
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชุมโค 
เรื่อง ขอประกาศการใชก้ฎบตัร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ  

ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
.................................................. 

  
 เทศบาลต าบลชุมโค ได้มีการจัดท ากฎบัตร ของเทศบาลต าบลชุมโค ว่าด้วยว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) ๒๕๖๒ 
 ดังนั้น  จึงขอประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ 
(นายชลิต  ชุมเกษียร) 

นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
กฎบตัร 

ส านักงานเทศบาลต าบลชุมโค 
ต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
************************************************************** 

   กฎบัตรนี้จัดท าข้ึนเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ เพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจ และความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมของส านักงาน
เทศบาลต าบลชุมโค 
   
ค านิยาม 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง เที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน  การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  

แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าข้ึนไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ  และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
ทันตามก าหนดเวลา  

แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท า
ไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้
เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเทศบาลต าบลชุมโค เป็นหน่วยที่จัดตั้งข้ึนเพื่อบริการต่อฝ่ายบริหาร 
เพื่อให้ความเช่ือมั่นต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานใน
สังกัด เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
ขอบเขต 

๑.ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูล 
๒.ตรวจสอบการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลชุมโคให้เป็นไป

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
๓.ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนด  
๔.ประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนด 
๕.ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

 



 
 
 
สายการบังคับบัญชา 
 ๑.หน่วยตรวจสอบภายในมีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลชุมโคและนายกเทศมนต าบลชุม
โคเป็นผู้บริหารสูงสุด 
 ๒.การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีชุมโค โดย
ผ่านปลัดเทศบาลต าบลชุมโค 
 ๓.หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลชุมโคและน าเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
 
อ านาจหน้าท่ี 
 ๑.หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัด และมีอ านาจใน
การเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วย
รับตรวจ 
 ๒.ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจการด าเนินงาน ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคลุมภายใน 
 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑.ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 

๒.งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
 ๒.๑ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อนายกเทศมนตรีต าบลชุมโค เพื่อพิจารณา

อนุมัติ โดยผ่านปลัดเทศบาล 
 ๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีการตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
หรือด าเนินงาน โดยให้มีรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

  ๒.๒.๑ ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
แก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ 

  ๒.๒.๒ ให้มีระบบติดตามการด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการ
ติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้น าไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

๒.๓ งานให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และความคิดเห็น ด้านระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของทาง
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  

๒.๔ พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน โดยการเข้ารับการอบรม พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความรู้ที่ เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน และทักษะในการประสานงานตามภารกิจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
ความเป็นอิสระ 
 ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานการเสนอความคิดเห็นใน
การตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 



 
 
 
สทิธิ 
  ๑.ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อรับทราบ
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๒.ผู้ตรวจสอบภายในคัดเลือกกิจกรรมตรวจสอบ ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ และใช้เทคนิค วิธีการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม 
 

หน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ  
๑.อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายในรวมถึงสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากร และ

บริการอื่นๆ ให้หน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  
๒.จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อรอรับการตรวจสอบจาก

หน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก  
๓.จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์

ในการตรวจสอบ  
๔.จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น

ปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบได้  
๕.ช้ีแจง และตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานแหละหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 
 กฎบัตรฉบบันี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  
 
           อนุมัติโดย 

(นายชลิต   ชุมเกษียร) 
นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
วันที่ 28 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

นโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึง

ปฏิบัติ การจัดท าแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (Risk based Approach) การบริการให้
ความเช่ือมั่น (Assurance Service) และการบริการให้ค าแนะน าปรึกษา (Consultancy Service) โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์จึง
ได้ก าหนดนโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 
 นโยบายการตรวจสอบ 
 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดมั่นใน
อุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเที่ยงธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ท าการตรวจสอบ 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบ งานที่ตนเองเปน็ผู้ปฏิบัตหิรือด าเนินการ ภายใน ๑ ปี เพื่อมิให้
เสียความเป็นอสิระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการด าเนินการในลักษณะผล ประโยชน์
ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

๔. เสริมสร้างความสามัคคีมีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
๕. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด 

๖. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติมีการศึกษาหา ความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

๗. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลมุถึงความเสีย่งขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบใหเ้ป็นไปในแนวทาง
เดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

๘. ด าเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเพื่อให้ทราบและแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์ขององค์กรโดย
ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า 

๙. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ ก าลังใจและความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม 

       หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความอิสระในหน้าที่  ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหาร  และ
ไม่ควรมีส่ วนร่วมในการด า เนินการสอบหาข้อเท็จจริ ง   อย่าง ไรก็ตามสามารถให้ค าปรึกษา     
หรือข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสม 

 

 



 
 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 
 

นางสาววิไลรัตน์  อรชร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

ลงวันที่ 28  กันยายน ๒๕๖๓ 
 


