
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลต าบลจันจว้า 

วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
ของงานตรวจสอบภายใน 

 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  และเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ  และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  
วัตถุประสงค์  สายการบังคับบัญชา  อ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  และขอบเขตการปฏิบัติงานรวมถึงจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในของงานตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลจันจว้า  เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมของเทศบาลต าบลจันจว้า 
  
ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน   หมายถึง  กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็น
อิสระ  ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  การตรวจสอบภายในจะช่วย
ให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 งานตรวจสอบภายใน  หมายถึง  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลจันจว้า  
ตามท่ีก าหนดไว้ในการแบ่งส่วนราชการ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลจันจว้า  หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
 หน่วยรับตรวจ  หมายถึง  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจันจว้า  ตามการแบ่ง
ส่วนราชการเทศบาลต าบลจันจว้า  รวมท้ังหน่วยงานท่ีต้ังขึ้นเป็นการภายในด้วย 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มีผล
การปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณภาพ  เป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบความประพฤติท่ีดีงามท่ีผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงปฏิบัติ
ตนในอันท่ีจะน ามาซึ่งความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม  เป็นอิสระ  และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลจันจว้า  เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนและบริการต่อ
ฝ่ายบริหารในการให้ความเช่ือมั่นต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  และความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงิน  รวมท้ังมั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน  การบริหารงาน  และการด าเนินงานท่ีส าคัญ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 
และทันเวลา  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการท่ีดีโดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม รวมถึง
การให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลจันจว้า
ให้ดียิ่งขึ้น 
 
สายการบังคับบัญชา 

1. หน่วยตรวจสอบภายใน   มีนักวิชาการตรวจสอบภายใน    1 คน   และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ปลัดเทศบาล 

2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี  ผ่านปลัดเทศบาล  ให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาอนุมัติ 

/3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน... 
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3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบ ผ่านปลัดเทศบาล ให้นายกเทศมนตรีทราบและ
ส่ังการ 

 
อ านาจหน้าที ่

1. มีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด เทศบาลต าบล
จันจว้า  โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561  และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2562 

2. มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล  ข้อมูล  เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม  รวมถึงการสอบถาม  การสังเกตการณ์  และขอค าช้ีแจงจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลจันจว้า  ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร
ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของเทศบาลต าบลจันจว้า  เพื่อรับทราบข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

3. ไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  หรือการแก้ไขการบริหารความเส่ียงและระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งหน้าท่ีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดขอบของผู้บริหารทุกระดับท่ี
เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

 
ความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  ภารกิจของงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารและการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลจันจว้า  ให้สอดคล้องกับนโยบายในการ
เทศบาลต าบลจันจว้า  โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียง  และความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
3. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  พร้อมท้ังให้มีการเผยแพร่กฎบัตรให้หน่วยรับตรวจทราบ 
4. สอบทานความเพียงพอเหมาะสมและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ท้ังทางการเงิน 

การบัญชี และการปฏิบัติงาน 
5. นักวิชาการตรวจสอบภายในต้องมีการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานโดยตรงกับปลัดเทศบาล 
6. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  เสนอปลัดเทศบาล  เพื่อให้นายกเทศมนตรี อนุมัติภายในเดือน

กันยายน 
7. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลต าบลจันจว้า  ต่อปลัดเทศบาล และ

นายกเทศมนตรี 
8. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของ

หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะท่ีให้ไว้ในรายงานการตรวจสอบ 
9. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องด้านการเงิน การ

บัญชี การพัสดุ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงต่อนายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  
หน่วยรับตรวจ  และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

10. ประสานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ
ในอันท่ีจะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง แก้ไข การปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
/11.ประสอนกับส านักงาน... 
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11. ประสานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และหน่วยงานอื่นเพือ่ให้เกิดผลงานร่วมท่ีเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนราชการ 

12. พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ความช านาญ ในด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
อย่างเพียงพอ  เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่หน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

13. ปฏิบัติงานอย่างอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติแล้ว ท้ังนี้ งานดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผน  และไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมท่ีต้องตรวจสอบ 

 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลจันจว้า ปฏิบัติงานตรวจโดยก าหนดขอบเขต  ดังนี้ 

1. งานให้ความเช่ือมั่น 
- การตรวจสอบด้านการเงิน ( Financial Audit ) 
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance Audit ) 
- การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน ( Performance Audit ) 
- การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Audit ) 
- การตรวจสอบด้านการบริหาร ( Management  Audit ) 
- การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน ( Operational Audit ) 
- การตรวจสอบพิเศษ ( Special Audit ) 

2. การบริการให้ค าปรึกษา 
โดยขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมท้ังการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเส่ียงของหน่วยงาน
ของรัฐ 

 
ความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่ 
 ในการตรวจสอบตามขอบเขตการปฏิบัติงาน  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลจันจว้า ได้ใช้ข้อมูล 
(เอกสารหลักฐาน)  ของหน่วยรับตรวจเป็นข้อมูลหลักในการตรวจสอบ  ซึ่งทางหน่วยรับตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในความ
ถูกต้อง  ครบถ้วนของข้อมูล  ( เอกสารหลักฐาน ) ดังกล่าว  หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลจันจว้า เป็น
ผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2562 
 
หน้าที่หน่วยรับตรวจ 

1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและค าช้ีแจงเรื่องท่ีตรวจสอบแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน  สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

3. ปฏิบัติตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ท่ี หัวหน้าส่วนราชการส่ัง
ให้ปฏิบัติ  

/จรรยาบรรณ... 
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จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายใน  พึ่งประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงาม  โดยยึดหลักปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  ดังต่อไปนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ ( Integrity ) 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพก าหนด  
โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใด ๆ  ท่ีขัดต่อกฎหมาย  หรือมเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าท่ีอาจ
น าความเส่ียมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสร้างความเสียหายต่อราชการ 

2. ความเท่ียงธรรม ( Objectivity ) 
ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องไม่พึงรับส่ิงของใดๆ และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวของหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที
จะน าไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานรัฐ  รวมท้ังกระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดอคติ  
ล าเอียง  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีความรับผิดชอบได้อย่างเท่ียงธรรมหรือในการใช้
วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติได้  ท้ังนี้ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญท้ังหมดท่ีตรวจพบ  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผย หรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะ
ท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 

3. การปกปิดความลับ ( Confidintiality ) 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ  ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน
รวมท้ังต้องไมน่ าข้อมูลต่างๆ  ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงผลประโยชน์เพื่อตนเอง  และจะไม่
กระท าการใดๆ  ท่ีขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 

4. ความสามารถในหน้าท่ี ( Competency ) 
ผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
โดยจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะใส่วนท่ีตนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น  และต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผล  และ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี    11  กันยายน  พ.ศ.  2563   เป็นต้นไป 
 
 
 
          ว่าท่ีร้อยตรี     ธีรภพ  ธนะศรี 
        ( ธีรภพ  ธนะศรี ) 
            ปลัดเทศบาลต าบลจันจว้า 
 
 
       (ลงช่ือ)      บรรจง  ยางยืน 

( นายบรรจง  ยางยืน ) 
      นายกเทศมนตรีต าบลจันจว้า 

   


