
 บนัทกึข้อความ 
สว่นราชการ     หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                                  

ที่   ชร 54001.10/ วนัที ่    30 กันยายน 2563 

เรือ่ง   พิจารณากฎบัตรการตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

เรียน นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

เรื่องเดิม   หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ได้ เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และเสริมสร้างความโปร่งใสฯ/ คณะท างานเพ่ือประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน
ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3  กันยายน  พ.ศ.  2563   ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3  
เทศบาลต าบลห้วยไคร้  อ าเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย เพ่ือทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและภารกิจ
งานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ตามตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 นั้น 

ข้อเท็จจริง   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาล
ต าบลห้วยไคร้ เรียบร้อยแล้วโดยมีการสื่อสารและเกิดการยอมรับร่วมกัน หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดพิมพ์
กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ตามรายงานการประชุม วันที่ 3 กันยายน 2563 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้) 

ข้อกฎหมาย   
   1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561  
   2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   

ข้อพิจารณา  เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในได้มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

1. ลงนามในกฎบัตรการตรวจสอบภายในท้ายนี้ 
2. อนุญาตให้น าขึ้นเวปไซด์ของหน่วยงาน ใน Banner เอกสารหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือเผยแพร่กฎบัตรฯ ดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน  
3. บันทึกข้อมูลไว้ใน Drive กลางของหน่วยงาน (huaykhrai395@gmail.com) 

   
 (ลงชื่อ).......................................................... 

(นางสาวกาญจนา  ค าปัน) 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

 

ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
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.......................................................................................................................................... 
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กฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้อ าเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย 

ว่าดว้ยวตัถปุระสงค์  อ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบ 
ของหนว่ยตรวจสอบภายใน 

****************************************************** 
 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้สอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

  หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ จึงได้ทบทวนและจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในฉบับนี้ขึน้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  เพ่ือให้ผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลต าบลห้วยไคร้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน และจริยธรรม
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการสื่อสารและเกิดการยอมรับที่ตรงกัน และเพ่ือประโยชน์โดยรวมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอกฎบัตรต่อนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ ดังนี้  

ค านยิาม 
  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจ
สอบภายใน เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 



  มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง การประพฤติของผู้ตรวจสอบภายใน 
ภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ
และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
  ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งอ่ืนแต่
ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
  หน่วยรบัตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
   งานบริการให้ความเชื่อมั่น หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้
ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ การก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ เช่น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติ
ตามกฎ หลักเกณฑ์และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและ
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
     งานบริการให้ค าปรึกษา หมายถึง การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์ เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการ การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น เช่น การให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การ
ออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการฝึกอบรม เป็นต้น 
   การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพ่ือให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าหน่วยงานของรัฐ
สามารถบรรลุเป้าหมาย 
   การสร้างคุณค่าเพิ่ม หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรม ในอันที่
จะเป็นการสร้าง มูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานของรัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยท าให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งอาจด าเนินการในรูปแบบของการ          
ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออ่ืน ๆ ที่เห็นสมควร เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
   ความอิสระ หมายถึง การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูกจ ากัดสิทธิใน
การเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 
   ความเที่ยงธรรม หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความล าเอียงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือเป็นการเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มี
การลดหย่อนคุณภาพของงานซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่
ในภายใต้การชักจูงหรือชักน าจากผู้อ่ืน ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล 
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 
  
 



วตัถปุระสงค ์ 
  หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลห้วยไคร้  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการต่อ
ฝ่ายบริหารในการสร้างความม่ันใจแก่สาธารณะในการให้ความเชื่อมั่นต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การด าเนินงาน ตลอดจนถึงเพ่ือสร้างคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้ดียิ่งขึ้น มีระบบข้อมูลถูกต้อง
และเชื่อถือได้ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  และค าสั่ง         
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
เพียงพอและเหมาะสม และมีกลไกก ากับดูแลที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์
ในการให้บริการดังนี ้
   1. ท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสังกัดเทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ โดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงาน  
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   2. น าเสนอผลการด าเนินงานตรวจสอบภายใน ในรูปของรายงานผลการตรวจสอบที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้
ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
 
สายการบังคับบญัชา 
    ๑) หน่วยตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
โดยไม่พึงมอบอ านาจในการปกครอง บังคับบัญชา และการดูแลงานของงานตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืน 
   ๒) การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบ
ภายในเสนอต่อปลัดเทศบาลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นก่อนเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
   ๓) ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ผ่านหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ปลัดเทศบาล เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นก่อนเสนอนายกเทศมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ  
   ๔) ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอ จัดท า หรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน เสนอผ่านปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอ
นายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 
   ๕) นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้จะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ 
ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมมีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 
บทบาทหนา้ที ่
    ๑) ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน
ภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   



