
 
 
 
 
 
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

คํานํา 
กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในเห็นเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ เพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจ 
เกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชาอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขต การ
ปฏิบัติงานรวมถึงจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิด 
การประสานประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

 
คํานิยาม 

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คําปรึกษาอย่าง เที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมิน และ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสียง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวหรือดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ทําหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล อีปาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ โครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและ กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๑๓ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบความประพฤติที่ดีงามที่ผู้ตรวจสอบภายในต้อง 
พึงปฏิบัติตนในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อถือและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมคุณภาพ 

แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทาํขึ้น 
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏิบัติงาน ได้อย่าง
ราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 
 
 



 
แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน 

จัดทําไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื ่องใด ที ่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใดและ
ทรัพยากร ที่ใช้เท่าใด จึงจะทําให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 

 
วัตถุประสงค ์

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้สนับสนุนและบริการต่อฝ่ายบริหารในการให้ 
ความเชื่อมั่นต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน 
รวมทั้งมั่นในว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินงานที่สําคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัดวางระบบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึง การให้
คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานองค์การบริหาร ส่วน
ตําบลอีปาด 
 
พันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 

๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ (มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
สําหรับหน่วยงานของรัฐ) และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้
มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก 

๒. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๓. ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และ การ
ควบคุมภายในแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและองค์กร 

๔. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานตรวจเงินแผ่น หน่วยงานกํากับดูแล หรือหน่วยงาน 
ภาคราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๕ เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กร ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือ การ
ทุจริตอันเกิดจากการดําเนินงานในองค์กร  

 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ 

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยของ 
รัฐเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายใน จึงกําหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 

๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ 
อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยตัวอย่างของงานบริการให้ความเชื่อมั่น เช่น 

๑.๑ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม มาตรฐาน
การบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง การประเมิน 
 



ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงิน การ
บัญชี 
  ๑.๒ การตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) หมายถึง การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง มาตรฐาน
แนวปฏิบัติ และนโยบายที่กําหนดไว้ 
  ๑.๓ การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบ ความ
ประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

๑.๔ การตรวจสอบอื่น ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่นนอกเหนือจาก ข้อ ๑.๑-๑.๓ เช่น การ
ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี พิเศษ) 
เป็นต้น 

๒. งานบริการให้คําปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให้คําปรึกษา แนะนําและ 
บริการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทําขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแลการบริหาร 
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น 

  
สายการบังคับบัญชา 

๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวและ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเป็นผู้บริหารสูงสุด 

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจําปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอ 
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
อีปาด และนําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

 
อํานาจหน้าที่ 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น ในการ 
ตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ของส่วน 
ราชการที่กระทรวงการคลังกําหนด และหรือคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย 

๒. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลทรายขาวหรือหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวด้วย และ 
มีอํานาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ 

๓. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานและ ระบบ
ควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
(หัวหน้าส่วนราชการ)ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและเป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาอย่าง 
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น เว้นแต่ 
กรณีการตรวจสอบพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการตรวจ 
พบตามแผนหรือข้อสังเกตเฉพาะให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติ จากกิจกรรม 
 



การตรวจพบนั้น และพร้อมเข้าประเมินสถานการณ์จากการตรวจพบตามควรแก่กรณี แล้วรายงานผลให้ นายก 
องค์การบริหารส่วนตําบลอีปาดทราบ 

๔. การดําเนินการตรวจสอบตามระเบียบกําหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย การ
บริหารในการป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง กรณีท่ีหน่วยรับตรวจจงใจกระทําการอันเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบ แผน
ของทางราชการ หรือไม่สมควร ในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไป ให้ผู้ตรวจสอบภายในตั้งข้อสังเกต หรือ
ข้อทักท้วงในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเพ่ือพิจารณาสั่งการตามควร แก่
กรณี และสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สําคัญในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ 
เกิดข้ึน หรือให้ลดน้อยถอยลงแก่กรณี 

 
ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน บัญชี 
และรายงานทางการเงิน 

๒. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวให้
เป็นไป ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 

๓. ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน และ โครงการ 
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กําหนดโดย
มี ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

๔. ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ มอบหมาย 
จากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําปี 

๕. ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กําหนด โดย
คํานึงถึงความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการ 
ควบคุมภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

5. รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและ แนวทาง 
ในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได้ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอีปาด 

