
  
 

 
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เทศบาลต าบลป่าก่อด า  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชยีงราย 
 

กฎบัตรนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับของหน่วยรับตรวจ  (ส ำนัก/กอง)   
ในเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ  มีควำมเข้ำใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  อ ำนำจหน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของ
หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำรวมถึงมำตรฐำนและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน 
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยรับตรวจ ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรประสำน
ประโยชน์โดยรวมของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

ค านิยาม 
"กำรตรวจสอบภำยใน"  หมำยควำมว่ำ กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่นและกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำง 

เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ   ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น
กำรตรวจสอบภำยในจะช่วยให้ส่วนรำชกำรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบ  

"แผนกำรตรวจสอบ"  หมำยควำมว่ำ  แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
จัดท ำขึ้นไว้ล่วงหน้ำเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบจ ำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในกำรสอบทำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่นทันตำมก ำหนดเวลำ 

"แผนกำรปฏิบัติงำน" หมำยควำมว่ำ แผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งผู้ตรวจสอบ  
ภำยในจัดท ำไว้ล่วงหน้ำว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีกำรใด 
และทรัพยำกรที่ใช้เท่ำใด จึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จ  

"หน่วยตรวจสอบภำยใน" คือ หน่วยงำนที่รับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยในของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
"ผู้ตรวจสอบภำยใน" คือ ผู้ด ำรงต ำแหน่งนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน รวมทั้งกำรจัดท ำกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน และแผนกำรตรวจสอบ 
ภำยในประจ ำปี 

"หน่วยรับตรวจ" คือ หน่วยงำนภำยในเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
 

วัตถุประสงค์ 
  หน่วยตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้น  เพ่ือให้บริกำรต่อฝ่ำยบริหำร  เพ่ือให้เกิด
ควำมมั่นใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำน  และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน  รวมทั้ง
ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน  ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
           /สำยกำร... 
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สายการบังคับบัญชา 

  1.  หน่วยตรวจสอบภำยใน  มีสำยบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อปลัดเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
  2.  กำรเสนอแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี  ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในเสนอต่อ
นำยกเทศมนตรีต ำบลป่ำก่อด ำ  โดยผ่ำนปลัดเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
  3.  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน  รำยงำนผลกำรตรวจสอบตรงต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลป่ำก่อด ำ
เพ่ือพิจำรณำเสนอผู้บริหำรตำมล ำดับชั้นต่อไป 

๔. ผู้ตรวจสอบภำยใน เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เป็นผู้ทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน 
น ำเสนอปลัดเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ เพ่ือให้ควำมเห็นชอบและน ำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำตำมล ำดับชั้น และให้มี
กำรเผยแพร่กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในให้หน่วยรับตรวจทรำบโดยทั่วกัน 

นโยบายการด าเนินการ 
๑. หน่วยรับตรวจในสังกัดทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ ควรได้รับกำรตรวจสอบและกำรให้บริกำร 

ให้ค ำปรึกษำในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยและระเบียบฯอย่ำงทั่วถึง โดยให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วย 
ตรวจสอบภำยในของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

๒. กำรด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในของหน่วยตรวจสอบภำยใน เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
ให้ถือปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วย 
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ 

๓. มีกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 
ให้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน โดยเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นและของ 
กรมบัญชีกลำง หรือของหน่วยงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

อ านาจหน้าที่ 
  1. หนว่ยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกส ำนักทุกกองของเทศบำล
ต ำบลป่ำก่อด ำ  และมีสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล เอกสำร ทรัพย์สิน เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ 
  2. หน่วยตรวจสอบภำยใน  ไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย  วิธีปฏิบัติงำนและระบบ
ควบคุมภำยใน  หรือกำรแก้ไขระบบควบคุมภำยใน  ซึ่งหน้ำที่ดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร      
(หัวหน้ำส ำนัก/กอง) ที่เก่ียวข้อง  ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่เป็นเพียงผู้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

3. ขอบเขตกำรตรวจสอบภำยในจะครอบคลุมทั้งกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชี  และกำร   
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนรวมทั้งกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

4. ผู้บริหำรจะพิจำรณำสั่งกำรให้ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนอ่ืนได้ตำมควรแก่กรณี  ทั้งนี้  
งำนดังกล่ำวต้องไม่ท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำมเป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
                   5. หน่วยตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระและไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ในกิจกรรมตรวจสอบ  
ปรำศจำกกำรแทรกแซงในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็นในกำรตรวจสอบของฝ่ำยบริหำรหรือบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด  และไม่ควรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใด ๆ ของเทศบำลอันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็น 
 
           /แนวทำง... 
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แนวทางการปฏิบัติ 

๑. ด้ำนควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรมของกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 
๑.๑ ควำมเป็นอิสระ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน เทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในตรง 
ต่อปลัดเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ   เพ่ือพิจำรณำน ำเสนอผู้บริหำรตำมล ำดับชั้น  และปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง  ทั้งในเรื่องกำรก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบ  กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  และกำร 
รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

