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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 

วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา  79 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่  20  เมษายน  2561 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์และ         
พันธกิจ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง อำนาจหน้าที่ ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และเพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ และผู้ที่
เกีย่วข้องทกุระดับได้รับทราบและมีความเข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับภารกิจของงานตรวจสอบภายใน 

ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ 
(ฉบับที่  2 ) พ .ศ.2562 และที่ แก้ ไขเพ่ิม เติม ฉบับที่  3  พ .ศ. 2564 และหนั งสือกรมบัญชีกลาง                       
ที่ กค 0409.4/ว 47  ลงวันที่  28 มกราคม  2564  หน่วยงานตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วน              
ตำบลดงขี้เหล็ก  จึงได้จัดทำกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เป็นการระบุบทบาท  อำนาจ  หน้าที่
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษรภายใต้ความเห็นชอบของผู้มีอำนาจ 

คำนิยาม 
  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และ
จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจ
สอบภายใน เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
  การบริการให้ความเชื่อม่ัน หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้
ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ  โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความ
เสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก เช่น การตรวจสอบงบการเงิน  
ผลการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
  การบริการให้คำปรึกษา  หมายถึง การบริการให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการอ่ืนๆ                    
ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก โดยการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล การ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ให้ดีขึ้น                    
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เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องความคล่องตัวในการดำเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ              
ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม  เป็นต้น 
  จรรยาบรรณการตรวจสอบภาย หมายถึง  แนวปฏิบัติและหลักปฏิบัติที่เป็นหลักการพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่ง
ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
  กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบความประพฤติและจริยธรรมที่เป็น
หลักประพฤติปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน อันจะนำมาซึ่งการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้
ได้รับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
  ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
ดงขีเ้หล็ก 
  หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร             
ส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 

1. วัตถุประสงค์และพนัธกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.1 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐาน พร้อมปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นว่า
ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงานและการดำเนินงานมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมถึงให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและ  เป็นอิสระต่อฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงขี้เหล็ก ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการ
กระตุ้นให้เกิดระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) 

1.2 พันธกิจ (Mission) 
     1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก 

     2. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ ดี  เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  
       3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่บุคลากร หน่วยงาน องค์กร และสังคม 

     4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานกำกับดูแล หรือ
หน่วยงานภาคราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

     5. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือการ
ทุจริตอันเกิดจากการดำเนินงานในองค์กร 
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2. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ 

      การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก          
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  

2.1 สายการบังคับบัญชา 
     2.1.1 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างขึ้นตรงต่อปลัดองค์การ

บริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
     2.1.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การ

บริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
     2.1.3 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติและรายงานผล

การตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก 
2.2  ปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม 

(1) มาตรฐานมาตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
(2) หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
(3) จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
(4) คู่มือหรือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือ

ปฏิบตัิตามมาตรฐานสากล 

3. อำนาจหน้าที่ 
3.1 หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าทีบ่ริการให้หลักประกันในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน

ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือนำมาประเมินผลอย่างเป็นอิสระใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลขององค์กร โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเข้าถึง
บุคคล ข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้ งการสอบถาม การขอคำชี้แจงจาก
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3.2 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนด
นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง หรือแก้ไขการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  

3.3 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การสอบทานและการประเมินผลความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบาย หรือที่มีความเสี่ยงสูง 

3.4 ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็น โดย
ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
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4. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ไม่มีโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการ หน่วย
ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล               
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กำหนดโครงสร้างขึ้นตรงกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ดังนั้นการ
บริหารงานบุคคลจึงขึน้ตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก   ในส่วนการบริหารงานทั่วไปของหน่วย
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และไม่อาจมอบอำนาจในการปกครอง
บังคับบัญชาและดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืนได้ การรายงานตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงขี้เหล็ก  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่องการกำหนด
ขอบเขตการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ  
 ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรค์ต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความ
เป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการ
จัดการ 
 ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลำเอียง เพ่ือเป็นการเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน ซึ่งดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักนำจากผู้อ่ืน ทั้งนี้ สิ่งที่
เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
หน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

5. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหาร         
ส่วนตำบลดงขี้เหล็ก  ซ่ึงรวมถึง 

    (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ควบคุม และกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง  