๗. ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ ปรับปรุง 
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
ความรับผิดชอบ 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติ ของหน่วยงาน 
ตน ภายในกรอบหรือแนวทางและนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เยี่ยงผู้ปฏิบัติงาน วิชาชีพพึงปฏิบัติ 
โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป 

๒. หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดและ หน่วยงานอื่น ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวบรรลุเป้าหมาย และเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารกับหน่วยรับตรวจมีส่วน ร่วมใน 
การให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะอันที่จะทําให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนําไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง 
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



๓. หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงาน ในรอบปี
ที่ ผ่านมาว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ ของส่วน 
ราชการ และคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน ให้มี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการวางระบบ แผนงาน และดําเนินการตรวจสอบทาน การ
ปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือ
ได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏในรูปของรายงาน 
คําแนะนําและข้อเสนอแนะ ที่องค์กรสามารถนําไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้น การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง 
แก้ไข และการยกเลิกการปฏิบัติที่ทําให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ทั้งความน่าเชื่อถือ และการสูญเสียทรัพยากร 
แบบไม่คุ้มค่า โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิธี ในการนําไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรูปแบบ ที่
จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง เครดิต เป็นต้น และที่จับต้องได้ ได้แก่ การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น และการ 
เพ่ิมพูนมูลค่าที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน 
 
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
ความเที่ยงธรรม การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลทรายขาวและไม่ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระเป็น
สิ่งจําเป็น ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็น ใน
ส่วนของ บุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
จึงต้อง พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้
คําปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ  
 
แนวปฏิบัติ 

๑. หลักปฏิบัติที่กําหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ ตาม
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๓. ผู ้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ ่งหลักปฏิบัติที ่กําหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึก 
และวิจารณญาณอันเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ของ
ข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่ง หลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 
๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ 

รับผิดชอบ 



๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตาม 
วิชาชีพที่กําหนด 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทําใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้า
ไป มีส่วนร่วมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหาย
ต่อ หน่วยงานของรัฐ 

๔. ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์  
ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 

๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนําไปสู่ความ 

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําให้เกิดอคติ ลําเอียง จนเป็นเหตุให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทําให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมใน 
การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญทั้งหมดที่ตรวจ 
พบซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทําให้รายงานบิดเบือนไปจาก 
ข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทําผิดกฎหมาย 

๓.๒ การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ 

ปฏิบัติงาน 
๒. ผู ้ตรวจสอบภายในต้องไม่นําข้อมูลต่างๆ ที ่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา 

ผลประโยชน์ เพ่ือตนเอง และจะไม่กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
๓.๓ ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 

๒. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สําหรับ 
หน่วยงานของรัฐ 

๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพ 
ของ การให้บริการอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง 

 
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน บัญชี 
และรายงานทางการเงนิ 

๒. ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไป ตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานและโครงการ ต่างๆ 
ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กําหนด โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
 



  ๔. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่
กําหนด โดยคํานึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการการ
ควบคุม ภายในที่รัดกุมและเหมาะสม 
 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. กําหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และ 
การดําเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อี
ปาด โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบ การ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน 

๒. งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
๒.๑ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวเพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวภายในเดือนกันยายน 
๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและประเมินผล การ

ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกํากับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอ ของการ
ควบคุมของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบั ติ ตาม
กฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน และการตรวจสอบบริหาร โดยให้มีรายงาน และ
ติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

(๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการ
ปรับปรุง แก้ไขที่สามารถนําไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในของ ส่วนราชการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาวโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ทรายขาวภายใน ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อ
ทางราชการ ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๒) ให้มีระบบการติดตามการดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการ
ติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้นําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

๓. งานด้านการให้คําปรึกษา (Consulting Service) ให้คําแนะนํา คําปรึกษา และความคิดเห็น ด้าน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคําสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบ
การควบคุมภายในและงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ 

๔. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงาน ให้มี
การประสานงานการดําเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง  

 
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นการบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คําปรึกษาอย่ างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ 
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงทําให้หน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแล อย่างเป็นระบบ 
 



มาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ รหัส ๑๓๐๐ การประกันและการปรับปรุง 
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพ
ของ งานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน และ
หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๓) กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้
มีการประกัน และการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่
กรมบัญชีกลาง กําหนด 

 
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  2  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
 
    
    

จ.อ. 
         (เกียรติศักดิ์   สีสัน) 
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

 
 
 
 

   ด.ต. 
           (ฉลาด    พุทซาคำ)  
         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


