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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------------------------------------------------- 

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อำนาจ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และ
ทรัพย์สินต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ขอบเขตการปฏิบัติงานรวมถึงมาตรฐานและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 
คำนิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 
 แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทำ
ไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ท่ีหน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรท่ีใช้
เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานท่ีจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและ
การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมท้ังความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สายการบังคับบัญชา 

๑. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามบทเฉพาะกาลท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
ตามหนังสือท่ี มท 0805.2/ว3880 ลงวันท่ี  28 พฤศจิกายน  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 22 กรณีหน่วยงาน
ของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และจัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันท่ีหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้บังคับตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
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2. หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     โคก
ไม้ลาย ในงานการบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกไม้ลาย โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกไม้ลาย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
อำนาจหน้าที่ 

๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด และมี
อำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ
แก่หน่วยรับตรวจ 

๒. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ
การดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน 
 ๒. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
     ๒.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ โดยผ่านปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ภายในเดือนกันยายน 
   . ๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเท่ียงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของการ
ควบคุมของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และการตรวจสอบบริหาร โดยให้มีรายงานและ
ติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
  (๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขท่ีสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันท่ีตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีท่ีเป็นเรื่องท่ีมีผลเสียหายต่อทางราชการให้
รายงานผลการตรวจสอบทันที 
  (๒) ให้มีระบบการติดตามการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตาม
ผลเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
 ๓. งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และความคิดเห็น         
ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมภายในและงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบด้วยความเท่ียงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 
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 ๔. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ให้มีการ
ประสานงานการดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 
 
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน บัญชี 
และรายงานทางการเงิน 

๒. ตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานและโครงการ   ต่าง ๆ 
ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานท่ีกำหนด โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม 

๔. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบท่ีกำหนด โดย
คำนึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในท่ี
รัดกุมและเหมาะสม 

 
ความเป็นอิสระ 

ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

 
สิทธ ิ

๑. หน่วยรับตรวจต้องให้ความร่วมมือ การสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรและบริการอื่น ๆ ในหน่วยงาน เพื่อ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒. หน่วยตรวจสอบภายในคัดเลือกกิจกรรมการตรวจสอบ กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และการใช้
เทคนิค/วิธีการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

๓. หน่วยตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมท้ัง
เรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของส่วนราชการ 

 
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ ดังต่อไปน้ี 

๑. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเส ี่ยง
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 



 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไมล้าย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุร ี หน้า 4 
 
 
 

 

4. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยพิจารณาตามร่าง
หลักเกณฑ์การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีกรมบัญชีกลางได้กำหนด
ขึ้น 

5. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบั ติงานของส่วนร าชการ กำหนดโดย
กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือ ท่ี กค 0409.2/ว 326 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 

 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
 วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้อง
พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่าง
เท่ียงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 แนวปฏิบัติ 

 1. หลักปฏิบัติท่ีกำหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 

 2. ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ 
และกฎหมายหรือระเบียบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

 3. พึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 
     3.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความ

ไว้วางใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 
     3.2 ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผู้

ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำ
หน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้า
มามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

     3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณค่าและ
สิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลท่ีได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ท่ีมีอำนาจโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

     3.4 ความสามารถในหน้าท่ี (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี  

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 

 
จ่าเอก 

(จรินทร์ ออมทรัพย์วัฒนา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 