๑.๒ ควำมเที่ยงธรรม 
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มีจริยธรรมและมีควำมเที่ยงธรรมเยี่ยง       

ผู้ประกอบวิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูลประเมินผล และรำยงำนผลกำรตรวจสอบด้วยควำมไม่ล ำเอียง          
หรือ  ถืออคติในกำรปฏิบัติงำน มีทัศนคติที่เป็นกลำง และปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมในทุกๆสถำนกำรณ์ 

๑.๓ ข้อจ ำกัดของควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรม 
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ำกัดที่จะท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง 

เป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภำยในควรเปิดเผยถึงสำเหตุหรือข้อจ ำกัดดังกล่ำวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ   
โดยกำรเปิดเผยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจ ำกัดในแต่ละกรณีไป 

๒. ด้ำนจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยใน 
๒.๑ ควำมซื่อสัตย์ 

ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และ       
มีควำมรับผิดชอบ ต้องปฏิบัติงำนตำมที่กฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตำมวิชำชีพที่ก ำหนด
ต้องไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรกระท ำใดๆที่ขัดต่อกฎหมำย หรือไม่เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำที่อำจน ำควำม
เสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อส่วนรำชกำร และต้องให้ควำมเคำรพและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและจรรยำบรรณของทำงรำชกำร 

๒.๒ ควำมเที่ยงธรรม 
ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใดๆท่ีจะน ำไปสู่ควำม 

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งกระท ำกำรใดๆที่จะท ำให้เกิดอคติหรือควำมล ำเอียงจนเป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม ไม่พึงรับสิ่งของใดๆที่จะท ำให้เกิดหรือ
ก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรมในกำรใช้วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ และต้องเปิดเผยหรือรำยงำน
ข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำว    
อำจท ำให้รำยงำนบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริงหรือเป็นกำรปิดบังกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำย 

๓. กำรปกปิดควำมลับ 
ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำงๆที่ได้รับจำกกำร 

ปฏิบัติงำน และต้องไม่น ำข้อมูลต่ำงๆที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้ในกำรแสวงหำผลประโยชน์เพื่อตนเอง 
และไม่กระท ำกำรใดๆที่ขัดต่อกฎหมำยและประโยชน์ของทำงรำชกำร 

๔. ควำมสำมำรถในหน้ำที่ 
๔.๑ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 

และประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น 
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๔.๒ ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของ 

ส่วนรำชกำร 
๔.๓ ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผลและ 

คุณภำพของกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
กำรตรวจสอบภำยใน เป็นกระบนกำรวำงระบบ แผนงำน และด ำเนินกำรตรวจสอบทำนกำร 

ปฏิบัติงำนขององค์กรอย่ำงเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องด้วยวิชำกำรของงำนตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อถือได้ 
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลกำรตรวจสอบจะปรำกฏในรูปของรำยงำและ
ข้อเสนอแนะที่องค์กรสำมำรถน ำไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้นกำรปฏิบัติงำนที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของ
องค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ำยที่เป็นเป้ำหมำยของกำรตรวจสอบภำยใน คือ กำรปรับปรุงแก้ไข และกำรยกเลิก
กำรปฏิบัติที่ท ำให้องค์กรเกิดควำมสูญเสีย ทั้งควำมน่ำเชื่อถือและกำรสูญเสียทรัพยำกรแบบไม่คุ้มค่ำ โดยผลของ
กำรตรวจสอบจะเป็นวิธีในกำรน ำไปสู่กำรเพ่ิมพูนมูลค่ำขององค์กร ทั้งในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง 
เครดิต เป็นต้น และที่จับต้องได้ ได้แก่ กำรประหยัดทรัพยำกร เป็นต้น และกำรเพ่ิมพูนมูลค่ำที่เป็นผลมำจำกกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน และกระบวนกำรทั้งที่เป็นระหว่ำงกระบวนกำรและที่เป็น
กระบวนกำรต่อเนื่องในรูปของมูลค่ำเพ่ิม 

การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน พึงเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่ตรวจสอบพบ ตำมล ำดับ 

สำยกำรบังคับบัญชำ และให้ปฏิบัติทันทีที่พร้อม อีกทั้งให้เสนอแนะแนวทำงแก้ไขและค ำแนะน ำเพ่ือขจัดข้อ
ขัดแย้ง ในกรณีไม่พบข้อขัดแย้งทำงผลประโยชน์จะต้องรำยงำนถึงกำรไม่พบดังกล่ำวด้วย ทั้งนี้ หน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในอำจสงวนสิทธิกำรตรวจสอบ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระเป็นกลำง และทั้งปรำศจำกกำร
แทรกแซงทุกกรณ ี

ความเป็นอิสระและจ ากัดของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระจำกกิจกรรมทั้งปวงของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ 

ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ให้หัวหน้ำหน่ว ยงำนตรวจสอบภำยในเป็น
ผู้บังคับบัญชำสูงสุดของหน่วยงำน มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่เป็นมำตรฐำนที่ระเบียบ
ก ำหนด และไม่ต้องรับค ำสั่งในกำรปฏิบัติงำนใด ๆ ที่ไมใช่หน้ำที่อันเกิดจำกหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของตน
หรือหน่วยงำนอ่ืนโดยเด็ดขำด ซึ่งหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่และพึงถือปฏิบัติงำนตำมที่ระบุไว้ในกฎ
บัตรของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำเท่ำนั้น และพึงถือปฏิบัติตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

๑. พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ

หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.๒๕'๖ด แก้ไขเพ่ิมเดิมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ผู้ ตรวจสอบภำยในไม่พึงปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ไม่ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องและนอกเหนือจำกกำรตรวจสอบภำยใน 
๒. ไม่จัดท ำหรืออนุมัติกำรทำงบัญชี รำยงำนทำงกำรเงิน และรำยงำนไม่ใช่รำยงำนทำงกำรเงิน 

นอกเหนือจำกรำยงำนตรวจสอบปกติ 
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๓. ไม่ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

ยกเว้นพนักงำนที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
๔. มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนของกรมบัญชีกลำง 

ความรับผิดชอบและขอบเขตการตรวจสอบ 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน  ต้องปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบภำยในโดยให้
รำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรให้ข้อมูลเชิงวิเครำะห์  ประเมินผล  ข้อเสนอแนะ  ค ำปรึกษำ  ตำมแนวทำงที่
มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในก ำหนดไว้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน   
ทั้งทำงกำรเงินกำรบัญชีและกำรปฏิบัติงำน  

           2.  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน  จะประสำนงำนกับหน่วยรับตรวจ (ส ำนัก/กอง) เพ่ือให้
ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ   ในอันที่จะท ำให้ผลกำรตรวจสอบมี
ประโยชน์สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
                    3.  เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน  ต้องประสำนงำนกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้
เกิดผลงำนร่วมที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
                     4.  กำรจัดล ำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในจัดท ำและเสนอแผน
ตำรำงเวลำ  โดยมีกำรพิจำรณำร่วมกับฝ่ำยบริหำร 

5. ตรวจสอบและประเมินผลควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆทำงกำรเงิน 
ทำงบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงิน 

6. ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำ ให้เป็นไป 
ตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

7. ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมคุ้มค่ำของแผนงำน และ 
โครงกำรต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลป่ำก่อด ำตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยหรือมำตรฐำนงำนที่ก ำหนดโดยมี
ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ซึ่งวัดจำกตัวชี้วัดที่เหมำะสม 

8. ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่ได้รับ 
มอบหมำยจำกนำยกเทศมนตรีต ำบลป่ำก่อด ำ นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 

9. ประเมินผลระบบควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจตำมขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนด 
โดยค ำนึงถึงควำมพอเพียง และประเมินประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน เพ่ือเสนอแนะมำตรกำร 
ควบคุมภำยในที่รัดกุม และมีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมขององค์กร 

10. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นควำมเสี่ยงส ำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและ 
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ต่อนำยกเทศมนตรีต ำบลป่ำก่อด ำ 

11. ติดตำมผลกำรตรวจสอบ และให้ค ำปรึกษำแก่ผู้บริหำรของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้กำร 
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตำมข้อเสนอแนะ ในรำยงำนผลกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  
1. อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน  
2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสำร ในกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสม และครบถ้วน เพ่ือรอรับกำร 

ตรวจสอบจำกหน่วยตรวจสอบภำยในและหน่วยตรวจสอบภำยนอก 
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3. จัดเตรียมรำยละเอียดแผนงำน และโครงกำร ตลอดจนเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำปฏิบัติงำน 

เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ  
4. จัดท ำบัญชีและจัดเก็บเอกสำรประกอบรำยกำรบัญชี    รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรเงินให้ 

เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้  
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถำมต่ำงๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
6. ปฏิบัติงำนตำมข้อทักท้วงข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในในเรื่องต่ำงๆ ที่ผู้บริหำร   

ท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ 
ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยรับตรวจกระท ำกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อกำรปฏิบัติ 

หน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำสั่งกำรตำมควรแก่กรณี 

การพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
๑. ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องได้รับกำรอบรมเพ่ิมเติมควำมรู้ และควำมสำมำรถด้ำนกำร 

ตรวจสอบภำยในและด้ำนอ่ืนๆ รวมทั้งต้องได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ และกำรเข้ำร่วมประชุมของ 
หน่วยรับตรวจอย่ำงท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 

๒. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงงำนกำรตรวจสอบภำยใน ให้มีควำมเป็น 
มำตรฐำนมำกยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
  

กฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

 
                          อนุมัติโดย  
 

ว่ำที่ร้อยตรี  
       (ด ำรงศักดิ์    ขวัญชัย) 

        นำยกเทศมนตรีต ำบลป่ำก่อด ำ 
       วันที่  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


