
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
 

กฎบัตร 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานจ้าง  และบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ  และมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  สายบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่  ตลอดจนความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสาน
ประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 

ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน  คือ กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน คือ กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน โดยประพฤติตามหลักที่ก าหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีผลการปฏิบัติงาน การให้ค าแนะน า ปรึกษา เป็นที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้อง  (รายละเอียดกรอบความประพฤติและจริยธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในแนบท้าย) 
 

วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น  เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่า
ของการใช้จ่ายเงิน  ป้องกันทรัพย์สิน  รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

สายการบังคับบัญชา 
 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 2. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี  และแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ โดยผ่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ  
โดยผ่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 
 



อ านาจหน้าที่ 
 1. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระ และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
โดยมีสิทธิที่จะขอเข้าท าการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการสังเกตการณ์ การสอบถาม และขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
 2. หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบ
ควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารทุกระดับที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 3. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
กิจกรรมและหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ ตามมาตรฐานที่ก าหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง หรือการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี จะต้องน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ก ากับดูแล 
 4. ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติ  รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้งานดังกล่าวต้องไม่ใช่งานที่มี
ลักษณะประจ า และต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้เสียในกิจกรรม
ที่ตรวจสอบ 
 5. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน ตลอดจนการบริการให้
ค าปรึกษา 
 6. หน่วยตรวจสอบภายใน  ต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ  และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผล  
กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และการเสนอความเห็น 
 

ความรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายใน  โดยให้
รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์  ประเมินผล  ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษา  ตามแนวทางที่
มาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้ 
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในทั้งทางการเงิน
การบัญชีและการปฏิบัติงาน 
 2. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  ในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 3. ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดผลงานร่วมที่เป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 4. การจัดล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และเสนอแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในตารางเวลา โดยมีผู้บริหารเห็นชอบ 
 5. การพิจารณาส าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเนินการ ให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มี
สาระส าคัญ  ดังนี้ 
  - การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
  - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานและข้อก าหนดทางกฎหมาย 
  - ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
  - การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
  - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 6. พัฒนาบุคลากรผู้ตรวจสอบภายใน  ให้มีความรู้  ความช านาญ  ในด้านวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน  อย่างเพียงพอ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
 1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
 3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 4. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อย
เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
 5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่ง
ให้ปฏิบัติ 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณ ี
 

 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  18  เมษายน  2560  เป็นต้นไป 
 
 
 
   อนุมัติโดย  
   (นายสังคม   สืบแสน) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ 



กรอบความประพฤติและจริยธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายใน   

องค์การบริหารส่วนต าบลสระ  อ าเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา 
 

 กรอบความประพฤติและจริยธรรม จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน ให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติตนในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และมีคุณภาพ 
 

 แนวทางการปฏิบัติ 
 1. ด้านความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน  

  1.1 ความเป็นอิสระ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลสระ รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระ โดยผ่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระ และปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระ และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่องการก าหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ 
  1.2 ความเที่ยงธรรม 
   ผู้ตรวจสอบภายใน มีความซื่อสัตย์สุจรติ มีจริยธรรม และมีความเที่ยงธรรม เยี่ยงผู้ประกอบ 
วิชาชีพ ในการรวบรวมข้อมูลประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง มีทัศนคติที่เป็นกลาง ไม่เอนเอียง  
ไปทางใดทางหนึ่ง และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ 
  1.3 ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
   ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
การเปิดเผยขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อจ ากัดในแต่ละกรณีไป เช่น 
   - ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่ควรตรวจสอบงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยเพราะ
อาจท าให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 
   - ผู้ตรวจสอบภายใน ควรบริการให้ค าปรึกษาในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วย
ความเที่ยงธรรม 
   - ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดในอันที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถให้ค าปรึกษา
ได้อย่างอิสระหรือเท่ียงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยข้อจ ากัดดังกล่าวกับผู้มอบหมายหรือผู้บริการทราบ 
ก่อนที่จะรับงานนั้น 
 2. ด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

  2.1 ความซื่อสัตย์ 



   2.1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
และมีความรับผิดชอบ 
   2.1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล
ตามวิชาชีพที่ก าหนด 
   2.1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 
หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระท าที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความ
เสียหายต่อองค์กร 
   2.1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของทางราชการ 
  2.2 ความเที่ยงธรรม 
   2.2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน าไปสู่
ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใดๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียง จนเป็นเหตุให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
   2.2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยง
ธรรม ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
   2.2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญทั้งหมด
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริงหรือเป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 
  2.3 การปกปิดความลับ 
   2.3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบ ในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับ
จากการปฏิบัติงาน 
   2.3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 
  2.4 ความสามารถในหน้าที่ 
   2.4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
   2.4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ 
   2.4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 

 


