
 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ  อ าเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร 
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 

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

                   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของหน่วย
ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
                   หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจ ต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  รวมท้ัง
ความถูกต้อง เช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องดังนั้น เพื่อให้การ
ด าเนินงานสอดคล้องระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๕ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ความหมาย 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่น และการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบ
แบบแผนท่ีดี 
๒. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ว่าเป็นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีก าหนด 

๓. เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ว่าเพียงพอและ
เหมาะสม 
                   4. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน งาน และโครงการให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนด 
                   5. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
                   ๖. เพื่อให้ค าปรึกษา แนะน า รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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๓. พันธกิจ 
                   ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง
ก าหนด  

2. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในท่ีดี เป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

3. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน 
และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีแก่บุคลากร หน่วยงาน องค์กร และสังคม 

4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานก ากับดูแล หรือ
หน่วยงานภาคราชการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

5. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมท้ังการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือ
การทุจริตอันเกิดจากการด าเนินงานในองค์กร  

4. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด มีดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานรหัส ๒๐๐๐ : การบริหารงานตรวจสอบภายใน 
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารงานตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานของรัฐ 
  ๒๐๑๐ : การวางแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ
ตามผลการประเมินความเส่ียง เพื่อจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมท่ีจะท าการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
  ๒๐๒๐ : การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอ
แผนการตรวจสอบและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการปรับเปล่ียนแผนการตรวจสอบในรอบปี 
ท่ีมีนัยส าคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติในกรณีท่ีมีข้อจ ากัดของ
ทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบ
ด้วย 
  ๒๐๓๐ : การบริหารทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องบริหารทรัพยากรให้มีความ
เหมาะสมเพียงพอ และเกิดประสิทธิผล เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถบรรลุผลตามแผนการ
ตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติ 
  ๒๐๔๐ : นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายและ
วิธีการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ๒๐๕๐ : การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ควรมีการแลกเปล่ียนข้อมูล การประสานงานและการพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่นท่ีให้บริการด้านการ
ให้ความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ท้ังจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าขอบเขตงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนกัน 
  ๒๐๖๐ : การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบถึงวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในโดยรายงาน 
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ดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็นความเส่ียงและการควบคุมท่ีมีนัยส าคัญ ความเส่ียงจากการทุจริต ประเด็นการ
ก ากับดูแลรวมท้ังเรื่องอื่นๆ ท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคัญ 
  ๒๐๗๐ : ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีการ
ตรวจสอบภายในด าเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน หน่วยงานของรัฐยังต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ให้บริการจากภายนอก เพื่อให้การด าเนินงานสามารถบรรลุตามท่ี
ก าหนดไว้ 
มาตรฐานรหัส ๒๑๐๐ : ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ
ก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยใช้วิธีการท่ีเป็นระบบ หลักเกณฑ์
และอาศัยความเส่ียงของหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้การตรวจสอบภายในจะมีความน่าเช่ือถือและเพิ่มคุณค่า เมื่อผู้
ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุกและการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง รวมท้ังได้ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

 ๒๑๑๐ : การก ากับดูแล การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้ค าแนะน าท่ี
เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ เพื่อ 

• การก าหนดยุทธศาสตร์และการด าเนินงาน 
• การก ากับดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุม 
• การเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณค่าเพิ่มให้เกิดภายในหน่วยงานของรัฐ 
• การให้ความเช่ือมั่นว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิผลและเจ้าหน้าท่ี 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ 
• การส่ือสารข้อมูลความเส่ียงและการควบคุมภายในของหน่วยงานภายในหน่วยงานของรัฐ 
• การประสานงานและส่ือสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบหรือหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐ ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้ตรวจสอบภายในผู้ให้บริการให้ความเช่ือมั่นอื่นๆ และฝ่าย
บริหารของหน่วยงานของรัฐ 

  ๒๑๒๐ : การบริหารความเส่ียง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมี
ประสิทธิผล และสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง 
  ๒๑๓๐ : การควบคุม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
ควบคุมในเรื่องต่างๆ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุม 
รวมท้ังสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานรหัส ๒๒๐๐ : การวางแผนการปฏิบัติงาน 

 ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังก าหนดวัตถุประสงค์
ขอบเขตระยะเวลาและการจัดสรรทรัพยากร โดยแผนการปฏิบัติงานต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์
และความเส่ียงของหน่วยงานของรัฐ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 ๒๒๑๐ : การก าหนดวัตถุประสงค์ ในการวางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 

 ๒๒๒๐ : การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดขอบเขตของการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอในอันท่ีจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

๒๒๓๐ : การจัดสรรทรัพยากร ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน  ตลอดจน
ข้อจ ากัดของเวลาและทรัพยากรท่ีมีอยู่ 
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๒๒๔๐ : แนวทางการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานเป็น

ลายลักษณ์อักษรเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
มาตรฐานรหัส ๒๓๐๐ : การปฏิบัติงาน 

 ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุวิเคราะห์ประเมินผล และจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

 ๒๓๑๐ : การระบขุ้อมลู ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลท่ีมีความเพียงพอ มีความน่าเช่ือถือ มีความ
เกี่ยวข้องและท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๒๓๒๐ : การวิเคราะห์และประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผลท่ีมี
ความเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับการยอมรับ 

