กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
องคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
ประจําปงบประมาณ 2565
กฎบั ต รนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให ผู บ ริ ห าร หน ว ยรั บ ตรวจ และผู ป ฏิ บั ติ ง านได เ ข า ใจเกี่ ย วกั บ ความหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค สายการบั งคั บ บั ญ ชา ขอบเขตการปฏิบั ติง าน อํานาจหนาที่ และความรับ ผิดชอบ ของหน ว ย
ตรวจสอบภายใน องค การบริ ห ารส ว นตํ า บลจระเขหิน เพื่อเสริมสรางความเขา ใจและความรว มมื อ ในการ
ปฏิบัติงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการประสานประโยชนโดยรวมขององคการบริหารสวนตําบล
จระเขหิน
คํานิยาม
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม และเปนอิสระ
ซึ่งจัดใหมีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะชวยให
สวนราชการบรรลุ ถึงเป าหมายและวัตถุ ประสงคที่กําหนดไว ดวยการประเมิ นและปรับ ปรุ งประสิทธิผ ลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
วัตถุประสงค
หนวยตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อใหบริการตอฝายบริหารอยางเที่ยงธรรม และเปน
อิสระ เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของการใช
จายเงินการปองกันทรัพยสิน ความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของ
สายการบังคับบัญชา
1. หนวยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน
2. หนวยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจําป ตอ ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล
จระเขหิน
3. หนวยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบตรงตอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน
ขอบเขต
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุม
หนวยงานภายในขององคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน โดยกําหนดขอบเขต ดังนี้
1. งานใหความเชื่อมั่น
- การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Audit)
- การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
- การตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Audit)
- การตรวจสอบดานการบริหาร (Management Audit)
- การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)
- การตรวจสอบพิเศษ
2. การบริการใหคําปรึกษา
/อํานาจหนาที่…

-2–
อํานาจหนาที่
1. ผูตรวจสอบภายในมี ความเป น อิส ระตามที่ควร ซึ่งไดกําหนดไวในมาตรฐานการประกอบวิช าชี พ
ตรวจสอบภายใน
2. หนวยตรวจสอบภายในมีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงานภายในกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น และมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ โดย
มีสิทธิที่จะขอเขาทําการตรวจสอบทรัพยสินและกิจกรรมตาง ๆ ขององคกร รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ตลอดจนการสังเกตการณ การสอบถาม และขอคําชี้แจงจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานตรวจสอบ
3. หนวยตรวจสอบภายในไมมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน หรือการแกไขการบริ หาร
ความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหาร
ทุกระดับที่เกี่ยวของ ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เปนเพียงผูใหคําปรึกษาแนะนํา
ความรับผิดชอบ
1. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและดําเนินงาน
ดานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ
2. กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ และสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
3. จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมินปญหา
และอุปสรรครวมทั้งแผนปรับปรุงการดําเนินงาน เสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ
4. จัดทําแปละเนอแผนการตรวจสอบประจําปตอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอคณะกรรมการตรวจ
เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสดทายของปงบประมาณ
5. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่ไดรับอนุมัติ
6. จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและกรรมการตรวจสอบภายใน
เวลาอันสมควรหรือยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จ กรณีพบเรื่องที่จะมีผลเสีย
หายตอทางราชการ ใหรายงานผลการตรวจสอบทันที
7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ
8. ในกรณีที่จําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขต รายละเอียดของ
งาน คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานที่คาดหวัง รวมทั้งขอเสนอโครงการของผูรับจาง
9. ใหคําปรึกษาแกหัวหนาหนวยงานของรัฐ หนวยรับตรวจและผูที่เกี่ยวของ
10. ประสานงานกับผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และหนวยงานที่เกี่ยวของ
11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผูตรวจสอบภายในจะตองไดรับการอบรมเพิ่มเติมความรู ความสามารถดานการตรวจสอบภายในและ
จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กําหนด
/การพัฒนางานตรวจสอบภายใน…

กรอบความประพฤติและจรรยาบรรณของหนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลจระเขหิน
กรอบความประพฤติและจรรยาบรรณ จัดทําขึ้นเพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในใหไดรับการยกยอม และยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งใหการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในจึงตองพึงประพฤติตนในอันที่จะนํามาซึ่งการใหความเชื่อมั่นและคําปรึกษาอยาง
เที่ยงธรรม เปนอิสระและมีคุณภาพ
แนวทางการปฏิบัติ
1. ดานความเปนอิสระและความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน
1.1 ความเปนอิสระ
หน ว ยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต อผูบริห ารองคการบริห ารสวนตําบล
จระเข หิ น และปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายใน โดยปราศจากการเทรกแซงทั้งในเรื่องการกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ
1.2 ความเที่ยงธรรม
ผูตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณ และมีความเที่ยงธรรมเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมขอมูลประเมินผล และรายงานดวยความไมลําเอียง มีทัศนคติที่เปนกลางไมเองเอียงไปทาง
ใดทางหนึ่งและปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมในทุก ๆ สถานการณ
1.3 ขอจํากัดของความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดที่จะทําใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปน
อิสระหรือเที่ยงธรรมผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยถึงสาเหตุหรือขอจํากัดดังกลาวใหผูที่เกี่ยวของทราบ การ
เปดเผยขึ้นอยูกับลักษณะของขอจํากัดในแตละกรณีไป เชน
- ผูตรวจสอบภายในไมควรประเมินงานที่ตนเคยมีหนาที่รับผิดชอบมากอน เพราะอาจทําให
ผูตรวจสอบภายในเสียความเที่ยงธรรมได
- การใหหลักประกันงานที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบไขในมีหนาที่รับผิดชอบนั้นควรใหมี
การสอดสองดูแลจากหนวยงานอื่นภายในสวนราชการที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในดวยอีก
ชั้นหนึ่ง
- ผูตรวจสอบภายใน ควรบริการใหคําปรึกษาในงานที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบมากอนความ
เที่ยงธรรม
- ในกรณีที่มีเหตุหรือขอจํากัดในอันที่จะทําใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถใหคําปรึกษาได
อยางอิสระหรือเที่ยงธรรมผูตรวจสอบภายในควรเปดเผยขอจํากัดดังกลาวใหกับผูมอบหมายงานหรือผูรับบริการ
ทราบกอนที่จะรับงานนั้น
2. ดานจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน
2.1 ความซื่อสัตย (Integrity)
2.1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และ
มีความรับผิดชอบ
2.1.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเปดเผยขอมูล
ตามวิชาชีพที่กําหนด
/2.1.3 ผูต รวจสอบ...

-22.1.3 ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทําใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย
หรือไมเขาไปมีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความ
เสียหายตอสวนราชการ
2.1.4 ผู ตรวจสอบภายในตองให ความเคารพและสนั บ สนุน การปฏิ บัติต ามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ
2.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
2.2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเกี่ยวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ที่จะนําไหสู
ความขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการ รวมทั้งกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ ลําเอียงจนเปนเหตุใหไม
สามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม
2.2.2 ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทําใหเกิดหรือกอใหเกิดความไมเที่ยง
ธรรมในการใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมด
ที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว อาจจะทําใหรายงานบิดเบือนไปจาก
ขอเท็จจริงหรือเปนการปดบังการกระทําผิดกฎหมาย
3. การปกปดความลับ (Confidentiality)
3.1 ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจาก
การปฏิบัติงาน
3.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหา
ผลประโยชนเพื่อตนเอง และจําไมกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย และประโยชนของทางราชการ
4. ความสามารถในหนาที่ (Competency)
4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะในสวนที่ตนมีความรู ความสามารถ
ทักษะ และประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้น
4.2 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ
4.3 ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
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