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คำนำ 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดทำขึ้น  เพ่ือให้ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  
พนักงานจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  วัตถุประสงค์  ขอบเขตการ
ตรวจสอบ  สายบังคับบัญชา  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแวง  รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแวง  
 

คำนิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 “หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
 “มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กรอบหรือแนวทางใน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 “จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบ
ภายในภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อถือและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็น
อิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และ 

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหาร
ด้วยการให้หลักประกัน และการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด  ให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน   รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
  

สายการบังคับบัญชา 
 ๑.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแวง 
/2. เจ้าหน้าที่... 
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 ๒.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  เสนอแผนงานตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วน 
ตำบลหนองแวง โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 ๓.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบประจำปีตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
 

อำนาจหน้าที่ 
 ๑.  ผู้ตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในขององค์การ
บริหารส่วนตำบล และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 

 ๒.  หน่วยตรวจสอบภายใน  ไมม่ีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการ 
ควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าทีดั่งกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 
 ๓.  จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
กิจกรรมและหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด และรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความ
เสี่ยงหรือการควบคุมภายใน  และนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่ มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจำปี จะต้องนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการ
ตรวจสอบประจำปีที่ผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส่วนราชการใน
สังกัด 
 ๔.  ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีตามท่ีไดร้ับอนุมัต ิรวมทั้งการปฏิบัติ 
งานอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้งานดังกล่าวไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงาน
ประจำ และต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
 ๕.  ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และ 
การตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๖.  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และการเสนอความเห็น 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ๑.  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ 

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 ๒.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
 ๓.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไขเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน ตามข้อ ๑ และ ๒ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพฯ 

 
/๔.  สอบทาน… 
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 ๔.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคลองกับนโยบาย 
 

ความรับผิดชอบ 
 หนว่ยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบ 

ภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตาม
แนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ 
 1.  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติของหน่วยงาน
ของตน ภายในกรอบหรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เยี่ยงผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพพึงปฏิบัติ โดยยึดถือ
ตามหลักมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป 
 2.  ผู้ตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ 
สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓.  การจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบ 
ภายในตารางเวลา โดยผู้บริหารเห็นชอบ 
 ๔.  การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่ 
มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

- การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
- การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางกฎหมาย 
- ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
- การไมป่ระหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 

  - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
 ๑.  อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

๒.  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
พร้อมที่จะตรวจสอบได ้

๓.  จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบ 
ได ้
 4.  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 

๕.  ชี้แจงและตอบข้อทักท้วงซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการ 
ตรวจสอบ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

๖.  ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 
 

/ในกรณี... 
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 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่ ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณ ี
 

 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖2  เป็นต้นไป 
   

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒7  กันยายน  ๒๕๖2 
 
 
 
     ลงชื่อ..............................................ผู้อนมัุต ิ

                    (นายสมศรี  โยธาจันทร์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 

                                   วันที่  ๒7  กันยายน  ๒๕๖2    