2. ให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติและมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และ
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
    3) ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย แก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน และการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมิน
และผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
   4) ให้ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน การเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซงของบุคคลใดๆ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ            
มิควรเป็นกรรมการหรือคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 
ความรบัผิดชอบ 
   ๑) ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงาน และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส านัก/กองในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
   2) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ ทั้งนี้ให้มีการทบทวนและเป็นประจ าทุกปี 
   3) จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้เพ่ือ
อนุมัติภายในเดือนกันยายน ของทุกปี 
  4) จัดให้มีการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
   5) ปฏิบัติงานด้านให้ความเชื่อมั่น โดยตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับ
ตรวจในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นอิสระในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมของ 
ส านัก/กองในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ รวมถึงหน่วยงานใต้สังกัด ได้แก่ 
   5.1 ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 
   5.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
   5.3 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit) 
   5.4 การตรวจสอบด้านการบริหาร (Management Audit) 
   5.5 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
   5.6 การตรวจสอบพิเศษ 
    โดยจัดท ารายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และจริยธรรมของ                          
ผู้ตรวจสอบภายในต่อนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ทราบ อย่างน้อยทุกระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่
ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อหน่วยงานให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 
 
 



  6) ปฏิบัติงานด้านการให้ค าปรึกษา โดยให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และความคิดเห็น ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบ
การควบคุมภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อนายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
   7) จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือพัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายในในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน และการ
ปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีข้อมูลในการประสานงานการด าเนินงานตามภารกิจกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้องตรงกัน และเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้มีความรู้ความช านาญในด้านวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ  
  8) ติดตามผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
  9) จัดให้มีการสอบทานเพ่ือให้ทราบว่า หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีความ
เสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านใดและจัดให้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานโดยปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 
ขอบเขตการปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 

ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ของระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของหน่วย
รับตรวจ จ านวน  5 ส านัก/กอง 2 หน่วยงานย่อยประกอบด้วย 

1.  ส านักปลัดเทศบาล  
   2.  กองคลัง 

3.  กองช่าง 
   4.  กองสาธารณสุขฯ 

5.  กองการศึกษา 
6.  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

   7.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยไคร้                        
 
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างเต็มที่ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต และมีจริยธรรม มีทัศนคติที่ไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง และต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ใดๆ 
  จัดให้มีระบบตรวจติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในตาม
รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีแล้ว  
 
 



นโยบายการตรวจสอบภายใน 

   1) หน่วยงานภายในของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ควรได้รับการตรวจสอบและการให้
ค าปรึกษาอย่างทั่วถึง 
  2) ด าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายใน แนวทางการตรวจสอบและตามหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงาน  
  3) ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ปฏิบัติหน้ าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม มีความเป็นอิสระเท่ียงธรรม โปร่งใส  
  4) ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการด าเนินการใน
ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  5) ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มิใช่เป็นลักษณะการจัดผิด 
  6) จัดให้มีการรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  ในลักษณะ
ข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีผ่านปลัดเทศบาล เพ่ือพิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติ โดย
จัดท ารายงานเสนอนายกเทศมนตรีผ่านปลัดเทศบาล อย่างน้อยทุกระยะเวลา 1 เดือนนับจากวันที่ตรวจสอบ
เสร็จตามแผน กรณีท่ีเป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อหน่วยงานให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
  7) จัดให้มีระบบการตรวจติดตาม โดยการจัดท าทะเบียนคุมการตรวจติดตามผลการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  

มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องด ารงตนให้เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการตรวจสอบภายในได้ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

  1) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ เ พ่ือ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจและท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
  2) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม เยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องท า
หน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืน
เข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
  3) การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่า และสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต 
จากผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เท่านั้น 
  4) ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 
 



หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  
1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 

   3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
   4) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายงานบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได ้  

5) ชี้แจงและตอบข้อสงสัยต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่

นายกเทศมนตรีสั่งการให้ปฏิบัติ 
   **กรณีหน่วยรับตรวจ ไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ตามที่ผู้

ตรวจสอบภายในแจ้งหรือข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะสรุปข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบได้ หน่วยรับตรวจ
ยินยอมให้ผู้ตรวจสอบภายในระบุไว้ในรายงานผลการตรวจสอบว่า “ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอที่จะสรุป
ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบได้”** 

กฎบัตรนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
 
 

เสถียร  กาโน 
(นายเสถียร  กาโน) 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 


