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กฎบัตรตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู
อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน 

 
กฎบัตรนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ี

กําหนด เพ่ือใหผูบริหาร หนวยรับตรวจ  และผูปฏิบัติงานไดเขาใจถึงความหมาย วัตถุประสงค สายการ
บังคับบัญชา อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ขอบเขตในการปฏบิัตงิาน รวมถึงกรอบความประพฤติ 
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลสี
ชมพู เพื่อสรางความเขาใจและรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในนี้ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบภายใน โดยผูตรวจสอบ
ภายในไดใชแนวทางและขอกําหนดตาง ๆ ที่พึงปฏิบัติ จากกฎหมายที่เกีย่วของ ดังตอไปนี้ คือ 
 ๑. พระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ 
 ๒. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑการปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 ๓. ประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที ่๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ บังคับใช ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑  
 ๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนมาก ที่ กค.0๕0๙.๒/ว๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
คํานิยาม 
 การตรวจสอบภายใน  หมายความวา กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษา อยาง
เที่ยงธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดี
ขึ้น  การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลถุึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแล
อยางเปนระบบ 
 แผนการตรวจสอบ  หมายความวา แผนการปฏิบัติงานที่หนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น
ไวลวงหนาเกีย่วกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหนวยรบัตรวจ ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือเปนประโยชน ในการสอบทานความกาวหนา ของการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนระยะ ๆ และให
ปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น ทันตามกําหนดเวลา 
 แผนการปฏิบัติงาน  หมายความวา  แผนการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งผูตรวจสอบ
ภายในจัดทําไวลวงหนา วาจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการ
ใด และทรัพยากรที่ใชเทาใด  จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 



๒ 

 

วัตถุประสงค 
 หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหการสนับสนุนและบริการตอฝายบริหาร 
เพ่ือใหเกิดความเชื่อมัน่ตอความมีประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ของการดําเนินงานและความคุมคาของการ
ใชจายเงิน การปองกันทรัพยสิน รวมทั้งความถูกตองเชื่อถือได ของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 
สายการบงัคับบัญชา 
 ๑. อัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน มีนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จํานวน 
๑ อัตรา มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู และนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสีชมพู เปนผูบริหารสูงสุด 
 ๒. การเสนอแผนงานตรวจสอบภายในประจําป และแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจําเดือน ให
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู โดยผานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลสชีมพู 
 ๓. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสีชมพู โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 
 
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 
 ๑. หนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงานของ
องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู สามารถเขาถึงขอมูล บุคคล เอกสาร หลักฐาน และทรัพยสินตาง ๆ 
เพ่ือรับทราบขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๒. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และ
การดําเนินงานดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู โดยคํานึงถึง
การกํากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอ ของการควบคุม
ภายในขององคการบริหารสวนตําบลสชีมพู 
 ๓. กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษร และเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  
โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสชีมพู เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและเผยแพรใหหนวยรับตรวจทราบ 
รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรตรวจสอบภายในอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ๔. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําป  โดยใชการประเมินความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในตามกิจกรรม และหนาที่ของหนวยรบัตรวจ ตามมาตรฐานที่กําหนด ตอนายกองคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของ
ปงบประมาณ หรือปปฏิทินแลวแตกรณ ี
 ๕. ปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติตามขอ ๔ 
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายในที่นายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู
มอบหมาย และงานดังกลาวตองไมทําใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรมใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ 



๓ 

 

 ๖. จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู โดยผาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ภายในเวลาอันสมควร หรืออยางนอยทุกสองเดือน นับจากวันที่
ดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอทางราชการ
ใหรายงานผลการตรวจสอบทันท ี
 ๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการปรับปรุง
แกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 ๘. ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาขอบเขตของงาน
ตรวจสอบครอบคลมุ เรื่องที่สําคัญอยางเหมาะสมและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน 
 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ๑. ตรวจสอบความถูกตอง และเชื่อถือไดของขอมูล และตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบ ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน และความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและ
ประเมินผลการบริหารและการปฏบิัติงานของหนวยรับตรวจ 
 ๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน 
รวมทั้งการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพูใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความ
ปลอดภยัของทรัพยสนิ และการใชทรพัยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล และ
ประหยัด 
 ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการ หรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข เพ่ือให
การปฏิบัติงานตามขอ ๑ และ ขอ ๒ เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 
 ๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคบั หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน รวมทัง้ขอกําหนดอื่นของหนวยงานของรัฐ เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสู
การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค และสอดคลองกับนโยบายขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพ ู
 
ความเปนอิสระ 
 ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานการเสนอ

ความเห็นในการตรวจสอบ โดยไมมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไมควรเปนกรรมการใน

คณะกรรมการใด ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

 
หนาที่ของหนวยรับตรวจ 
 ๑. อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
 ๒. จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของใหครบถวน
สมบูรณ พรอมที่จะตรวจสอบได 



๔ 

 

 ๓. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได 
 ๔. จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานทีเ่หมาะสมและครบถวน 
 ๕. ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 
 ๖. ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตาง ๆ ที่นายก
องคการบริหารสวนตําบลสชีมพูสั่งใหปฏิบัติ 
 
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน 
 ๑. มีความรู ทักษะ และความสามารถที่จําเปนตอการปฏบิัตติามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 ๒. มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ 
 ๓. มีความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของหนวยงานของรัฐ 
 
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
 เพ่ือเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหไดรับการยกยองและยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบ
ภายในจึงตองพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่น
และใหคําปรกึษาอยางเทีย่งธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณภาพ 
 ๑. ความซื่อสัตย 
 ๑.๑) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ 
 ๑.๒) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับ และเปดเผยขอมูลตาม
วิชาชีพที่กําหนด 
 ๑.๓) ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย หรือไมเขา
ไปมีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความ
เสียหายตอหนวยงานของรัฐ 
 ๑.๔) ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ 
ขอบังคับและจรรยาบรรณของหนวยงานของรัฐ 
 ๒. ความเที่ยงธรรม 
 ๒.๑) ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ที่จะนําไปสูความ
ขัดแยงกับผลประโยชนของหนวยงานของรฐั รวมทั้งกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ ลําเอียง จนเปน
เหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม 
 ๒.๒) ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทําใหเกิดหรือกอใหเกิดความไมเที่ยงธรรมใน
การใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 



๕ 

 

 ๒.๓) ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดที่ตรวจ
พบ ซึ่งหากละเวน ไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว อาจทําใหรายงานบิดเบือนไปจาก
ขอเท็จจริงหรือเปนการปดบังการกระทําผิดกฎหมาย 
 ๓. การปกปดความลับ 
 ๓.๑) ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงาน 
 ๓.๒) ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลตาง ๆ ที่ ไดรับจากการปฏิบัติงาน ไปแสวงหา
ผลประโยชนเพ่ือตนเอง และจะไมกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของหนวยงานของรัฐ 
 ๔. ความสามารถในหนาที่ 
 ๔.๑) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะสวนที่ตนมีความรู ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้น 
 ๔.๒) ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ 
 ๔.๓) ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสทิธผิลและคุณภาพ
ของการใหบรกิารอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 
 
 กฎบัตรฉบับนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันที่        มีนาคม  ๒๕๖๓  เปนตนไป 
 
 
  
 
       
      

(นายทํานอง  จันวัน) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลสชีมพู 
       


