี
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการติดต่อส่ือสาร มีทัศนคติท่ีดี
ต่อเพื่อนร่วมงาน และผู้รับตรวจ ตลอดจนต้องรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้
ความเช่ียวชาญอย่างเพียงพอ 
 (๒)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๓)  เสนอแผนตรวจสอบประจ าปีต่อนายกเทศมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 
 (๔)  ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจเป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่า ได้มีการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ตลอดจนระเบียบปฏิบัติและกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง 
 (๕)  เมื่อการตรวจสอบเสร็จส้ินสมบูรณ์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประชุมปิดงานตรวจสอบ
ร่วมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพื่อช้ีแจง หารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ และ
หามาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนท่ีจะน าเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ 
 (๖)  รายงานผลการตรวจสอบ ต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร อธิบาถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการ
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ พร้อมท้ังความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขปรับปรุง ในบางขณะหาก
มีข้อตรวจพบท่ีส่งผลกระทบต่อองค์กร และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ผู้ตรวจสอบภายในอาจจะต้องรายงานด้วย
วาจา หรือเสนอรายงานเพียงบางส่วนก่อน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และส่ังการให้มีการแก้ไขก่อนท่ีจะ
เกิดความสูญเสียมากขึ้น 
 (๗)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการรายงานผลการตรวจสอบ 
และติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงให้ถูกต้อง 
 (๘)  หน่วยตรวจสอบภายในต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อท าหน้าท่ีในการตรวจสอบให้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอในการท่ีจะด าเนินการตรวจสอบเรื่องต่างๆ  
 
๙. การรายงานผลการตรวจสอบ (Reporting) 
 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีจัดเตรียมและออกรายงานการตรวจสอบเสนอนายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง
ผ่านปลัดเทศบาล เพื่อพิจารณาส่ังการภายในเวลาอันสมควร เมื่อตรวจสอบหน่วยรับตรวจใดแล้วเสร็จ หรือ
เมื่อตรวจสอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเสร็จตามแผน และจัดส่งส าเนารายงานการตรวจสอบใดแล้วเสร็จ หรือเมื่อ
ตรวจสอบเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเสร็จตามแผนและจัดส่งส าเนารายงานการตรวจสอบให้กับผู้บริหารของหน่วย
รับตรวจ ท้ังนี้ กรณีเรื่องท่ีตรวจสอบเป็นเรื่องท่ีมีผลเสียหายต่อทางราชการ ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 ในรายงานการตรวจสอบให้สรุปเกี่ยวกับ ประเด็นเรื่องท่ีตรวจสอบ และข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไขของผู้ตรวจสอบไว้ และหน่วยรับตรวจมีหน้าท่ีช้ีแจงและรายงานผลการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอของ
ผู้ตรวจสอบกลับมาเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีได้รับรายงาน 



-๘- 
๑๐. การติดตามผลการตรวจสอบ  (Monitoring) 
 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นส่ิงท่ีตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ หากเป็นข้อตรวจพบท่ีมีนัยส าคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อเทศบาล
ต าบลซ าสูง ให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบ ภายใน ๓๐ 
วัน เพื่อกลุ่มตรวจสอบภายในจะได้รายงานผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเสนอต่อนายกเทศมนตรี
โดยทันที หากเป็นข้อเสนอแนะท่ีไม่ได้มีนัยส าคัญหรือเป็นข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับ
หน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบหรือสอบทานการด าเนินงานซ้ าอีกครั้งในปีงบประมาณ
ถัดไป 
 
๑๒.  มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะด ารงตน ประพฤติปฏิบัติ ยึดมั่นในจริยธรรมแห่งวิชาชีพตรวจสอบภายในตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ท่ีก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง
และมาตรฐานสากล 
 
๑๓.  จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  (Ethic) 
 เพื่อเป็นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคล
ท่ัวไป รวมท้ังให้การปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจึงต้องพึง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงามและต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ในอันท่ีจะน ามาซึ่ง
หลักประกันความเช่ือมั่น และให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ความซื่อสัตย์  (Integrity) 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพท่ีก าหนด 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ท่ีขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการกระท าท่ีอาจน าความเส่ือมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณของทางราชการ 
 (๒)  ความเท่ียงธรรม  (Objectivity)  
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสรา้งความสัมพันธ์ใดๆ ท่ีจะน าไปสู่ความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ รวมท้ังการกระท าใดๆ ท่ีจะท าให้เกิดอคติ  ล าเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างเท่ียงธรรม 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับส่ิงของใดๆ ท่ีจะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เท่ียงธรรมในการใช้
วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท้ังหมดท่ีตรวจพบ ซึ่งหากละ
เว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการ
ปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
 
 



-๙- 
 (๓)  การปกปิดความลับ  (Confidentiality) 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเอง  และจะไม่กระท าการใดๆ ท่ีขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 
 (๔)  ความสามารถในหน้าท่ี  (Competency) 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะในส่วนท่ีตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
 -  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 