    (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

    (3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานการเงินการคลัง 
    (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน 
    (5) วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
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6. หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 ๑. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  โดยคำนึงถึงการกำกับดูแล
ที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน          
ของหน่วยงานของรัฐด้วย 
 ๒. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 3. จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกตามรูปแบบ
และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
     (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562) 
 4. จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก ก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณ ี
 ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 
 5. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (4) 
 6. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก และ
คณะกรรมการตรวจสอบ(ถ้ามี) ดังนี้ 

    6.1 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสอง
เดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อ
ทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

    6.2 รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข
หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

8. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องท่ีสำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัตงิานที่ซ้ำซ้อนกัน 

10. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลดงขี้เหล็ก นอกเหนือจากแผนตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้วตามควรแก่กรณี ทั้งนี้งานดังกล่าว
ต้องเป็นงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน และไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
หรือมีส่วนได้เสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
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7. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก จัดให้มีการประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประกอบด้วย 
 (1) การประเมินผลจากภายใน ( Internal Assessment ) ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ด้วยวิธีการ
ประเมินผล 2 รูปแบบ  ได้แก่ 
     (1.1) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามรูปแบบและวิธีการที่หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนด หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
     (1.2) การประเมินตนเองเป็นระยะๆ หรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมี
ความสอดคล้องเป็นไปตามคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยผู้ตรวจสอบภายในที่หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในมอบหมาย 
 (2) การประเมินผลจากภายนอก ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้
ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความอิสระ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
     (2.1) รูปแบบและความถ่ีของการประเมินผลจากภายนอก 
     (2.2) คุณสมบัติและความเป็นอิสระ รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก  
 (3) การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน ต้องรายงานผลการประเมินทั้ง
จากภายในและภายนอกทราบในเรื่อง ขอบเขตและความถี่ของการประเมิน คุณสมบัติและความเป็นอิสระของ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ประเมินจากภายนอก และแผนการปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ความถี่ในการรายงานผลการ
ประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน ประกอบด้วย 
     (3.1) การรายงานผลการประเมินจากภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     (3.2) การรายงานผลการประเมินจากภายนอกขึน้อยู่กับความถีใ่นการประเมิน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

8. หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
 1. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 2. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือรองรับการตรวจสอบ
จากหน่วยตรวจสอบภายใน 
 3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 4. จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได ้
 5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจ
สอบภายใน 
 
 
  





เอกสารแนบท้ายกฎบัตรตรวจสอบภายใน 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้อง
พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่ อมั่น และให้คำปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
 แนวปฏิบัติ 

1. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ  โดยใช้สามัญสำนึกและวิจารญาณอันเหมาะสม 

2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้  นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานของรัฐ  และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี ้
3.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ

และทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
3.2  ความเที่ยงธรรม ( Objectivity ) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ

วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลำเอียง  ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์  และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว
หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

3.3  การปกปิดความลับ  ( Confidentiality  ) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดย
ไม่ได้รับอนุญาตจากผู ้ที ่มีอำนาจหน้าที ่โดยตรงเสียก่อน  ยกเว้นในกรณีที่มีพัน ธะในแง่             
ของงานอาชีพและเก่ียวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

3.4  ความสามารถในหน้าที ่  ( Competency ) ผ ู ้ตรวจสอบภายในจะนำความรู ้ ท ักษะ                    
และประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

หลักปฏิบัติ 
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)  

1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมื่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ 

1.2  ผู ้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูล              
ตามวิชาชีพที่กำหนด 

1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ไปเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้าง
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ 

1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์             
ข้อบังคบัและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
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2. ความเที่ยงธรรม ( Objectivity ) 
2.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความ 
     ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ  
     ลำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการ 
      ใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญท้ังหมดที่ตรวจพบ 

           ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงาน 
           บิดเบียนไปจากขอ้เทจ็จริงหรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย 

3.  การปกปิดความลับ ( Confidentiality ) 
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ 

          ปฏิบัติงาน 
3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 
      เพ่ือตนเอง และจะไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 

4. ความสามารถในหน้าที่ ( Competency ) 
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับปฏิบัติงานเท่านั้น 
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ   
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพตนเอง  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพ            

ของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 

 
  
 
 
 
 


