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กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

โดยใหถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในตองกําหนด

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎ

บัตรการตรวจสอบภายใน โดยใหสอดคลองกับคํานิยามของการตรวจสอบภายในท่ีกําหนดไวในระเบียบ 

มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

  หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลหวยไคร จึงไดทบทวนและจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในฉบับนี้ข้ึน ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  เพ่ือใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตําบลหวยไครและผู
ท่ีมีสวนเก่ียวของ ไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาท่ี ความ
รับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และจริยธรรมการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน และเพ่ือสราง
ความเขาใจ ความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ และเพ่ือประสานประโยชนโดยรวมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงเสนอกฎบัตรตอนายกเทศมนตรีตําบล
หวยไคร ดังนี้  

Uคํานยิาม 
  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียง
ธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การ
ตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
  งานบริการใหความเชื่อมั่น หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเท่ียงธรรม เพ่ือให
ไดมาซ่ึงการประเมินผลอยางอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ การกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหนวยงานของรัฐ เชน การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติ
ตามกฎ หลักเกณฑและขอบังคับความม่ันคงปลอดภัยของระบบตาง ๆ และการตรวจสอบความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน 
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     งานบริการใหคําปรึกษา หมายถึง การบริการใหคําปรึกษาแนะนํา และบริการอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการและมีจุดประสงค เพ่ือเพ่ิม
คุณคาใหกับหนวยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการ การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมของหนวยงานของรัฐใหดีข้ึน เชน การใหคําปรึกษาแนะนํา ในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน 
การออกแบบระบบงาน วิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝกอบรม เปนตน 
   การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ
หรือสถานการณท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือใหความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวาหนวยงานของรัฐ
สามารถบรรลุเปาหมาย 
   การสรางคุณคาเพิ่ม หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเท่ียงธรรม ในอันท่ี
จะเปนการสราง มูลคาเพ่ิมใหกับหนวยงานของรัฐและผูท่ีมีสวนเก่ียวของ โดยทําใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจดําเนินการในรูปแบบของการ          
ใหคําปรึกษาแนะนําหรือการรายงานเปนลายลักษณอักษรหรืออ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร เพ่ือใหการดําเนินงานของ
หนวยงานของรัฐสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
   ความอิสระ หมายถึง การเปนอิสระจากเง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในตองข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไมถูกจํากัดสิทธิใน
การเขาถึงตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงความเปนอิสระเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอความเปนอิสระไมวาจะเปนในสวนของบุคคล การปฏิบัติงาน หนาท่ี
ความรับผิดชอบ และหนวยงานตองไดรับการจัดการ 
   ความเที่ยงธรรม หมายถึง ทัศนคติท่ีปราศจากความลําเอียงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือเปนการเอ้ือใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเชื่อม่ันในผลงาน และไมมี
การลดหยอนคุณภาพของงานซ่ึงดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายในจะไมอยู
ในภายใตการชักจูงหรือชักนําจากผูอ่ืน ท้ังนี้ สิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอความเท่ียงธรรมไมวาจะเปนในสวนของบุคคล 
การปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ และหนวยงานตองไดรับการจัดการ 

Uวตัถปุระสงค  
  หนวยตรวจสอบภายในเทศบาลตําบลหวยไคร เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการตอฝาย
บริหารในการสรางความม่ันใจแกสาธารณะในการใหความเชื่อม่ันตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดําเนินงาน ตลอดจนถึงเพ่ือสรางคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการใหดียิ่งข้ึน มีระบบขอมูลถูกตองและ
เชื่อถือได มีความคุมคาของการใชจายเงิน มีการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และคําสั่งท่ี
เก่ียวของ รวมถึงสงเสริมใหมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสวนราชการท่ี
เพียงพอและเหมาะสม และมีกลไกกํากับดูแลท่ีนาเชื่อถือเปนท่ียอมรับแกสาธารณชนท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค
ในการใหบริการดังนี้ 
   1. ใหบริการดานความเชื่อม่ันและคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม และเปนอิสระจากฝายบริหาร
และผูท่ีเก่ียวของในเทศบาลตําบลหวยไคร 
   2. ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน สามารถนําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมาย 
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Uสายการบงัคับบญัชา 

    ๑) หนวยตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
โดยไมพึงมอบอํานาจในการปกครอง บังคับบัญชา และการดูแลงานของงานตรวจสอบภายในใหผูอ่ืน 
   ๒) การเสนอแผนการตรวจสอบประจําป  ใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบ
ภายในเสนอตอปลัดเทศบาลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นกอนเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
   ๓) ผูตรวจสอบภายในเปนผูเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ผานหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน ปลัดเทศบาล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและใหความเห็นกอนเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ  
   ๔) ผูตรวจสอบภายในเปนผูเสนอ จัดทํา หรือแกไขปรับปรุงกฎบัตรของหนวยตรวจสอบ
ภายใน เสนอผานปลัดเทศบาลตําบลหวยไครเพ่ือพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะกอนเสนอ
นายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ 
   ๕) นายกเทศมนตรีตําบลหวยไครจะพิจารณาสั่งการใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได 
ตามควรแกกรณี ท้ังนี้ งานดังกลาวตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรมมีสวนได
สวนเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 

Uบทบาทหนาที ่

    ๑) ใหผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงาน
ภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสวนราชการและหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561    

