
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ  อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

************************************* 
 

                   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดท าข้ึนเพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
                   หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจ ต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  รวมทั้ง
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ความหมาย 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมลากรก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบ
แผนที่ดี 
๒. วัตถุประสงค ์
                     1.  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี 
และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
                     ๒.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ว่าเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 

  ๓. เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่าเพียงพอและ
เหมาะสม 
                     4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการก าเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายที่ก าหนด 
                     5. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และ
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
                     ๖. เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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๓. สายการบังคับบัญชา 
                   ๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ภูม ิและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิไม่พึงมอบอ านาจในการปกครอง บังคับบัญชา และการดูแลงานของ
หน่วยตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืน 
                  ๒. การเสนอแผนงานตรวจสอบประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลภูมิ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
                  ๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบประจ าปี เสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลภูมิ  โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
         4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอ จัดท า หรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตรของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 4. อ านาจหน้าที ่
                  ๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
                  ๒. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ
การควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
                  ๓. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม
กิจกรรมและหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่ก าหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี จะต้องน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติให้นายอ าเภอรับทราบ 
                 ๔. ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงาน
ดังกล่าวไม่ใช่งานที่มีลักษณะเป็นงานประจ า 
                 ๕. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และ
การตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                 ๖. หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ  และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
5. ความรับผิดชอบ 
                 หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบ
ภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา 
ตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้  
                ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการ
เงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน 
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               ๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (ส านัก/ส่วน) เพ่ือให้หัวหน้า
หน่วยงานของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมี
ประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
               ๓. การจัดล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบ
ภายในตารางเวลา โดยผู้บริหารเห็นชอบ 
               ๔. การพิจารณาล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
               - การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
               - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
               - ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
               - การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
               - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ มีขอบเขตการปฏิบัติงานในการให้
ค าปรึกษา 

และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ ด้วยการประเมินการจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน กระบวนการ
ก ากับดูแล นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แก่หน่วยงานภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลภูมิ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้
บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ และการประเมินคุณภาพ 
ของการปฏิบัติงาน 

2. สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

3. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่                     
ของหน่วยรับตรวจ 

4. สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับนโยบาย 

5. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้าน 
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

6. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี 
ความเหมาะสมกับประเภททรัพย์สินนั้น 

7. วิเคราะห์ประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ 
หน่วยงาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

8. ตรวจสอบในกรณีท่ีพบความผิดปกติอ้ันจะน ามาซึ่งความเสียหาย 
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๗. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หน่วยตรวจสอบภายในมีกระบวนงานการตรวจสอบภายในแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ซึ่งต้อง 
ด า เนินการ เป็นล าดับตั้ งแต่ ขั้นตอนแรก คือการส ารวจวิ เคราะห์ศึ กษาข้อมูล  ก าหนดแผนการ                                
ตรวจสอบ   ประจ าปี จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ และการ
รายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ได้ให้
ข้อเสนอแนะ นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นก่อนที่จะเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และส่งส าเนาแผนการ
ตรวจสอบที่อนุมัติแล้วให้ผู้ก ากับดูแล  

2. ก่อนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้หัวหน้าหน่วยรับ
ตรวจทราบถึงวัตถุประสงค์ และเรื่องท่ีจะตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วควรหารือและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในสิ่งที่ตรวจพบกับผู้รับการตรวจสอบ เพ่ือร่วมกันเสนอมาตรการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอในรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ 

3. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ตามที่กระทรวงการคลังก าหนดและ
แนวทางปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ .ศ. 
๒๕๖๑ และมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2562 
                    4. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร มีความชัดเจน กระชับ สร้างสรรค์  
ทันเวลา และควรประกอบด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

5. การรายงานผลการตรวจสอบ 
(1) เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ เพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็น  และข้อเสนอก่อนเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
(2) ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้ผู้ก ากับดูแล 
(3) กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้เสนอรายงานผลการ 

ตรวจสอบต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะก่อนเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลภูมิ เพ่ือพิจารณา และส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ผู้ก ากับดูแล และส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทันที 

6. ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เพ่ือให้การด าเนินการ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
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8. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน และโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้

เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่น สั่งให้ปฏิบัติ 

                กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 256๓ เป็นต้นไป 
                       
 
 
                        
                                                (ลงชื่อ) 

        (นางชูศรี พงศ์อายุกูล) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 

      วันที่  1  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 


