
 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 เทศบาลเมืองชุมพร 
ค าน า 
 ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 20 เมษายน 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดนั้น 
เทศบาลเมืองชุมพรได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดเทศบาลเมืองชุมพรปฏิบัติหน้าที่ได้ถู กต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือประเมินระบบควบคุมภายใน
และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองชุมพร ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่
มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน วิธีการรายงานผลการ
ตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้มีความพอเพียง เหมาะสม 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสรุปผลการประเมินความส าเร็จจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบ
ส าคัญของระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบส าคัญของระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ทั้ง 8 องค์ประกอบเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองชุมพรให้ดีขึ้น และ
จะช่วยให้เทศบาลเมืองชุมพรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
ต่อไป 
 
ค านิยาม 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบให้ดีขึ้น 
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆและให้
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
  แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด มีหน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 
 
 



วัตถุประสงค ์
  หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้
หลักประกันและการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในเทศบาลเมืองชุมพรด้วยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
เทศบาลเมืองชุมพร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนเกิดความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และอ่ืนๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
 
สายการบังคับบัญชา 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ด ารง
ไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น ดังนี้ 

1. มีความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 3 
ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 4 ก าหนดให้การบริหารงานทั่วไปของหน่วย
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยตรวจสอบภายใน และมีปลัดเทศบาลเมืองชุมพรเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายประจ าสูงสุด ตาม 
พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเสนองานผ่านปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เห็นชอบกฎบัตร อนุมัติแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม
ผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพิจารณาสั่งการ 
 
อ านาจหน้าที่ 
  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 19 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 20 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้

เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกฐานะศักดิ์ศรี
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวปฏิบัติตามหลักการ
พ้ืนฐานโดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณ เพ่ือประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ยึดถือ
และด ารงไว้ตามหลักปฏิบัติ ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ
และท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยง 
ผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
อ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้
ที่มีอ านาจโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 



4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงมีอ านาจหน้าที่ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 79 ที่ก าหนด ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร 
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
เทศบาลเมืองชุมพรตามลักษณะของงานตรวจสอบภายในก าหนดไว้ ดังนี้ 

งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
- การก ากับดูแลที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ หนังสือสั่งการฯ  
- การบริหารความเสี่ยง 
- การควบคุมภายใน 

     งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) 
- การให้ค าปรึกษา 
- การให้ข้อเสนอแนะ  

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ 17 ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของทุกหน่วยรับตรวจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองชุมพร โดยค านึงถึงความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเทศบาล
เมืองชุมพรด้วย 

1. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอผ่านปลัดเทศบาลเมืองชุมพร เพ่ือเสนอ
นายกเทศมนจรีเมืองชุมพร ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่
หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก และเสนอ
รายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เสนอผ่านปลัดเทศบาลเมือง
ชุมพร เพ่ือน าเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรและคณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย 

3. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดท าและ
เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรโดยเสนอผ่านปลัดเทศบาลเมืองชุมพรก่อน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ(เดือนกันยายน) 

4. ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

5. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4 
6. จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรโดยเสนอผ่าน

ปลัดเทศบาลเมืองชุมพรก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน 
นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทาง
ราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

 
 



7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วยรับ
ตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

8. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง 
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

9. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และความ
คิดเห็น ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 

10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

11. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาลเมือง
ชุมพรด้วย 

 
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทาง
การเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน 

2. ตรวจสอบการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

3. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานและ
โครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ก าหนด โดยมีผลผลิตและ
ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

4. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบ 
ที่ก าหนด โดยค านึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเสนอแนะมาตรการการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม 
 
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
  ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติ งานตรวจสอบ การรายงานการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น 
 
สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. หน่วยรับตรวจต้องให้ความร่วมมือ การสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรและบริการอ่ืนๆ ใน
หน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. หน่วยตรวจสอบภายในคัดเลือกกิจกรรมการตรวจสอบ ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ 
และการใช้เทคนิค/วิธีการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
 




