
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

เทศบาลต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

************************************* 
 

                   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นเพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน
ของเทศบาลต าบลหมูสี 
                   หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  รวมทั้งความถูก
ต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
สอดคล้องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปสาระส าคัญได้
ดังต่อไปนี้ 
  
1. ความหมาย 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง   
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมลากรก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระ เบียบแบบ
แผนที่ดี 
  แผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
  หน่วยตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของเทศบาล
ต าบลหมูสี 
  ผู้ตรวจสอยภายใน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบล
หมูสี หรือผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลต าบลหมูสี 
มีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าป ี
  หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลหมูสี 
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2. วัตถุประสงค์ 
  

1. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน  การบัญชี และ 
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ว่าเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

3. เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่าเพียงพอและ 
เหมาะสม 

4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการให้เป็นไปตาม 
นโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 

5. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

6. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของ 
เทศบาลต าบลหมูสี ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
3. สายการบังคับบัญชา 
  

                  ๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลไม่
พึงมอบอ านาจในการปกครอง บังคับบัญชา และการดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืน 
                  ๒. การเสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรี 
โดยผ่านปลัดเทศบาล 
                  ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี เสนอนายกเทศมนตรีโดยผ่าน
ปลัดเทศบาล 
        4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอ จัดท า หรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ต่อปลัดเทศบาลต าบลหมูสี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกเทศมนตรีต าบล
หมูสี เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
  
4. อ านาจหน้าที่ 
  

                 ๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานของเทศบาลต าบลหมูสี โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
       2. มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจกรรมต่างๆตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม รวมถึงการสอบถาม การสังเกตการณ์ และขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลต าบลหมูสี  
                 3. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติ งาน และระบบการ
ควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงาน  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
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                 ๔.ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามท่ีได้รับอนุมัติ รวมทั้งการปฏิบัติงาน
อ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวไม่ใช่งานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจ า 
                 ๕. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                 ๖. หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ  และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 

5. ความรับผิดชอบ 
  

                หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตามแนวทางที่
มาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้  
                ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการเงิน
การบัญชีและการปฏิบัติงาน 
               ๒. หน่วยตรวจสอบภายใน  ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์
สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
               ๓. การจัดล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายใน
ตารางเวลา โดยผู้บริหารเห็นชอบ 
               ๔. การพิจารณาล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
               - การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
               - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
               - ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
               - การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
               - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหมูสี มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา 
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้วยการประเมินการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน กระบวนการก ากับ
ดูแล นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แก่หน่วยงานภายในเทศบาลต าบลหมูสี 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่า ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้บรรลุถึงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน การวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพของ 
การปฏิบัติงาน 

2. สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและ 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
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3. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
4. สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งที่ทาง 

ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้อง
กับนโยบาย 

5. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้าน 
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี 
ความเหมาะสมกับประเภททรัพย์สินนั้น 

7. วิเคราะห์ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ 
หน่วยงาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

8. ตรวจสอบในกรณีท่ีพบความผิดปกติอ้ันจะน ามาซึ่งความเสียหาย 
   
7. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน่วยตรวจสอบภายในมีกระบวนงานการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ซึ่งต้อง 
ด าเนินการเป็นล าดับตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือการส ารวจวิเคราะห์ศึกษาข้อมูล ก าหนดแผนการตรวจสอบประจ าปี 
จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และการรายงานผลการตรวจสอบ 
รวมถึงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ตามท่ีปลัดเทศบาลต าบลหมูสีได้ให้ข้อเสนอแนะ  น าเสนอ 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ต่อปลัดเทศบาลต าบลหมูสี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วให้ผู้ก ากับดูแล และ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

2. ก่อนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับ 
ตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ และเรื่องที่จะตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วควรหารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในสิ่งที่ตรวจพบกับผู้รับการตรวจสอบ เพ่ือร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอในรายงานผล
การตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ 

3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ 
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดและแนวทางปฏิบัติ
ของผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2546 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีความชัดเจน กระชับ สร้างสรรค์  
ทันเวลา และควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

5. การรายงานผลการตรวจสอบ 
(1) เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ต่อปลัดเทศบาลต าบลหมูสี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็น

และข้อเสนอแนะ ก่อนเสนอนายกเทศมนตรีต าบลหมูสี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(2) ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ก ากับดูแล  

/3. กรณเีรื่องที่ตรวจ...... 
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(3) กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้เสนอรายงานผลการ 
ตรวจสอบต่อปลัดเทศบาลต าบลหมูสี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกเทศมนตรีต าบล
หมูสี เพ่ือพิจารณา และส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ก ากับดูแล และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ทันท ี

6. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินการ
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
8. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2) จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม และครบถ้วน  เพ่ือรอรับการ

ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน 
3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน และโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้

เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ

ตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่น 

สั่งให้ปฏิบัติ แล้วรายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลการตรวจ หรือภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งส าเนาเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทราบด้วย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจ ไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 
9. คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
  1) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของพนักงานเทศบาลต าบลหมูสี ทุกกรณี 
  2) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบ
ก าหนด 
  3) เป็นผู้มีคุณธรรม ปราศจากความล าเอียง ความอคติ และมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเก็บรักษา
ความลับขององค์กร และความรัก สามัคคีของหมู่คณะ 
  4) มีศีลธรรม วาจาและทัศนคติที่ดีต่อบุคคล และองค์กร 
 
10. การพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
  1) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ และความสามารถด้านการ
ตรวจสอบภายใน และด้านอ่ืนๆ รวนทั้งต้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมของหน่วยรับ
ตรวจอย่างท่ัวถึง และเป็นปัจจุบัน 
   
 

/2) ผู้ตรวจสอบ..... 
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2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีพัฒนาการ/ปรับปรุงงานการตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็น
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
               กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
                       
                  
       
 

(ลงชื่อ)...................................................... 
(นายสมเกียรติ  พยัคฆ์กุล) 
นายกเทศมนตรีต าบลหมูสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแนบท้ายกฎบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลหมูสี 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งการให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณธรรม โดยผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง โดยจะพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

หลักปฏิบัติ 
  1. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 
      1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมี
ความรับผิดชอบ 
      1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตาม
วิชาชีพที่ก าหนด 
      1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ 
      1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
  2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  
      2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆที่จะน าไปสู่ความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งการกระท าใดๆ ทีจะท าให้เกิดอคติ ล าเอียงจนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
      2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมใน
การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
      2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจ
พบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผย หรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
  3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
      3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้อมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 
      3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  
  4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
      4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
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      4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานรัฐ 
      4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลหมูสี  ต าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ของหนว่ยตรวจสอบภายใน  

ปี พ.ศ. 2565 
 


