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 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 25614 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด นั้น องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าวได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เรียบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ได้จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ 
และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวได้รับทราบ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับค านิยาม 
วัตถุประสงค์ และพันธกิจ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  อ านาจหน้าที่ ความเป็นอิสระและความเที่ยง
ธรรม ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน้าที่ความรับผิดชอบ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพ สิทธิ
ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน (ส านัก/กอง) ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี และเพ่ือ
ประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ทั้งนี้ ให้ยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่   
1 ตุลาคม 2563 และใช้กฎบัตรฉบับนี้แทน 
 
 

ค านิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผ ลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  
 “หน่วยตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 “หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ 
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 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท า
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ       
เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้ อย่าง
ราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้
เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

1.วัตถุประสงค ์และพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน  
วัตถุประสงค ์(มาตรฐานรหัส 1000) 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร ให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ 
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และเพ่ือ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน และก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 พันธกิจ (มาตรฐานรหัส 1000) 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลัง 
  ก าหนด ให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก 
 2. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จากกรมบัญชีกลาง 
 3. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในชอง           
            กระทรวงการคลัง 

4. การให้ค าปรึกษา (Consulting Service) ให้ค าแนะน าและความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ   
            ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุม   

    ภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และงานที่มีหน้าที่ความรับผิดขอบด้วยความเที่ยงธรรมต่อผู้บริหาร 
    และผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
5. เป็นเครื่องมือต่อฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไป  
    อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต 
    อันเกดิจากการด าเนินงานในองค์กร 
 

2. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 
3.อ านาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส 1000) 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 19  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  (มาตรฐานรหัส 1000 - รหัส 1300) 
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (มาตรฐานรหัส 2000 - รหัส 2600) กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากล   
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 20  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกฐานะศักดิ์ศรีวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานโดยใช้สามัญ
ส านึกและวิจารณญาณ  เพื่อประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน  ยึดถือและด ารงไว้ตามหลักปฏิบัติ  
ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
1.1. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร  รับผิดชอบ 
1.2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักวิชาชีพ 
1.3. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไม่ขัดกฎหมาย ไม่เสื่อมเสียวิชาชีพ  
1.4. เคารพ สนับสนุนกฎหมาย และจรรยาบรรณ 
2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
2.1. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ 
2.2. ไม่รับสิ่งของใด ๆ 
2.3. เปิดเผย รายงานข้อเท็จจริง 
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
3.1. รอบคอบในการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
3.2. ไม่น าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ 
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
4.1. ปฏิบัติงานด้วยความรู้  ความสามารถ  ทักษะ 
4.2. ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
4.3. พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
ดังนั้น  หน่วยตรวจสอบภายในจึงมีอ านาจหน้าที่ตาม  พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

มาตรา 79  ที่ก าหนด  ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน   
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานรหัส 2100)  ก าหนดไว้  ดังนี้ 

1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
1.1 การก ากับดูแลที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

หนังสือสั่งการ ฯ (มาตรฐานรหัส 2110) 
1.2 การบริหารความเสี่ยง (มาตรฐานรหัส 2120) 
1.3 การควบคุมภายใน (มาตรฐานรหัส 2130) 

2. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
2.1 การให้ค าปรึกษา 
2.2 การให้ข้อเสนอแนะ 
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4.ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1100) 
๑. มาตรฐานรหัส 1110  ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน   
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรีบผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐถึงความเป็น
อิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

การตีความ :  
  ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน คือการที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถรายงานใน

เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เช่น 
 การให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเสี่ยง 
 การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 การอนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 การพิจารณาสั่งการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
 การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและโยกย้ายหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 การสอบถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมของการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและความ

เพียงพอของทรัพยากร 
ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

การรายงาน  การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  และมาตรฐานรหัสย่อย 1111  ก าหนดให้มี
การปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมาตรฐานก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้ 

- ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 
- ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย 
- ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดใด  ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  
  ตรวจสอบ 
- เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและ 
  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   

2. มาตรฐานรหัส 1120  ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน   ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ทัศนคติไม่ล าเอียงหรือมีอคติไปทางใดทางหนึ่ง และให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 3. มาตรฐานรหัส 1130  ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีสิทธิในขอบเขตปฏิบัติงาน ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร บุคคล และทรัพย์สินตลอดจนข้อจ ากัดของทรัพยากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว  ดังนี้ 
           - ต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนเพราะอาจท าให้สูญเสียความเที่ยง 
             ธรรมได้ 
           - สามารถให้ความเชื่อมั่นต่องานที่เคยให้บริการค าปรึกษามาก่อนถ้าลักษณะการให้ 
                      ค าปรึกษานั้นไม่ได้มีผลกระทบต่อความเที่ยงธรรม 
          - สามารถปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาในงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วยความ 
                              เที่ยงธรรม 
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5.ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ข้อ 18  ก าหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้

ครอบคลุมถึง  การตรวจสอบ  วิเคราะห์  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบความคุม
ภายใน  และการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ดังนี้ 

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของห น่วยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   

๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสม

กับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
๕. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
6.หน้าที่และความรับผิดชอบ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ข้อ 17  ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และการ

ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว และคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  
โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  และความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวด้วย (มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน รหัส 2000 - 2100) 

๒. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เพ่ือ
น าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1000) 

๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกและเสนอรายงานผลการ
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว เพ่ือน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบด้วย (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1300) 

๔. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ  โดยการจัดท าและเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยเสนอผ่านนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ (เดือนกันยายน)  หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2200) 
ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้น ามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4.  (มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2300) 
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๖. จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว โดยเสนอปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อย
ทุกสองเดือน นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400) 

๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  (มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500) 

๘. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้ เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ    
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาด าเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง 
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว พิจารณาอนุมัติให้
ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

๙. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) ให้ค าแนะน า และความคิดเห็น เกี่ยวกับ    
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วย
ความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

๑๐. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน  
และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่
ส าคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว ด้วย 

7.การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1300) 
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 ข้อ 17 (3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในทั้ง
ภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
8.สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 

๑. ก าหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
หลักเกณฑ์ข้อ 5  ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑)  มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒)  มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
(๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ) 
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 หลักเกณฑ์ข้อ 6  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว รวมถึงองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว จะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้  
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว รวมถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกว๋าว และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  จะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่
กรณี  ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ  และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่
ตรวจสอบ 
 หลักเกณฑ์ข้อ 7  ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ  และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ  และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่าย
บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวหรือ 
หน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์ข้อ 8  ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  บุคคล  เอกสารหลักฐาน  และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัสย่อย 1130  ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม) 
 หลักเกณฑ์ข้อ 9  กรณีหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว ไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ที่กระทรวงการคลังก าหนดได้  ให้ขอท าความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 
 หลักเกณฑ์ข้อ 21  ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์  
พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
(๓) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
(๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(๕) ตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าวพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ 
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค

หนึ่งของหลักเกณฑ์ข้อ 21  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว พิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณี 

๒. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน  ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน  ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ  ให้มีการประสานงาน  การด าเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 
(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  
มาตรฐานย่อยรหัส  1230  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 
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9.กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ ดังต่อไปนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 วรรคสาม  “รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน ฯ” 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕61 
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ   ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2561 ,ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ,ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2564 
4. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

เสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดขึ้น 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว จึงไดจ้ัดท ากฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐานด้าน

คุณสมบัติ (รหัส 1000) วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ และหนังสือสั่งการกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
๐๔๐๙.๔/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของ
หน่วยตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์  สายการบังคับบัญชา  ภารกิจและขอบเขต  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรม  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 

 
(นายนวพล    จะงาม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
 
 
 


