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กฎบตัรการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนีจ้ัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และเพื่อ ให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงาน         
ได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ สายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบและขอบเขตการ
ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย รวมถึงจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน           เพื่อ
เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยรับตรวจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสาน
ประโยชน์โดยรวมของเทศบาลต าบลแม่อาย  โดยให้นิยามศัพท์ของค าที่เกี่ยวข้องกับแผนการ ตรวจสอบดังนี้ 

นิยามศัพท์ในการจัดท าแผนการตรวจสอบมีนิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน  การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล อย่างเป็นระบบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลแม่อาย หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 

หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแม่อาย           
ที่ปรากฎตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของเทศบาลต าบลแม่อาย 

แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จัดท าข้ึนไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ            
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ  ๆ  และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
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แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท า
ไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้
เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ 

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อายจัดต้ังข้ึน เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้
ความเช่ือมั่นต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้ง
มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการด าเนินงานที่ส าคัญ มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และทันเวลา 
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีโดยการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รวมถึง การให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลแม่อายให้ดี
ยิ่งขึ้น 

พันธกิจ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามข้อก าหนด การบริหาร และการ
ปฏิบัติงาน การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน และการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลแม่อาย 

2. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และเกิดคุณค่าเพิ่ม 

3. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ทราบถึงความเพียงพอเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายใน 

 

สายการบังคับบัญชา 
๑. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อ

ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
๒. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย เป็นผู้เสนอแผนตรวจสอบภายในประจ าปี 

ต่อปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย เพื่อพิจารณาน าเสนอผู้บริหารตามล าดับช้ันต่อไป 
๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย เป็นผู้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย เพื่อพิจารณาเสนอผู้บริหารตามล าดับช้ันต่อไป 
๔. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย เป็นผู้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

น าเสนอปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย เพื่อให้ความเห็นชอบและน าเสนอผู้บริหารพิจารณาตามล าดับช้ัน และให้มีการ
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบโดยทั่วกัน 
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อ านาจหน้าท่ี 
๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัด เทศบาล

ต าบลแม่อาย โดยด าเนินการตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2564 

๒. มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม รวมถึงการสอบถาม การสังเกตการณ์ และขอค าช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลแม่อาย ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าแก่หน่วยรับตรวจ 

๓. ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน หรือการแก้ไขการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 ๑. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน 

และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลแม่อาย ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

 ๒. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ 

 3. จัดให้มีการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน ตามกรมบัญชีกลางก าหนด 
 4. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้มีการเผยแพร่กฎบัตรให้หน่วยรับตรวจ

ทราบ 
 5 สอบทานความเพียงพอเหมาะสมและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง

ทางการเงิน การบัญชี และกาปฏิบัติงาน 
 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานโดยตรงกับ

นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   
 7. จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี เสนอนายกเทศมนตรี

ต าบลแม่อาย อนุมัติภายในเดือนกันยายน 
 8. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจในสงักัดเทศบาลต าบลแม่อาย ต่อนายกเทศมนตรี

ต าบลแม่อาย   
 9. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุง

แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานการตรวจสอบ 
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 10. ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องด้าน
การเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงต่อนายกเทศมนตรี หน่วยรับตรวจ 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

11. ประสานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

12. พัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความช านาญในด้านวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ เพื่อสร้างความเช่ือมันให้แก่หน่วยรับตรวจต่อผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

13. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
เทศบาลต าบลแม่อาย นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแลว้ ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคตอ่
การปฏิบัติงานตามแผน และไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ 

 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย ปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมทั้งหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลต าบลแม่อาย โดยก าหนดขอบเขต ดังนี้ 

1. งานให้ความเช่ือมั่น (Assurance Service) 
1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 
1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) 
1.3 การตรวจสอบด้านการด าเนินงาน (Performance Audit) 
1.4 การตรวจสอบอื่น ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่นนอกเหนือข้อ 1.1 – 1.3 เช่น การ

ตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี
พิเศษ) เป็นต้น 

2. การบริการให้ค าปรึกษา 
โดยขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการ

ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของ
รัฐ 
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การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด ประกอบด้วย 
1. การประเมินความพึงพอใจหน่วยตรวจสอบภายใน โดยการประเมินผลจากหน่วยรับตรวจภายใน 

เทศบาลต าบลแม่อาย 
2. การประเมินตนเอง ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

หน้าท่ีหน่วยรับตรวจ 
๑. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและค าช้ีแจงเรื่องที่ตรวจสอบแก่ผู้ตรวจ

สอบภายใน 
๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน สมบูรณ์พร้อมให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
๓. ปฏิบัติตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้าส่วน

ราชการสั่งให้ปฏิบัติ 
 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายใน พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม โดยยึดหลักปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้ 
๑. ความซื่อสัตย์ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 

ต้องปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่ก าหนด ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
ในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ และต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 

๒. ความเที่ยงธรรม 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่ความขัดแย้งกับ

ผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใดฯ ที่จะท าให้เกิดอคติหรือความล าเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม ไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่
เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ และต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว  อาจท าให้รายงาน
บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
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3. การปกปิดความลับ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง  ๆ  ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 

และต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและไม่กระท าการ
ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ทางราชการ 

4. ความสามารถในหน้าที่ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน

ของรัฐ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรบั
การปฏิบัติงานเท่านั้น และต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

 

 

(นางเจนจริา อินนา) 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 

 

 

(นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 

 


