
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

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

คำนำ 
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตร 79  ให้หน่วยงานของรัฐ

จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดโครงสร้างมาตรฐาน          การ
ตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน             
หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำกฎบัตรขึ้นตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ   เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ
องค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดสถานภาพของงานตรวจสอบภายใน  สายการรายงานและความสัมพันธ์ของ
งานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  บุคลากร  และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ  งานตรวจสอบภายในรวมถึงกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

คำนิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดียิ่งขึ้น การตรวจสอบ
ภายใน  จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้   ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้ตรวจสอบภายใน  ของส่วนราชการหรือดำรง
ตำแหน่งอื่นท่ี  ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

หน่วยรับตรวจ  หมายความว่า หน่วยงาน (สำนัก กอง) ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หมายความว่า  กรอบหรือแนวทางใน      

การปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใ น     
มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้
ล่วงหน้าเกี ่ยวกับเรื ่องที ่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที ่ใช้ในการปฏิบัติงา นตรวจสอบ            
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 
 แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทำ
ไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจ และทรัพยากรที่ใช้
เท่าใด  จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 

๑. วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ ทางด้านการเงิน  การบัญชีและ       

ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           ...../2. เพ่ือตรวจสอบ.... 
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๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง     

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 
๓. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ

และเหมาะสม 
๔. เพื ่อติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ          

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

๕. เพื ่อให ้ห ัวหน้าสำนักและผู ้อำนวยการกอง ทุก  ๆ กอง ได ้ทราบปัญหาการปฏิบัต ิงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

2. อำนาจหน้าที่  
 1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นตามที่เห็นควร           
ในการตรวจสอบและมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง          
อันมีผลกระทบ  ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

2. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และมีอำนาจ            ใน
การเข้าถึงข้อมูลเอกสาร รายงานทางการเงิน เอกสารที่เกี ่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งข้อมูลการปฏิบัติงานต่าง ๆ       
ของหน่วยรับตรวจ ตลอดจนการสังเกตการณ์ การสอบถาม และขอคำชี ้แจงจาก เจ้าหน้าที ่ที ่เกี ่ยวข้องใน          
การปฏิบัติงานภายในหน่วยรับตรวจ 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที ่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและการแก้ไขระบบ       
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้บริหาร    
หน่วยรับตรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 

3. ความรับผิดชอบ 
1. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน       

โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา ตามแนวทาง   
ที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ 

2. สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจและงานขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
ประเมินความเสี ่ยงในชั ้นต้นเพื ่อกำหนดประเด็นที ่คาดว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ควรตรวจสอบก่อนจะดำเนิน          
การตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม 

3. ผู้ตรวจสอบภายใน จะประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการ ให้พิจารณาจากความเสี ่ยงที ่มี
สาระสำคัญ ดังนี้ 

* การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
* การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อกำหนดทางกฎหมาย 
* ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
* การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
* การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

5.  การจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปี  ตลอดจนตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบที่ได้จัดทำขึ้น 

             ...../6. งานบริการ...... 
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 6. งานบริการด้านให้คำปรึกษา  ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และความคิดเห็น  ด้านกฎหมายระเบยีบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยงและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 
 7. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้ม ีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่าง ๆ เช่น            
ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัตงิาน 
ให้มีการประสานงานการดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 

8.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. สายการบังคับบัญชา 
1. ผู้ตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
2. การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี  ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล-

หนองแวง  โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
3. ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโดยผ่าน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กรณีเรื่องที่ตรวจพบมีความเสียหายต่อทางราชการอย่างมีนัยสำคัญ     
ให้รายงานผล  การตรวจสอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ทราบทันท ี

5. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ขอบเขตของการตรวจสอบในภายครอบคลุมถึง การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงและการบริหาร
ความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ซึ่งรวมถึง 

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  
มติคณะรัฐมนตรี 

(3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้ 

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(5) สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง 
(6) รายงานผลการตรวจสอบ 
(6) การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภายใน 
(7) งานบริการด้านให้คำปรึกษา 

6.หน่วยรับตรวจ  มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

พร้อมที่จะตรวจสอบได ้
3. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
4. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  ในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้าหน่วยงาน  

ของรัฐ พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ               ..../7. กฎหมาย ระเบียบ... 
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7. กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ   

ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
๑.  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคล

ทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที ่ด ีงาม ในอันที ่จะนำมาซึ ่งความเชื ่อมั ่นแล ะให้คำปรึกษา         
อย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระและเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

 
แนวปฏิบัติ 

1. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่         
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม  

2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

3.    ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
       3.1 ความซื่อสัตย์  ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ  และทำให้ 

ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
                 3.2 ความเทีย่งธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการ 
รวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรม  ในทุก 
ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบัติงาน 
                 3.3 การปกปิดความลับ  ผู้ตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของ 
ข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจโดยตรง
เสียก่อน  ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
                3.4 ความสามารถในหน้าที่  ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มา 
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65  เป็นต้นไป 

 

 

 
(นางกัลยา  นารีไผ่) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 
วันที่  1   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 