2) ใหผูตรวจสอบภายในไดรับอนุมัติและมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน และ
การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังเขาประชุมกับผูบริหารในเรื่องเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานของ
หนวยงาน เพ่ือรับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
    3) ผูตรวจสอบภายใน ไมมีอํานาจในการกําหนดนโยบาย แกไขวิธีการปฏิบัติงาน และการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน หรือแกไขระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนเพียงผูประเมิน
และผูใหคําปรึกษาแนะนํา 
   4) ใหผูตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน การเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซงของบุคคลใดๆ และไมมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ            
มิควรเปนกรรมการหรือคณะกรรมการใดๆ ของสวนราชการหรือหนวยงานในสังกัด อันมีผลกระทบตอความ
เปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

Uความรบัผิดชอบ 

   ๑) กําหนดนโยบาย เปาหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงาน และการดําเนินงานดานตาง ๆ ของทุกสํานัก/กองในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไคร ใหสอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหนวยงาน 
   2) จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป เสนอตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยไครเพ่ือ
อนุมัติภายในเดือนกันยายน ของทุกป 
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   3)  ดานใหความเชื่อม่ัน ตรวจสอบขอมูลและหลักฐานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจในสังกัด
เทศบาลตําบลหวยไคร อยางเท่ียงธรรม เพ่ือใหไดมาซ่ึงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
อิสระในกระบวนการกํากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมของ สํานัก/
กองในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไคร ไดแก 
   3.1 การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Audit) 
   3.2 การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
   3.3 การตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit) 
   3.4 การตรวจสอบดานการบริหาร (Management Audit) 
   3.5 การตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
   3.6 การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit) 
    โดยจัดทํารายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู
ตรวจสอบภายในตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยไครทราบ อยางนอยทุกระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันท่ี
ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีท่ีเปนเรื่องท่ีมีผลเสียหายตอหนวยงานใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 
  4) ดานการใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และความคิดเห็น ดานกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ มติ และคําสั่งของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน
และงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดวยความเท่ียงธรรม ตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยไครและผูท่ีเก่ียวของ ท้ังเปน
ทางการและไมเปนทางการ 
   5) ใหมีการฝกอบรมบุคลากรของหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ในดานตาง ๆ เชน ดานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรูท่ีเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน และการ
ปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ เพ่ือใหมีขอมูลในการประสานงานการดําเนินงานตามภารกิจกับผูท่ีเก่ียวของไดอยาง
ถูกตองตรงกัน และเพ่ือใหผูตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลหวยไครมีความรูความชํานาญในดานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในอยางเพียงพอ  
  6) จัดใหมีการสอบทานเพ่ือใหทราบวา หนวยงานภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร มีความ
เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอนดานใดและจัดใหมีการดําเนินการเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนภายในหนวยงานโดยปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององคกร 
 
Uความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายในตองรายงานเรื่องท่ีเก่ียวของกับการ
ตรวจสอบโดยตรงตอหัวหนาสวนราชการ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานดําเนินไปไดอยางเต็มท่ี ตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย 
  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในหรือผูตรวจสอบภายในตองเปนผูท่ีมีความเท่ียงธรรม ซ่ือสัตย 
สุจริต และมีจริยธรรม มีทัศนคติท่ีไมเอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง และตองหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแยง
ทางผลประโยชนใดๆ 
  จัดใหมีระบบตรวจติดตามผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในตาม
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีไดรับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีแลว  

 



5 

 

Uนโยบายการตรวจสอบภายใน 

   1) หนวยงานภายในของเทศบาลตําบลหวยไคร ควรไดรับการตรวจสอบและการให
คําปรึกษาอยางท่ัวถึง 
  2) ดําเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการและหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แนวทางการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของหนวยงาน  
  3) ปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม มีความเปนอิสระเท่ียงธรรม โปรงใส  
  4) ผูตรวจสอบภายในจะไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องผิดกฎหมาย และการดําเนินการใน
ลักษณะผลประโยชนทับซอนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  5) ปฏิบัติตอหนวยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
หลักเกณฑการปฏิบัติตามระเบียบ เพ่ือปรับปรุง แกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน มิใชเปนลักษณะการจับผิด 
  6) จัดใหมีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป เสนอ
นายกเทศมนตรีผานปลัดเทศบาล ภายใน 15 วัน นับถัดจากการเสร็จสิ้นการตรวจสอบในแตละครั้ง 
  7) จัดใหมีระบบการตรวจติดตาม โดยการจัดทําทะเบียนคุมการตรวจติดตามผลการ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน  

Uจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  1) ตองไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ท้ังทางตรง ทางออมจาก
หนวยรับตรวจ เพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน 
  2) ตองวางตัวเปนกลาง ไมมีผลประโยชนทับซอน และไมกระทําการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดอคติจน
เปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเท่ียงธรรม หรือใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
  3) ตองเคารพคุณคาและสิทธิของผูเปนเจาของในขอมูลท่ีตนไดรับ ดวยการรักษาขอมูลตาง 
ๆ และไมเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอํานาจหนาท่ีท่ีเหมาะสม รวมถึงไมนําไปใช
แสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเอง 
  4) พัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาคุณภาพของงานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  

กฎบัตรนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2  เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  เดือนกันยายน   พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายเสถียร  กาโน) 
นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 