 ๒๓๓๐ : การจัดเก็บข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ เช่ือถือได้เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ 

 ๒๓๔๐ : การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีการกกับดูแลการ
ปฏิบัติงานท่ีได้มอบหมายอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การปฏิบัติงานสามารถบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น 
มาตรฐานรหัส ๒๔๐๐ : การรายงานผลการตรวจสอบ 

 ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 
 ๒๔๑๐ : หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบต้องประกอบด้วย 

วัตถุประสงค์ขอบเขต และผลการตรวจสอบ 
 ๒๔๒๐ : คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วยความ

ถูกต้องเท่ียงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ครบถ้วน และทันกาล 
 ๒๔๒๑ : ข้อผิดพลาดของรายงานผลการตรวจสอบ ในกรณีท่ีตรวจพบว่า รายงานผลการตรวจสอบท่ี

เสนอมีข้อผิดพลาดหรือละเลยในการกล่าวถึงประเด็นหลักท่ีส าคัญ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรีบ
แกไ้ขและจัดส่งรายงานฉบับท่ีแก้ไขแล้วให้แก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทันที 

 ๒๔๔๐ : การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 

 ๒๔๕๐ : การให้ความเห็นในภาพรวม การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการตรวจสอบ ผู้
ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์และความเส่ียงของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความ
คาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังนี้ความเห็นในภาพรวม
ดังกล่าวต้องมีข้อมูลท่ีเพียงพอ เช่ือถือได้มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน ์
มาตรฐานรหัส ๒๕๐๐ : การติดตามผล 
  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องก าหนดและรักษาระบบการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบ 
มาตรฐานรหัส ๒๖๐๐ : การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร 

 ในกรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า ความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ท่ีฝ่ายบริหารยอมรับ
นั้น อาจจะไม่อยู่ในระดับท่ีหน่วยงานของรัฐสามารถยอมรับได้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หากยังไม่สามารถหาข้อยุติได้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาข้อยุติต่อไป 
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5. อ านาจหน้าที่ 
                  ๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
                  ๒. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ
การควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าท่ีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้า
หน่วยงานผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
                  ๓. จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในตาม
กิจกรรมและหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานท่ีก าหนดและรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ
ความเส่ียงหรือการควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่ออนุมัติ รวมท้ังกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี จะต้องน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้วจึงแจ้งแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีท่ีผ่านการอนุมัติให้นายอ าเภอรับทราบ 
                 ๔. ปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังการ
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีอนุมัติแล้ว ซึ่งงาน
ดังกล่าวไม่ใช่งานท่ีมีลักษณะเป็นงานประจ า 
                 ๕. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และ
การตรวจสอบการด าเนินงาน รวมท้ังการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                 ๖. หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ท้ังในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ  และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

6. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ  การรายงาน  การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิและมาตรฐานรหัสย่อย 
1111   ก าหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ภูมิหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมาตรฐานก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน  โดยสรุปดังนี้ 

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย 
3. ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดใด ท่ีมีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
4. เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ  ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
1120 ความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทัศนคติท่ีไม่ล าเอียง  

และให้หลีกเล่ียงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดใด 
1130 ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรม ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิใน

ขอบเขตการปฏิบัติงาน ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร บุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจ ากัดของทรัพยากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 
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7. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ 18 ก าหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมท้ังการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบความคุม
ภายใน และการบริหารความเส่ียงขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ ดังนี้ 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมท้ังข้อก าหนดอื่นขององค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 

3. สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี

ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
5. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังหน่วยตรวจสอบภายใน 

โดยให้รายงานผลการตรวจสอบและการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตาม
แนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว้  
                 ๑. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ท้ัง
ทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน 
                ๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (ส านัก/กอง) เพื่อให้หัวหน้า
หน่วยงานของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันท่ีจะท าให้ผลการตรวจสอบมี
ประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
               ๓. การจัดล าดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบ
ภายในตารางเวลา โดยผู้บริหารเห็นชอบ 
                ๔. การพิจารณาล าดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเส่ียง
ท่ีมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
                - การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานท่ีดี 
                - การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
               - ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
                - การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน 
               - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

9. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานรหัส ๑๓๐๐ : การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยมีการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

๑๓๑๐ : การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมี
การประเมินผลท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ 

 
/๑๓๒๐ : การรายงาน… 
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๑๓๒๐ : การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน  หัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินท้ังจากภายในและภายนอกให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบในเรื่องดังนี้ 

• ขอบเขตและความถ่ีของการประเมินท้ังจากภายในและภายนอก 
• คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีประเมิน ซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก
ภายนอก รวมท้ังความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 

• รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 
• แผนการปรับปรุงแก้ไข 

10. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และครบถ้วน 
3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน และโครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
4. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดท ารายงานการเงินให้

เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน พร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบได้ 
5. ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมท้ังหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ท่ีผู้บริหาร

ท้องถิ่น ส่ังให้ปฏิบัติ 

                กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
                       
                        
                                                (ลงช่ือ)  

        (นางชูศรี พงศ์อายุกูล) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลภูมิ 

      วันท่ี  10  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 


