
 

 

 

 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก  อ าเภอสองพีน่้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

........................................... 
 

  กฎบัตรการตรวจสอบภานในฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด และเพื่อให้หน่วยรับตรวจ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ
ค านิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ จริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
และหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานรับตรวจ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ค านิยาม 
  การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและ
เป้นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วย
ให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
  มาตรฐานและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีผู้ตรวจ
สอบภายในจ าเป้นต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้ผลงานของผุ้ตรวจสอบภายในเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือจากทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง 
  หน่วยตรวจรับ หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งคอก ได้แก่ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง กองการศึกษา  กองสวัสดิการสังคม  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และ
ให้หมายความรวมถึงกิจการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกบริหารหรือก ากับดูแลท้ังหมด 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก บรรลุพันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่าและประหยัด 
  2.2 เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
  2.3 เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินตามโครงการต่าง ๆ 
  2.4 เพื่อให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและมีการก ากับดูแลรักษาทรัพย์สินท่ีดี 
 3. สายการบังคับบัญชา 
  3.1 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานอิสระ มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งคอก 
  3.2 การเสนอแผนงานการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเสนอกฎบัตรการตรวจสอบภายในและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เพื่อน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก เป็นผู้พิจารณา   
ลงนาม 
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 4. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมส่วน
ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก โดยก าหนดขอบเขต ดังนี้ 
  4.1 งานให้ความเช่ือมั่น 
   - การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) 
   - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
   - การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit) 
  4.2 การบริหารให้ค าปรึกษา 
 5. อ านาจหน้าที่ 
  5.1 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งคอก และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแก่หน่วยงาน 
  5.2 หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบการ
ควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าท่ีดังกล่าวอยุ่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร (หัวหน้า
ส านัก/ผู้อ านวยการกอง) ท่ีเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
  5.3 หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีความอิสระและเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน การ
รายงานผล และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ และปราศจากการ
แทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
  5.4 ผู้ตรวจสอบภายใน มิให้เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
  5.5 ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 6. ความรับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอกต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดต้ัง
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ปร ะเมินผล ข้อเสนอแนะ 
ค าปรึกษา ตามแนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  6.1 ข้อมุลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ท้ังทางการเงิน 
การบัญชีและการปฏิบัติงาน 
  6.2 หน่วยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยตรวจรับ (ส านักปลัด/กอง) เพื่อให้ผู้บริหารของ
หน่วยรับตรวจ (หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง) มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะในอันท่ีจะท าให้ผลการ
ตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

6.3 หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และตรวจสอบ เพื่อให้ 
เกิดผลงานร่วมท่ีเป็นประโยชน์สุงสุดต่อองค์กร 

6.4 การจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจัดท า และเสนอแผนการ 
ตรวจสอบภายในระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี ตลอดจนตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบท่ีได้จัดท าขึ้น 
  6.5 การพิจารณาล าดับกิจกรรมท่ีตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเส่ียงท่ีมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
  * การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานท่ีดี 
  * การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อก าหนดทางกฎหมาย 
  * ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
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  * การไม่ประหยัดหรือการไม่มีประสิทิภาพของงาน 
  * การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  6.6 หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลการตรวจสอบภายใน ตามประเด็นข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง การบริหารจัดการ และการก ากับดูแลท่ี
ถูกต้อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ 
  6.7 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 7. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจรับ 
  7.1 อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  7.2 จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถ้วน 
  7.3 จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
  7.4 จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อยเป็น
ปัจจุบัน พร้อมท่ีจะให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
  7.5 ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมท้ังหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  7.6 ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ท่ีผู้บริหารท้องถิ่นส่ัง
ให้ปฏิบัติในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ให้
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาส่ังการตามควรแก่กรณี ท้ังนี้ ผู้บริหารทุกระดับขององค์กร มีหน้าท่ี
ช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุตามหน้าท่ีและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
 8. จริยธรรมการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงประพฤติตนภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันจะน ามาซึ่งความ
เช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและให้
ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเช่ือถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

2. ความเท่ียงธรรม (Objectivty) ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเย่ียงผุ้ประกอบวิชาชีพใน
การรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าท่ี
อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของ
บุคคลอื่นมามีอืทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้
เป้นเจ้าของข้อมูลท่ีได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้มีอ านาจโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นการมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับ
กฎหมายเท่านั้น 

4. ความสามารถในหน้าท่ี (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

9. การพัฒนางานหน่วยตรวจสอบภายใน 
 9.1 ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน
และด้านอื่นๆ รวมทั้งต้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุมของหน่วยงานอย่างท่ัวถึงและ
เป็นปัจจุบัน 
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 9.2 ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงงานการตรวจสอบภายในให้มีความเป้นมาตรบาน
มากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
10. กฎหมาย ระเบียบ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าท่ี โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
 10.1 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 10.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2545 
 10.3 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 10.4 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
 10.5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเส่ียง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
 10.6 แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 โดยพิจารณาตามร่าง
หลักเกณฑ์การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกรมบัญชีกลางได้
ก าหนดขึ้น 
 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
      อนุมัติโดย 
                สุรพล  ตันกสิกิจ 
             (นายสุรพล  ตันกสิกิจ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคอก 
       
   
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


