


 

 
 
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน   

อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 
๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน้าที่ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระเที่ยงธรรม 
การประกันและปรับปรุงคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน และการยอมรับเกี่ยวกับภารกิจของงานตรวจสอบ
ภายใน และสิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี และเพื่อ
ประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ จึงขอทบทวนและปรับปรุงแก้ไขข้ึนใหม่ โดยยกเลิกกฎบัตร 
การตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้ใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้แทน 
 
ค านิยาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินแล ะปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ   
 การบริการให้ความเชื่อมั่น หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน เช่นงบการเงิน ผลการด าเนินงาน การ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องและ
เช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการบัญชี เป็นต้น 
 



 

๙ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

 การบริการให้ค าปรึกษา หมายความว่า การบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
ลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้บริหาร  และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน โดยการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน ของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านให้ดีข้ึน เช่น การให้ค าแนะน าในเรื่อง
ความคล่องตัวในการด าเนินงานออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติงานการฝึกอบรม เป็นต้น 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
 ฝ่ายบริหาร หมายวามว่า ผู้ท าหน้าทีบ่รหิารซึ่งด ารงต าแหนง่รองจากหัวหน้าหน่วยงานของรฐั 
ไม่เกินสามล าดับ 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสงูสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  
๑. วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 วัตถุประสงค์ (มาตรฐานรหัส ๑๐0๐) 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังข้ึน เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลกัประกันและ
การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซง ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลด่าน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 พันธกิจ (มาตรฐานรหัส ๑๐๐๐) 
 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด ให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก       
 ๒. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จาก
กรมบัญชีกลาง           
 ๓. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของกระทรวงการคลัง          
 ๔. การให้ค าปรึกษา (Consulting Service) ให้ค าแนะน า และความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน 
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสยีหาย การรั่วไหล หรือ
การทุจริตอันเกิดจากการด าเนินงานในองค์กร 
 
 
 



 

๙ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

๒. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง        
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑) มาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 ๒) หลักเกณฑป์ฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 ๓) จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 ๔) คู่มือหรอืแนวทางปฏิบัตเิกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 
 
๓. อ านาจหน้าท่ี (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๐๐๐) 
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นตามที่เห็นควรใน
การตรวจสอบและมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อันมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  และมีอ านาจในการ
เข้าถึงข้อมูลเอกสาร รายงานทางการเงิน เอกสารที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน รวมทั้งข้อมูลการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วย
รับตรวจ ตลอดจนการสังเกตการณ์ การสอบถาม และขอค าช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้องในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยรับตรวจ 
 ๓. ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและการแก้ไขระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้บริหารหน่วย
รับตรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 
๔. ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๐๐๐) 
 ๑. มาตรฐานรหัส ๑๑๑๐ ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอสิระ
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงาน การเสนอความเห็น ในการตรวจสอบโดยตรงต่อนายกองค์การบรหิารสว่น
ต าบลด่าน โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน และมาตรฐานรหัส ๑๑๑๑ ก าหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์
โดยตรงกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ซึ่งมาตรฐานก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้ 
  ๑) ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง      
  ๒) ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย       
  ๓) ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดใด ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ            
  ๔) เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 



 

