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หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

เทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี 

 กฎบัตรนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดไว และเพ่ือใหผูบริหาร หนวยรับตรวจ และผูปฏิบัติงานไดเขาใจเก่ียวกับความหมาย วัตถุประสงค 

สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และ ขอบเขตการปฏิบัติงานรวมถึงกรอบความประพฤติและ

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหนองขาว เพ่ือเสริมสรางความ

เขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ซ่ึงจะกอใหเกิดการประสานประโยชนโดยรวมของ

เทศบาลหนองขาว 

คํานิยาม 

 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปน

อิสระซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยให

สวนราชการใหดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวย

การประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปน

ระบบ 

 หนวยตรวจสอบภายใน หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลหนองขาว

ตามท่ีกําหนดไวในโครงสรางสวนราชการ เทศบาลตําบลหนองขาว 

 ผูตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของเทศบาลตําบลหนองขาวหรือดํารง

ตําแหนงอ่ืนท่ีทําหนาท่ีเชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 

 หนวยรับตรวจ หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองขาว  

 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในเพ่ือใหมีผล

การปฏิบัติงานเปนท่ีนาเชื่อถือและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ  

 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบความประพฤติท่ีดีงามท่ีผูตรวจสอบภายในตองพึง

ประพฤติตนในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณธรรม  

 วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

 หนวยตรวจสอบภายใน เทศบาลตําบลหนองขาว เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหการสนับสนุนและบริการตอ

ฝายบริหารในการในการความเชื่อม่ันตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุมคาของการ

ใชจายเงิน รวมท้ังม่ันใจวาขอมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินงานท่ีสําคัญ มีความถูกตองเชื่อถือไดและ

ทันเวลา สงเสริมใหมีการบริหารจัดการท่ีดีโดยการจัดวางระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอเหมาะสม รวมถึงการให

คําปรึกษาอยางเทียงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมมูลคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองขาวใหดี

ยิ่งข้ึน  

 

 

 



สายการบังคับบัญชา 

1. หนวยตรวจสอบภายในมีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงตอปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 

2. หนวยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําป ตอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว     

เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดนผานปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 

3. นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอนายกเทศมนตรีตําบล 

หนองขาว โดยผานปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 

4. การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในนําเสนอปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว     

ใหเห็นชอบและนําเสนอผูบริหารพิจารณาตามลําดับข้ัน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในโดย

มีการเผยแพรใหหนวยงานภายในเทศบาลตําบลหนองขาว และผูท่ีเก่ียวของไดทราบโดยท่ัวกัน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี 

ยอมรับดวยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึง ประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุม

ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย

รับตรวจ 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน รวมท้ังการ 

บริหารงานดานอ่ืน ๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาวใหเปนไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติ

คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินและการใชทรัพยากรทุก

ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข เพ่ือใหการ 

ปฏิบัติงาน ตามขอ 1. และ 2. เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวของกับ 

การดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตาม

วัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

อํานาจหนาท่ี 

หนวยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบตอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวโดย ผาน 

ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว และมีอํานาจหนาท่ีในการเขา ถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงาน

ตรวจสอบ โดยมีสิทธิท่ีจะขอทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตาง ๆ  

1. หนวยตรวจสอบภายในมีอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบทานการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานใน 

เทศบาลตําบลหนองขาว  และมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบ 

โดยมีสิทธิท่ีจะขอทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ี

เก่ียวของตลอดจนสังเกตการณ สอบถาม และขอคําชี้แจงจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานตรวจสอบ 

2. หนวยตรวจสอบภายใน ไมมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงานและระบบ 

ควบคุมภายใน หรอืแกไขระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ซ่ึงหนาท่ีดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหาร

ทุกระดับท่ีเก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาท่ีเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา 



3. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยใชการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม 

กิจกรรมและหนาท่ีของหนวยรับตรวจตามมาตรฐานท่ีกําหนด และรวมถึงความเห็นของฝายบริหารเก่ียวกับความเสี่ยง

หรือการควบคุมภายใน และนําเสนอ ตอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว อนุมัติ รวมท้ังกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง

แผนการตรวจสอบประจําป เสนอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวอนุมัติแลวนําสงสําเนาแผนการตรวจสอบประจําปท่ี

ผานการอนุมัติใหนายอําเภอ 

4. ปฏบิัติงานตามท่ีกําหนดไวในการแผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติ รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืน 

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติแลว ซ่ึงงานดังกลาวไมใชลักษณะเปน

งานประจํา และงานดังกลาวจะตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรมในกิจกรรมท่ี

ตรวจสอบ 

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ภายในระยะเวลาอันสมควร 

หรืออยางนอยทุก 2 เดือน นับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเปนเรื่องท่ีจะมี

ผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 

6. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบดานการเงินการบัญชีและการ 

ตรวจสอบการดําเนินงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

7. ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ 

ตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาวหรือหนวยงานในสังกัดอันมี

ผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

8. ผูตรวจสอบภายในไมสามารถรักษาการตําแหนงอ่ืนได 

9. กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเพ่ือใหความ 

เห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ความรับผิดชอบ  

 หนวยตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายใน โดยให

รายงานผลการตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ตามแนวทางท่ีมาตรฐาน

การตรวจสอบภายในท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลเก่ียวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ท้ังทางการ 

เงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน 

2. หนวยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหนวยรับตรวจ (สํานกั/ กอง) เพ่ือใหหัวหนา 

หนวยงานของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการใหขอมูลและขอเสนอแนะ ในอันท่ีจะทําใหผลการตรวจสอบมีประโยชน

สามารถนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. การจดัลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายใน 

ตามตารางเวลา โดยผูบริหารเห็นชอบ  

4. ปฏิบัติงานตามกําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําปตามท่ีไดรับอนุมัติ รวมท้ังปฏิบัติงานอ่ืน 



ตามท่ีนายกเทศมาตรีตําบลหนองขาวนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติแลว ซ่ึงงานดังกลาวไมใชลักษณะเปน

งานประจํา และงานดังกลาวจะตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระและเท่ียงธรรมในกิจกรรมท่ี

ตรวจสอบ 

5. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว ภายในระยะเวลาอันสมควร 

หรืออยางนอยทุก 2 เดือน นับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวตามแผน กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเปนเรื่องท่ีจะมีผลเสีย

หายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 

6. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะคลอบคลุมท้ังการตรวจสอบดานการเงินการบัญชีและการ 

ตรวจสอบการดําเนินงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

7. ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ 

ตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาวหรือหนวยงานในสังกัดอันมี

ผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

8. ผูตรวจสอบภายในไมสามารถรักษาการตําแหนงอ่ืนได 

9. กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาวเพ่ือใหความ 

เห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ความรับผิดชอบ 

  หนวยตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายใน

โดยใหรายงานผลการตรวจสอบและการใหขอมูลเชิงวิเคราะห ประเมินผล ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ตามแนวทาง

มาตรฐานการตรวจสอบภายในกําหนดไว ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลเก่ียวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ท้ังทางการ 

เงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน 

2. หนวยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหนวยรับตรวจ (สํานกั/สวน) เพ่ือใหหวัหนา 

หนวยงานของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการใหขอมูลและขอเสนอแนะ ในอันท่ีจะทําใหผลการตรวจสอบมีประโยชน

สามารถนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

3. การจดัลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบของหนวยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายใน 

ตารางเวลา ใหผูบริหารเห็นชอบ  

4. การพิจาณาลําดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบและเวลาดําเนินการใหพิจารณาจากความเสี่ยงท่ีมี 

สาระสําคัญ ดังนี้ 

  - การขาดขอมูลการเงินและการปฏิบัติงานท่ีดี 

  - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และขอกําหนดทางกฎหมาย 

  - ทรัพยสินสูญหายหรือเสียหาย 

  - การไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพของงาน 

  - การปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 



ความเปนอิสระ 

1. หนวยตรวจสอบภายใน ตองมีความเปนอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน 

การตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการใด ๆ ของเทศบาลตําบลหนองขาว หรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบความ

เปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

2. ผูตรวจสอบภายในจะรักษาการตําแหนงอ่ืนไมได 

3. รายงานผลการตรวจสอบตอนายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว โดยผานปลัดเทศบาลตําบล    

หนองขาวภายในเวลาอันสมควร กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเปนเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการ

ตรวจสอบทันที  

4. ผูตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพยสินตาง ๆ เพ่ือ 

รับทราบขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

5. ผูตรวจสอบภายในปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ 

ตรวจสอบของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมท้ังตองไมตรวจสอบงานท่ีตนเคยทําหนาท่ีบริหารหรือ

ปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ป กอนการตรวจสอบ 

หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

1. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 

2. จัดใหมีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และครบถวน 

3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน และโครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ประโยชนในการตรวจสอบ 

4. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดทํารายงานการเงินใหเรียบรอย

เปนปจจุบนั  พรอมท่ีจะใหตรวจสอบได 

5. ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 

6. ปฏิบัติตามขอทักทวงของขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตาง ๆ ท่ีผูบริหารทองถ่ิน

สั่งใหปฏิบัติ 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอการปฏิบัติหนาท่ีให

ผูตรวจสอบภายในรายงานผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี 

จริยธรรมการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน 

  ผูตรวจสอบภายในตองพึงประพฤติตนภายใตกรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันจะนํามาซ่ึงความ

เชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณธรรม โดยยึดถือและดํารงไวซ่ึงหลักปฏิบัติ 

ดังตอไปนี้ 

1. ความซ่ือสัตย (Integrity) ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและ 

ใหดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

 

 



2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผูประกอบ 

วิชาชีพในการรวบรวมขอมูล  ประเมินผล และรายงานดวยความไมลําเอียง ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาท่ีอยางเปน

ธรรมในทุก ๆ สถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนมามีอิทธิพลเหนือการ

ปฏิบัติงาน 

3. การปกปดความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผู 

เปนเจาของขอมูลท่ีไดรับทราบจากการปฏิบัติงานและไมเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจ

โดยตรงเสียกอน ยกเวนการมีพันธะในแงของงานอาชีพและเก่ียวของกับกฎหมายเทานั้น 

4. ความสามารถในหนาท่ี (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะนําความรูทักษะ และ 

ประสบการณมาใชในการปฏิบัติอยางเต็มท่ี จะตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ

ของการใหบริการอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  

การพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

 กฎบัตรฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2565 

 

 

   ลงชื่อ     พัทธธีรา แตงดี   ผูเสนอกฎบัตร 

(นางพัทธธีรา  แตงดี) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

 

       ลงชื่อ                   สชุาติ  บัวงาม          ผูตรวจทานกฎบัตร 

(นายสุชาติ  บัวงาม) 

ปลัดเทศบาลตําบลหนองขาว 

 

 

                    ลงชื่อ           วัฒนา  เชียงทอง         ผูเห็นชอบและอนุมัติกฎบัตร 

(นายวัฒนา   เชียงทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลหนองขาว 