 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
       (นายสวาท  จันทหาร) 
              นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
           วันท่ี  ๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลซ าสูง 
ท่ี ขก ๘๓๐๑.๑๒/๒๘                                              วันที่ ๒ กันยายน  ๒๕๖๒ 
เร่ือง  ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
                  
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลซ าสูง 
 
 เร่ืองเดิม 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้  จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๖๐  สอดคล้องกับ
หลักประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน  เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลต าบลซ าสูง  ได้รับทราบ
และเข้าใจ  ค านิยาม  วัตถุประสงค์  สายการบังคับบัญชา  นโยบายการตรวจสอบภายใน  ภารกิจอ านาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ความเป็นอิสระ  ลักษณะของงาน
ตรวจสอบภายในและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบ  การติดตามผลการตรวจสอบ  
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ  และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลซ าสูงฉบับปัจจุบัน  
ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
 
 ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

๑.  มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  
รหัส ๑๐๐๐  ก าหนดให้  “...หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบเป็นระยะๆ  
และน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ  (ถ้ามี)  ให้ความเห็นชอบ  เพื่อใช้เป็นกรอบ
อ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ดังกล่าวให้หน่วยงานภายในของส่วนราชการทราบท่ัวกัน” 

๒.  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑  หมวด  ๒  
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ข้อ ๑๓  (๒)  ก าหนดให้  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่
หน่วยรับตรวจทราบ 

๓.  แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
ของกรมบัญชีกลาง  ก าหนดให้  “ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการทุกปี” 

 
ข้อเท็จจริง 
หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ฉบับประกาศวันท่ี  ๑  

ตุลาคม  ๒๕๖๑  แล้ว  เห็นว่าเพื่อให้กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน  มีองค์ประกอบครบถ้วนตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ  และแนวทางการประเมินประกนัคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ของกรมบัญชีกลาง  จึงเห็นควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยได้ปรับปรุงค า 



-๒- 
นิยามให้ครอบคุลมยิ่งขึ้น  และเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการตรวจสอบภายใน  รายละเอียดตามเนื้อหาท่ี
แนบมาพร้อมนี ้
 
  

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
 
                                                                           (นางสุชัญญา  ขันแข็ง) 
                                                                   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
-ทราบ        
-ข้อคิดเหน็………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                       (นายชาติ  มณีสา)   
                 ปลัดเทศบาลต าบลซ าสูง   
              
-ทราบ 
-ข้อพิจารณา…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
                       (นายสวาท  จันทหาร)   
            นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลซ าสูง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภารกิจงานในหน้าท่ี 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ระดับ 7ว สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลซ าสูง อ าเภอซ าสูง จังหวัด
ขอนแก่น ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง
มาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบ
ได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ บัญชีและ
พัสดุ โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงาน และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ านวนมากพอสมควร หรือ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในลักษณะช านาญการ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญงานเทียบได้
ระดับเดียวกัน และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรับมอบหมาย 
1. ด้านงานตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้านงบประมาณ 
บัญชี และพัสดุ โดยปฏิบัติหน้าท่ีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานใน
ด้านงบประมาณ บัญชี ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ทางบัญชี การท าสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบ
การใช้ รายจ่าย และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการและ
เงินนอกงบประมาณทุกประเภท ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา 
ตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง 
เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสังกัด และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
พิจารณาวางอัตราเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย
งาน วินิจฉัยส่ังการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าท่ีระดับรองลงมา ตอบ
ปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง เข้าร่วม
ประชุมในการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรา
เจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยส่ังการ 
ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย และหน้าท่ีอื่นท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มี
แนวทางการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบ
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน และความส าคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

2.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมท้ัง
การบริหารงานด้านอื่นๆ ของเทศบาลต าบลซ าสูง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 



และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

3.  ประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ วิธีการหรือมาตรฐานในการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้
การปฏิบัติงาน ตามข้อ 1 และข้อ 2 เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมท้ัง
เสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลซ าสูง 

4.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ังท่ีทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่า สามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

5.  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล 
เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้อง ตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 
 6.  เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบของเทศบาลต าบลซ าสูงบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งต้ัง 
 7.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นอิสระ 
 8.  การปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

2.  ด้านงานควบคุมภายใน 
 งานควบคุมภายใน มีหน้าทีในการประสานงาน การบริการให้ค าปรึกษาและเสนอแนะ ติดตาม 
ประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ดังนี้ 

1) การให้ค าแนะน า/ติดตามประเมินผลและรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
2) การติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 
3) จัดให้มีการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีการ

ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 
 

3.  ด้านงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1) ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานย่อยเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการที่วางไว้ รวมถึงเสนอปัญหา อุปสรรค ท่ีท าให้แผนการปฏิบัติราชการไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามตัวช้ีวัดด้านการประเมินผล
การปฏิบัติราชการยิ่งขึ้น 
 2) ติดตามประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และมีการบริหาร
จัดการความเส่ียงท่ีดี ก่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรท่ีดีต่อไป 



3) ติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรมดีเด่น 
4) ติดตามประเมินผลการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับภาคหน่วยงานและภาคกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 


