
 บันทึกข้อความ  

 

 
ส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน  เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

ที่  ชร 52701/404 วันที่  18 พฤศจิกายน 2564 
เร่ือง ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลเวียงเทิง 

เรียน    ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง / นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง 
  1.เรื่องเดิม 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๖4 มาตรฐานด้านคุณสมบัติ หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยให้
สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหน่วย
ตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง เสนอขออนุมัติจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ 

  2.ข้อเท็จจริง 
 หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้ดำเนินการปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลเวียงเทิง บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตลอดจนสามารถสอบทานระบบการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ 
คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบายของผู้บริหารอย่างแท้จริง 
 3.ข้อกฎหมาย 

  1.พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

  2.หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๖4 ข้อ ๑๗ (๒) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง 

4.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ 
  - พิจารณาลงนามอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 
  - พิจารณาอนุมัติให้สำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 ประชาสัมพันธ์ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  - พิจารณาอนุมัติให้สำเนาบันทึกข้อความฉบับนี้ สำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖5 แจ้งให้
หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทราบโดยทั่วกัน 
  - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา         

                                                                              ห้ามคัดลอก  

                                                              (นายเกียรติขจร  มงคลไชยสิทธิ์)     
                   นักวิชาการตรวจภายในปฏิบัติการ  
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-  ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 
  ............................................................................................................................. .................................................... 
 
                                                                          ห้ามคัดลอก 
                                        ว่าทีร่้อยตร ี
                                                                  (ต่อตระกูล  วรรณสอน)  

                ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
  
 

 
-  ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง 

 
  ...................................................................................... ...........................................................................................  
 
 
                ห้ามคัดลอก 
                                                              (นายสงิห์ทอง  หนุนนำสิริสวัสดิ์)  

                นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง 
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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
หน่วยตรวจสอบภายใน  

เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
  

 กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  วัตถุประสงค์ สาย
การบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของหน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลเวียงเทิง เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมของ เทศบาลตำบลเวียงเทิง 

 คำนิยาม  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545  

“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน 
การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์  ประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ        

 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 “หน่วยรับตรวจ” หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้

หมายความรวมถึงกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารหรือกำกับดูแล 
 วัตถุประสงค ์ 
 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อให้
เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายเงิน การป้องกัน
ทรัพย์สิน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 สายการบังคับบัญชา  
 1.ผู ้ตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง และผู ้บริหารท้องถิ ่นตาม
โครงสร้างองค์กร  
 2.ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง โดยผ่านปลัดเทศบาลตำบล
เวียงเทิง  
 3. ผู ้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง โดยผ่าน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 อำนาจหน้าที่  
 1.ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจาก การแทรกแซงใน
การปฏิบัติงาน การรายงานและการเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบ และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของ
เทศบาลตำบลเวียงเทิงหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 2.หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
และมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ โดยมีสิทธิที่จะเข้า
ทำการตรวจสอบทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การสังเกตการณ์ การสอบถาม และการขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลตำบลเวียงเทิง ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตำบลเวียงเทิงมีหน้าที ่ให้การสนับสนุน การ



ปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
 3.ผู้ตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือ
การแก้ไขระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำ 
 ความรับผิดชอบ  
  1.กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงานต่างๆ 
ของเทศบาลตำบลเวียงเทิง โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมบริหารความเสี่ยง 
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเวียงเทิง 
  2.กำหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงพิจารณา
ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ  
  3.ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและจริยธรรม
ของผู้ตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายหรือระเบียบฯ กำหนด  
  4.เสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของปี  
  5.เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง ภายในเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อยทุกสอง
เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบ กรณีตรวจพบเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทาง
ราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
  6.ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับ
ตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  
  7.ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
  8.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ  เป้าหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ทั้งนี้งานดังกล่าวต้องเป็นงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนตรวจสอบ ไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจำหรืองานตรวจก่อนจ่าย และไม่ทำให้ผู้ตรวจ
สอบภายในขาดความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมหรือมีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน  
 ขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ซึ่งรวมถึง  
  1.ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการ
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง  
  2.สอบทานการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

 3.สอบทานความถูกตอ้งและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง  
 4.ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มีความเหมาะสมกับ
ประเภทของทรัพย์สินนั้นๆ  
  5.ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินการคลังของเทศบาลตำบลเวียงเทิง  
  6.วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
 กรอบความประพฤติผู้ตรวจสอบภายใน  
  1.ความเป็นอิสระ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงตาม 
อำนาจหน้าที่ เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อปลัดเทศบาลตำบล
เวียงเทิงและนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงตามลำดับ  



  2.ความเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลำเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และให้หลีกเลี่ยงใน 
เรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 ข้อจำกัดของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม  
  ในกรณีท่ีมีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระหรือ เที่ยงธรรม ผู้
ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม โดยลักษณะของการ
เปิดเผยจะข้ึนอยู่กับเหตุการณ์หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี 
 มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  
  ผู้ตรวจสอบภายในจะดำรงตนประพฤติ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวข้อง และพึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้   
  1.ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและทำให้ดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป  
  2.ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู ้ประกอบวิชาชีพในการ
รวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่อย่าง เป็นธรรมในทุกๆ 
สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน  
  3.การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมลูที่
ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน 
ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น  
  4.ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 การพัฒนางานตรวจสอบภายใน  
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนๆ เพ่ิมเติม อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ  
  1.อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
  2.จดัให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน  
  3.จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน งาน และโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ  
  4.จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน 
พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้  
  5.ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
  6.ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงสั่ง
ให้ปฏิบัติ  
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิงพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี  
  กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  
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