
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลชุมโค 
เรื่อง ขอประกาศการใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  

ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค 
.................................................. 

  
 เทศบาลต าบลชุมโค ได้มีการจัดท ากฎบัตร ของเทศบาลต าบลชุมโค ว่าด้วยว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติ การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) 2562 
 ดังนั้น  จึงขอประกาศใช้กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นายชลิต  ชุมเกษียร) 

นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

กฎบัตร 
เทศบาลต าบลชุมโค 

ต าบลชุมโค  อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

************************************************************** 
 กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติ งานทุกระดับได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ เพ่ือสร้างสรรค์ความเข้าใจ และความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมของส านักงาน
เทศบาลต าบลชุมโค 
   
ค านิยาม 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้นการตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้
ล่วงหน้าเก่ียวกับเรื่องที่จะตรวจสอบจ านวนหน่วยรับตรวจระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือประโยชน์
ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆและให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตาม
ก าหนดเวลา 

แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายซ่ึงผู้ตรวจสอบภายในจัดท า
ไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใดที่หน่วยรับตรวจใดด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขตวิธีการใดและทรัพยากรที่ใช้เท่าใด
จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลชุมโค เป็นหน่วยที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือบริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้ความ
เชื่อม่ันต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด เพ่ิม
คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
 
ขอบเขต 

1.ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 
2.ตรวจสอบการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของ เทศบาลต าบลชุมโคให้เป็นไป

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 



3.ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนด 
4.ประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนด 
5.ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ และผู้มีหน้าที่เก่ียวข้อง 

 
สายการบังคับบัญชา 
 1.หน่วยตรวจสอบภายในมีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลชุมโคและนายกเทศมนต าบลชุม
โคเป็นผู้บริหารสูงสุด 
 2.การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกเทศมนตรีชุมโค โดย
ผ่านปลัดเทศบาลต าบลชุมโค 
 3.หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดเทศบาลต าบลชุมโคและน าเสนอ
นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
 
อ านาจหน้าท่ี 
 1.หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในสังกัด และมีอ านาจใน
การเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วย
รับตรวจ 
 2.ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจการด าเนินงาน ปฏิบัติงานตามข้อก าหนดการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการควบคลุมภายใน 
 
บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1.ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 

2.งานบริการให้ความเชือ่ม่ัน (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 
 2.1 การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อนายกเทศมนตรี ต าบลชุมโค เพ่ือพิจารณา

อนุมัติ โดยผ่านปลัดเทศบาล 
 2.2การตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ ซ่ึงมีการตรวจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
หรือด าเนินงาน โดยให้มีรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

  2.2.1 ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
แก้ไขที่สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ 

  2.2.2 ให้มีระบบติดตามการด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการ
ติดตามผลเพ่ือให้ม่ันใจว่าหน่วยรับตรวจได้น าไปปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

2.3 งานให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และความคิดเห็น ด้านระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งของทาง
ราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่
เก่ียวข้อง  

2.4 พัฒนาระบบตรวจสอบภายใน โดยการเข้ารับการอบรม พัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เช่น 
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ความรู้ที่ เก่ียวข้องที่ เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน และทักษะในการประสานงานตามภารกิจกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
 



ความเป็นอิสระ 
 ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานการเสนอความคิดเห็นใน
การตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น  
 
สิทธิ 
 1.ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 2.ผู้ตรวจสอบภายในคัดเลือกกิจกรรมตรวจสอบ ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ และใช้เทคนิค วิธีการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม 
 

หน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ 
1.อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายในรวมถึงสนับสนุนเก่ียวกับบุคลากร และ

บริการอ่ืนๆ ให้หน่วยงาน เพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
2.จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือรอรับการตรวจสอบจาก

หน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก 
3.จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ใน

การตรวจสอบ 
4.จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชีรวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น

ปัจจุบันพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจสอบได้ 
5.ชีแ้จง และตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ผู้ตรวจสอบ 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
 ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ (ฉบบที่ 2 ) พ.ศ.2562 และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ของข้าราชการ และกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เก่ียวข้อง 
 
 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 
           อนุมัติโดย 
 

(นายชลิต   ชุมเกษียร) 
นายกเทศมนตรีต าบลชุมโค 
วันที่ 6  มกราคม  2563 

 
 
 
 


