
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 

อ าเภอสีคิ้ว    จังหวัดนครราชสีมา 
 

       กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการ
บังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

ค านิยาม 
        การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
         แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หน่วยตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้า
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ 
รวมทั้งงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
         แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้
เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 
 
วัตถุประสงค ์
         หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน
และการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความม่ันใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 
 



สายการบังคับบัญชา 
๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้ายและนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้ายเป็นผู้บริหารสูงสุด 
๒. การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี   ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

วังซ้ายโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 
๓. หน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้ายและ

น าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้าย 
 
อ านาจหน้าที่ 

๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด และมีอ านาจใน
การเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าแก่หน่วยรับ
ตรวจ 

๒. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑.  ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้ายโดย
ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงาน 
 ๒.  งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
    ๒.๑ การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้ายเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้ายภายในเดือนกันยายน 
    ๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการก ากับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุม
ของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน และการตรวจสอบบริหาร โดยให้มีรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ 
ดังนี้ 
      (๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ี
สามารถน าไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้ายโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังซ้ายภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจาก
วันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 



      (๒) ให้มีระบบการติดตามการด าเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตามผลเพื่อให้
มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
 ๓.   งานด้านการให้ค าปรึกษา ( Consulting Service) ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และความคิดเห็น ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการ
ควบคุมภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ 
 ๔.   ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้มีการ
ประสานงานการด าเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 
 

ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน บัญชี และ

รายงานทางการเงิน 
๒. ตรวจสอบการด าเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของ

ส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ก าหนด โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

๔. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนด โดยค านึงถึง
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในที่รัดกุมและ
เหมาะสม 
 
ความเป็นอิสระ 

      ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

 
สิทธิ 

     ๑. หน่วยรับตรวจต้องให้ความร่วมมือ การสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรและบริการอ่ืน ๆ ในหน่วยงาน เพ่ือ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     ๒. หน่วยตรวจสอบภายในคัดเลือกกิจกรรมการตรวจสอบ ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ และการใช้
เทคนิควิธีการตรวจสอบตามความเหมาะสม 



     ๓. หน่วยตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้ง
เรื่องเก่ียวกับนโยบายและการด าเนินงานของส่วนราชการ 

 
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
          ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

๑.   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

       เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวชิาชีพตรวจสอบภายในให้ไดร้ับการยกยอ่ง และยอมรับจากบคุคล
ทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อม่ันและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็น
อิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

        หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบนี้ 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พึงยึดถือและด ารง
ไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

       (๑)  ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและท า
ให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

       (๒)  ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมใน
ทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบัติงาน 

       (๓)  การปกปิดความลับ (Confidentiality)  ผู้ตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของ      
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ
โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเก่ียวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

       (๔)  ความสามารถในหน้าที่   (Competency)  ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 
 
 



 
 

        กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
 

              
(นายอนันต์  สิทธิเสือ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าขาว 
วันที่  1  ตุลาคม  2563 


