
 

 

 

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
 

 

  กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และเพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และ
ผู้ปฏิบัติงาน ได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่สายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ
และขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  รวมถึงจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน  เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยรับตรวจ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมของเทศบาลต าบลกรอสมบูรณ์  โดยสรุปสาระส าคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
 

๑.  ความหมาย 
 

การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
และมีระเบียบแบบแผนที่ดี 

หน่วยรับตรวจ  หมายถึง  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์ที่ปรากฏตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

แผนการตรวจสอบ  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดท า
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  จ านวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 

  ๑)  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี
และด้านอ่ืน ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง 

๒) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  ๓)  เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  ว่าเพียงพอและ
เหมาะสม 



๒ 
 
  ๔)  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานงาน และโครงการให้เป็นไป
ตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 
  ๕)  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
  ๖)  เพ่ือให้ค าปรึกษา  แนะน า  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

๓.  สายการบังคับบัญชา 
 

  ๑)  หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อปลัด เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   และ
ปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ไม่พึงมอบอ านาจในการปกครอง บังคับบัญชา และการดูแลงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในให้ผู้อื่น 
  ๒)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี  ต่อปลัดเทศบาล
ต าบลกรอกสมบูรณ์  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอนายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์ เพ่ือพิจารณา
อนุมัต ิ
  ๓)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เป็นผู้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อปลัดเทศบาล
ต าบลกรอกสมบูรณ์  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอนายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์  เพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
  ๔)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอ  จัดท า หรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ต่อปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อน
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 

๔.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

       อ านาจหน้าที่ 
  ๑)  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ  และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ  ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
  ๒)  มีอ านาจในการเข้าตรวจสอบข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
รวมทั้งการสอบถาม ขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในเรื่องที่ตรวจสอบ 
  ๓)  มีหน้าที่ เป็นผู้ประเมินและให้ค าปรึกษาแนะน าในการก าหนดนโยบาย  วิธีการ
ปฏิบัติงาน  และการจัดวางระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ      

ความรับผิดชอบ 
   ๑)  ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  ภารกิจ  ของงานตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารงานและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ให้
สอดคล้องกับนโยบายนายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์  โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม 
การบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 



๓ 
 

 ๒) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

3) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมทั้งให้มีการเผยแพร่กฎบัตรให้หน่วยรับ
ตรวจทราบ  

4) สอบทานความเพียงพอเหมาะสมและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน  ทั้งทางการเงิน  การบัญชีและการปฏิบัติงาน  

5 ) จั ด ท ำแ ผ น ก ารต รวจ ส อบ ระย ะย าวแ ล ะแ ผ น ก ารต รวจ ส อบ ป ระจ ำปี                   
เสนอนายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์  อนุมัติภายในเดือนกันยายน  

6) รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์       
ต่อนายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ ์

7) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การ
ปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานการตรวจสอบ 

๗)  ปฏิบัติงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ทั้งนี้    
งานดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผน  และไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็น
อิสระและเท่ียงธรรม หรือมีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ  
 

๕.  ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้
ค าปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้วยการประเมินการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
กระบวนการก ากับดูแล นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แก่หน่วยงาน
ภายในเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  การตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการประเมิน
คุณภาพของการปฏิบัติงาน 
  ๒)  สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
  ๓)  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจ 

  ๔)  สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตาม เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบาย 
  ๕)  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ  ทางด้านการเงิน การบัญชีและ
ด้านอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
  ๖)  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 



๔ 
 
  ๗)  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ของหน่วยงาน  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

๘)  ตรวจสอบในกรณีท่ีพบความผิดปกติอันจะน ามาซึ่งความเสียหาย 
 

๖.  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

  หน่วยตรวจสอบภายในมีกระบวนงานการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ซึ่ง
ต้องด าเนินการเป็นล าดับตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือการส ารวจวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล  ก าหนดแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ  ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และ การรายงาน
ผลการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑)  เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี  ตามที่ปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ได้ให้
ข้อเสนอแนะ  นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะน าเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วให้ผู้
ก ากับดูแล และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๒)  ก่อนการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้หัวหน้า
หน่วยรับตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ และเรื่องที่จะตรวจสอบ  เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วควรหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสิ่งที่ตรวจพบกับผู้รับการตรวจสอบ  เพ่ือร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไข
ก่อนน าเสนอในรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ 
  ๓)   ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ  โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
  ๔)  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร  มีความชัดเจน กระชับ
สร้างสรรค์ ทันเวลา  และควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได ้
  ๕)  การรายงานผลการตรวจสอบ 
       (๑)  เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ต่อปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ ์เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

     (๒)  ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ก ากับดูแล 
       (๓)  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้เสนอรายงานผล
การตรวจสอบต่อปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์เพ่ือพิจารณา  และส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้
ก ากับดูแล และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทันที 
  ๖)  ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้อง 
 



๕ 
 
๗.  หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
 

๑)  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2)  จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน งาน และโครงการ  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องใน

การปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  3)  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี  รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้
เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน  พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได ้

4)  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
5)  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่

หัวหน้าส่วนราชการสั่งให้ปฏิบัติ ภายในเวลาอันสมควร 

8.  จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

  ผู้ตรวจสอบภายใน  พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม  โดยยึด
หลักปฏิบัติตาม จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้  

๑) ความซื่อสัตย์ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ 
ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ  ต้องปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และเปิดเผย
ข้อมลูตามวิชาชีพที่กำหนด  ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วน
ราชการ และต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตาม  กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
จรรยาบรรณของทางราชการ  

๒) ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ 
ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระทำการใดฯ ที่จะทำให้เกิดอคติหรือ
ความลำเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม  ไม่พึงรับ
สิ่งของใด ๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึง
ปฏิบัติ  และต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ   ซึ่งหากละเว้นไม่
เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว อาจทำให้รายงาน บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบัง
การกระทำที่ผิดกฎหมาย 

3) การปกปิดความลับ  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ

ปฏิบัติงาน และต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง 
และไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ทางราชการ  

4) ความสามารถในหน้าที ่ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดย
จะต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับ



๖ 
 
การปฏิบัติงานเท่านั้น   และต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของ
การ ให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

  กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต ่ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
 

 
         (ลงชื่อ) 
                        (นายอัครเดช  อารี) 
       นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ์ 
 
 


