
 

 

 
 

 
 
 
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
………………………………………………………. 

 

 กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยรับตรวจ (สำนัก/
กอง) ในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีความเข้าใจกับความหมายวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ของ
เขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนอง
แก เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานสอดคล้องหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.  2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 จึง
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่ โดยให้ยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่  1  กันยายน  2563  
  

1. ภารกิจหลัก 
หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีภารกิจในกิจกรรมการให้ความเชื่อม่ัน 

และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโจดหนองแก ให้ดีขึ้นและจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบและระเบียบ 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุทรัพย์สิน  การบริหารงานด้าน
อ่ืน ๆ  ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก รวมทั้งการรายงานผลและข้อเสนอแนะ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น  เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหาร  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อ
ความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  รวมทั้งความถูกต้อง  เชื่อถือ
ได้ของข้อมูลทางการเงิน  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

      3.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 (๑)  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลสัญญาและตัวเลขต่าง  ๆ  ด้วยเทคนิค  และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้ งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 (๒)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินรวมทั้งการ
บริหารงานด้านอื่น  ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย  ระเบียบ  คำสั่ง  และมต ิ
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คณะรัฐมนตรี  ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท  ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และประหยัด 
 

 (๓)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง  แก้ไขเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน  ตาม  (๑)  และ  (๒)  เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 
 (๔)  สอบทานระบบกากรปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ทางราชการ
กำหนด  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตารมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 

4.  สายการบังคับบัญชา 
 • อัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีนักวิชาการตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหารท้องถิน่ตามโครงสร้างองค์กร 
 •  การเสนอแผนงานตรวจสอบประจำปี แผนตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบต่าง ๆ  ให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โจดหนองแก 
 •  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  รายงานผลการตรวจสอบประจำปี  เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โจดหนองแก โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
 •  การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในนำเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจด
หนองแก ให้เห็นชอบและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาตามลำดับชั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยมีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 

5. อำนาจหน้าที่ 
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโจดหนองแกและมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร  ทรัพย์สิน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ โดยมี
สิทธิ์ที่จะขอทำการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการสังเกตการณ์ การสอบถาม และขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ โดยดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
 •  หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุม
ภายใน  หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารทุกระดับท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 
 •  จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี  โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรมที่      
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด  และรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือการ 
ควบคุมภายใน  และนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติรวมทั้งกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน การ
ตรวจสอบประจำปี  จะต้องสำเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ  แล้วจึงแจ้งแผนการ ตรวจสอบประจำปีที่ผ่านมาการ
อนุมัติให้นายอำเภอ 
 •  ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนกตรวจสอบประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติ  รวมทั้งการปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวไม่ใช่งานที่
มีลักษณะเป็นงานประจำ และงานดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 •  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ภายในเวลาอันสมควร 
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หรืออย่างน้อยทุก 2 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

•  ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ 
การดำเนิน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

•  หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในกาตรวจสอบ  
และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด  ๆ  ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมี  ผลกกระทบต่อ  ความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
 

6. ความรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน  โดยให้
รายงานผลการตรวจสอบ  และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์  ประเมินผล  ข้อเสนอแนะ  คำปรึกษา  ตามแนวทางที่
มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้ 
 •  ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  ทั้งทางการเงินการ 
    การบญัชีและกากรปฏิบัติงาน 
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน  ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ  (สำนัก/กอง)  เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของ 
    หน่วยรับตรวจที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์  
    สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง  และแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 •  การจัดลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  เสนอแผนการตรวจสอบภายในตาราง 
     เวลา  โดยผู้บริหารเห็นชอบ 
 •  การพิจารณาลำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดำเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ 
    ดังนี้          
  -  การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานทีดี่ 
  -  การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  วิธีการปฏิบัติงาน  และข้อกำหนดทางกฎหมาย 
  -  ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
  -  การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
  -  การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 

7. ความเป็นอิสระ 
1. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ

ตรวจสอบ และมิให้เป็นคณะกรรมการใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก หรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

2. ผู้ตรวจสอบภายในจะรักษาการตำแหน่งอื่นไม่ได้ 
3. รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยผ่านปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโจดหนองแก ภายในเวลาอันสมควร กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่ อทาง
ราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

4. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

5. ผู้ตรวจสอบภายในปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหารหรือ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนการตรวจสอบ 
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8. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์

ในการตรวจสอบ 
4. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายงานบัญชี รวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็ น

ปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิม่เติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้

ปฏิบัติ 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ตรวจ
สอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

 

9. จริยธรรมการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงประพฤติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันจะนำมาซึ่งความ

เชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลัก
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและ
ให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นมามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้
เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นกรณีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเท่านั้น 

4. ความสามารถในหน้าที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้ง
พัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 

10.    การพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กรในทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับ
วุฒิบัตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ และความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ ให้มีการประสานงาน 
การดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง  
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 กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 วรรคสาม “รัฐต้องรักษา
วินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน” 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
4. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์

การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลาง
ได้กำหนดขึ้น 

  

  กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2564  เป็นต้นไป   
 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้เสนอกฎบัตร 
          (นางสาวสิรินันท์   นันตื้อ) 
                   เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน รักษาการ 
        นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
     ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 
          (นายเกษม    ศรีลำดวน) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


