
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ว่าด้วย วัตถุประสงค์ สายการบังคับบญัชา อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ มาตรฐานและ

จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว   

อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
 

วัตถุประสงค์ 
   หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือ
ให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความ
คุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งมั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหาร และการด าเนินงานที่ส าคัญ มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ รวมถึงการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจ  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 
สายการบังคับบัญชา 
         1) นักวิชาการตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารสว่นต าบล 
        2) การเสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปี ให้นักวิชาการตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยผ่านปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3) นักวิชาการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ รายงานติดตามผลการตรวจสอบ 
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยผ่าน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
อ านาจหน้าที่  
       1) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ 
       2) หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการด าเนินงานทุกหน่วยงาน(ส านัก/กอง) 
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน เอกสาร ทรัพย์สิน และ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม     
   3) หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการ
ควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงาน  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 

     4) หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ  และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
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 5) จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในตามกิจกรรมและหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่ก าหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ  รวมทั้งกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี จะต้องน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัด, ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และส่วนราชการในสังกัด 
   6) ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงานดังกล่าว
ไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า 
   7) ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารงบประมาณ การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ และการตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้ง
การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 

 8) รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเวลาที่รวดเร็ว หรืออย่างน้อย
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน 
  9) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
  10) ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
ความรับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายในต้อง ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบ
ภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล  ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตาม
แนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้ 

 1) ให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานและความคุ้มค่าของการการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 2) ลดข้อผิดพลาดของการด าเนินงานที่ส าคัญ ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือหาแนวทางแก้ไข
เพ่ือลดความผิดพลาด หรือเกิดความเสี่ยง ให้น้อยที่สุด ก่อนที่หน่วยงานก ากับดูแลเข้าตรวจสอบ 

 3) บริการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง 
      4) ตรวจสอบความเพียงพอ และประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ทั้งทางการเงิน  
การบัญชี และการปฏิบัติงาน 
    5) ประสานกับหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลและข้อเสนอแนะในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  6) ประสานงานกับส่วนราชการที่ก ากับดูแล (กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดล าปาง กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดล าปาง) เพ่ือให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว 
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ค านิยามของการตรวจสอบภายใน 
  ค านิยามที่ส าคัญ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ข้อ 5 
  “การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
งบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์
ประเมิน ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการรายงาน
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ  
  “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

จริยธรรมและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมอิสระเกี่ยวกับบริการการตรวจสอบประเมินผล ให้ค าปรึกษา 

เกี่ยวกับบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแล ผู้ตรวจสอบภายใน จึงต้องอยู่ภายใต้กรอบความ
ประพฤติที่ดีงาม อันน ามาซึ่งหลักประกันและเป็นไปตามความคาดหวัง ว่าจะต้องมีความเชื่อถือได้ มีความเที่ยง
ธรรมและเป็นที่ปรึกษา ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ทั้งเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับ
การยกย่อง ยอมรับ รวมทั้งให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือแล ะ
ประพฤติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและตามหลักจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
  1) ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity) ผู้ตรวจสอบภายในมีจุดยืนที่มั่นคง จะสร้างให้เกิดความ
ไว้วางใจ และท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือ และยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไป 

 2) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้ายความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติงาน 
  3) การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่า และสิทธิของผู้เป็น
เจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
  4) ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 

 นอกจากจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในยังต้อง เป็นผู้ มี
คุณสมบัติส่วนตัวที่จ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

 ๑) มีความเชี่ยวชาญในหลักวิชาชีพพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เช่น บัญชี 
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๒) มีความรู้ ความช านาญในการปรับใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในและเทคนิคการตรวจสอบ
ต่างๆ ที่จ าเป็นในการตรวจสอบภายใน 

 
/3) มีความรอบรู้ 
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 ๓) มีความรอบรู้และเข้าใจในหลักการบริหาร เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ การวางแผนงาน 

การจัดท าและการบริหารงบประมาณ 
 ๔) มีความสามารถในการสื่อสาร การท าความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ การวิเคราะห์ การประเมินผล 

การเขียนรายงาน 
 ๕) มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อองค์กรและเพ่ือนร่วมงาน 
 ๖) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถูกต้อง 

กลา้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์ และประเมินจากการตรวจสอบ 
 ๗) มีความอดทน หนักแน่น รับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน 
 ๘) มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถท่ีจะวินิจฉัยและตัดสินปัญหาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงธรรม 
 ๙) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ

มองปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร 
 
๗. การพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
  1) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอบรมเพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบ
ภายใน และด้านอ่ืนๆ รวมทั้งต้องได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการเข้าร่วมประชุมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างทั่วถึง และเป็นปัจจุบัน 
  2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงงานการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
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        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
 
 
 
 
 
 
 