๙ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

 ๒. มาตรฐานรหัส ๑๑๒๒ ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน มทีัศนคติ
ไม่ล าเอียง และใหห้ลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 ๓. มาตรฐานรหัส ๑๑๓๐ ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรอืความเที่ยงธรรม ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
มีสิทธ์ิในขอบเขตการปฏิบัติงานในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร บุคคล และทรัพยส์ิน ตลอดจนข้อจ ากัดของทรพัยากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 
๕. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๘ ก าหนดขอบเขตของการตรวจสอบในภายให้ครอบคลุมถึง 
การตรวจสอบวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ดังนี้ 
 ๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเสนอแนะ
การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
 ๓. สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
 ๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรกัษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจใหม้ีความเหมาะสม
กับประเภทของทรัพย์สินน้ัน 
 ๕. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
๖. หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๗ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
 ๑. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่าน และ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒000 - ๒๑๐๐) 
 ๒. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน เพื่อน าเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
เผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๐๐๐) 
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 ๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลการ
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่ าน 
เพื่อน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๓๐๐) 
 ๔. งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดท าและเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน โดยเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน เพื่อ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (เดือนกันยายน) หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (มาตรฐานด้าน
การปฏิบัติงาน รหัส ๒๒0๑) ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีข้ึน
ไป ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย  
 ๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๔. (มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๓๐๐) 
 ๖. จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน โดยเสนอผ่านปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือน นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้ว
เสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการ ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๔๐๐) 
  ๖.๑ รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ประกอบด้วย 
   ๖.๑.๑ ความเสี่ยงที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
   ๖.๑.๒ ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistle blowing) ของหน่วยงานของรัฐ 
   ๖.๑.๓ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในด้าน
การเงิน และกระบวนการอื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต 
   ๖.๑.๔ สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐ คดีความต่าง ๆ และความรับ
ผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root-cause analysis) และ เสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
 ๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วยรับตรวจ เพื่อให้
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ (มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน รหัส ๒๕๐๐) 
 ๘. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการ
ของผู้รับจ้างให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน อนุมัติให้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญต่อไป 
 ๙. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) ให้ค าแนะน า และความคิดเห็น เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ระบบการ
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ควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 ๑๐. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน 
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่
ส าคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
 ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบสอบ และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่าน รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากปลดัองค์การบริหารสว่น
ต าบลด่าน ด้วย 
 
๗. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๓๐๐) 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ต้องปรับปรุง และรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ให้
ครอบคลุมในทุกด้าน 
 มาตรฐานรหัส ๑๓๑๐ การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน การประกันและปรับปรุง
คุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ 
 มาตรฐานรหัส  ๑๓๒๐ การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบในเรื่องนี้ 
  - ขอบเขตและความถ่ีของการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 
  - คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก 
ภายนอกรวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
  - รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
  - แผนการปรับปรุงแก้ไข 
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(๓) จัดให้มีการประกันและปรบัปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้ตามหนังสือเวียนที่ กค ๑๔0๙.๒/ว ๔๔๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่องแนว
ปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  การประเมินภายในองค์กร ข้อ ๑ ยกเว้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรมบัญชีกลางจะแจ้งก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้ทราบในโอกาสต่อไป 
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๘.สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๑. ก าหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี ้
 หลักเกณฑ์ข้อ ๕  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒) มีความรู้เกี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสัง่ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
หน่วยงานของรัฐ (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๒๐๐ ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ) 
 หลักเกณฑ์ข้อ ๖  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการในต าแหน่งอื่น หรือ
แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นมารักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในได้เฉพาะกรณีที่การปฏิบัติงานของบุคลากร
ดังกล่าวได้ขาดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม 
 ในกรณีหน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของ
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณามอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบภายในเป็นการช่ัวคราวและยังคงปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ ทั้งนี้  บุคลากรดังกล่าวควรมี
ความรู้  ทักษะและความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และต้องไม่เป็นผู้ที่
รับผิดชอบต้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ หรือปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบ ภายใน
ปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่หน่วยงานของรฐัจะได้รับและผลการะทบต่อความ
เป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 หลักเกณฑ์ข้อ ๗  ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือการปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในสังกัด
อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
 หลักเกณฑ์ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 หลักเกณฑ์ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 



 

๙ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

 ๒. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านต่างๆ เช่น
ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ ให้มีการประสานงาน การด าเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง  
(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๒๐๐ ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
มาตรฐานย่อยรหัส ๑๒๓๐ การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 
 
๙. หน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ 
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ 
 ๑. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อม
ที่จะตรวจสอบได้ 
 ๓. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
 ๔. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 ๕. ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 ๖. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้าหน่วยงานของรฐั 
พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ 
 กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่  ให้
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 
๑๐. กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมเป็นอิสระและเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 



 

๙ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 

 แนวปฏิบัต ิ
 ๑. หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้
ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภายใจควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้  นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐและกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความ ไว้วางใจ
และท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเช่ือถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
  ๓.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติงาน 
  ๓.๓ การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ 
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
อ านาจโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของานอาชีพและเกี่ยวช้องกับกฎหมายเท่านั้น 
  ๓.๔ ความสามารถในหน้าที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และ
คุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
  กฎบัตรตรวจสอบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
 
 
    (ลงช่ือ)  
                                             (นางสาวทิพย์วรรณ  กตะศิลา) 
                                                หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
 
  เห็นชอบโดย      

    (ลงช่ือ)  
                                                        (นายนพวิชัย   ศรีไหม) 
                                                นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลด่าน 
 

 


