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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 

เทศบาลต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ 
อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย 
รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยรับตรวจ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานและประโยชน์โดยรวมของเทศบาลต าบลแม่อาย  
โดยให้นิยามศัพท์ของค าที่เก่ียวข้องกับแผนการ ตรวจสอบดังนี้ 

๑. นิยามศัพท์ในการจัดท าแผนการตรวจสอบมีนิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้นการ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแล            อย่าง
เป็นระบบ 

แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน      
จัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 

แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด   จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

หน่วยรับตรวจ คือ หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลแม่อาย 
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๒ 

วัตถุประสงค ์

 หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อายจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้
หลักประกันและการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ     
ต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่ าของการใช้จ่ายเงิน การป้องกัน
ทรัพย์สิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

สายการบังคับบัญชา 

๑. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
๒. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย เป็นผู้เสนอแผนตรวจสอบภายในประจ าปี ต่อปลัดเทศบาล

ต าบลแม่อาย เพ่ือพิจารณาน าเสนอผู้บริหารตามล าดับชั้นต่อไป 
๓. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย เป็นผู้เสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อ

ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย เพ่ือพิจารณาเสนอผู้บริหารตามล าดับชั้นต่อไป 
๔. ผู้ตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย เป็นผู้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในน าเสนอ

ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย เพ่ือให้ความเห็นชอบและน าเสนอผู้บริหารพิจารณาตามล าดับชั้น และให้
มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้หน่วยรับตรวจทราบโดยทั่วกัน 

นโยบายการด าเนินการ 

1. หน่วยรับตรวจในสังกัดเทศบาลต าบลแม่อาย ควรได้รับการตรวจสอบและการให้บริการให้ค าปรึกษา
ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบฯ อย่างทั่วถึง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วย
ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลแม่อาย 

2. การด าเนินการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อายให้ถือปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 

3. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลแม่อาย ให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และของกรมบัญชีกลาง หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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๓ 

อ านาจหน้าที่ 

๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด และมีอ านาจ
ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน า        
แก่หน่วยรับตรวจ 

๒. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ
การด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศบาลต าบลแม่อาย  โดยค านึงถึง
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 

 ๒. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

    ๒.๑ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อนายกเทศบาลต าบลแม่อาย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
โดยผ่านปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย  ภายในเดือนกันยายน 

    ๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการติดตามและประเมินผล        
การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการก ากับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอ         
ของการควบคุมของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน และการตรวจสอบบริหาร โดยให้มีรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

      (๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  
ที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน             ของ
ส่วนราชการต่อนายกเทศบาลต าบลแม่อาย  โดยผ่านปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย  ภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับ
จากวันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีท่ีเป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

      (๒) ให้มีระบบการติดตามการด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามผล
เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

 ๓. งานด้านการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และความคิดเห็น         ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการ
ควบคุมภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 
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๔ 

 ๔. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้มีการ
ประสานงานการด าเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 

ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงินและบัญชี 
และรายงานทางการเงิน 

๒. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลแม่อาย ให้เป็นไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของแผนงาน และโครงการต่างๆ 
ของเทศบาลต าบลแม่อายตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ก าหนดโดยมีผลผลิต
และผลลัพธ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

๔. ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจาก
นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปี 

๕. ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดโดยค านึงถึง
ความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเสนอแนะมาตรการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

๖. รายางานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงส าคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทาง     
ในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ ต่อนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 

๗. ติดตามผลการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

แนวทางการปฏิบัติ 

 ๑.ด้านความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

  ๑.๑ ความเป็นอิสระ 

   หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย รายงานผลการตรวจสอบภายในตรงต่อ
ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย เพ่ือพิจารณาน าเสนอผู้บริหารตามล าดับชั้น และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดย
ปราศจากการแทรกแซง ทั้งในเรื่องการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติ งานตรวจสอบ และการรายงาน
ผลการตรวจสอบ 

 

๑.๒ ความเที่ยงธรรม 
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๕ 

   ผู้ตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและมีความเที่ยงธรรมเยี่ยง           
ผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวมข้อมูลประเมินผล และรายงานผลการตรวจสอบด้วยความไม่ล าเอียง หรือถืออคติ
ในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่เป็นกลาง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ 

  ๑.๓ ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 

   ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าว ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ   
โดยการเปิดเผยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจ ากัดในแต่ละกรณีไป 

 ๒.ด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

  ๒.๑ ความซื่อสัตย์ 

   ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร           
และมีความรับผิดชอบ ต้องปฏิบัติงานตามที่กฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพที่ก าหนด 
ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความ
เสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ และต้องให้ความเคารพและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 

๒.๒ ความเที่ยงธรรม 

   ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดฯ ที่จะน าไปสู่     
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใดฯ ที่จะท าให้เกิดอคติหรือความล าเอียงจนเป็น
เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม ไม่พึงรับสิ่งของใดฯ ที่จะท าให้เกิดหรือ
ก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  และต้องเปิดเผยหรือรายงาน
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว     
อาจท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

๓.การปกปิดความลับ 

  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน 
และต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและไม่กระท าการ
ใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ทางราชการ 

 

 

๔.ความสามารถในหน้าที่ 
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๖ 

  ๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 

  ๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน         
ของส่วนราชการ 

  ๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

๑. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก้ผู้ตรวจสอบภายใน 
๒. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือรอรับการตรวจสอบ   

จากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก 
๓. จัดเตรียมรายละเอียดแผ่นงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์

ในการตรวจสอบ 
๔. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อย

เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจสอบได้ 
๕. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเอกสารหบักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบ         

การตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการ    

ให้ปฏิบัติในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามเห็นควรแก่กรณี 

การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  

หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  โดยมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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๗ 

 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน       
ของหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 
3. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  มาตรา ๗๙  
4. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
6. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2546 
7. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลางได้

ก าหนดขึ้น 
8. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ก าหนดโดย

กรมบัญชีกลาง 
 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

อนุมัติ 

 

 

(นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 

วันที่      เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 


