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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบรหิารส่วนต าบลแพงพวย 

อ าเภอ ด าเนนิสะดวก   จังหวัด ราชบุร ี
ค าน า 

ตามท่ีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มาตรา 79  มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี  
20  เมษายน  2561  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการ
บริหารจัดการความเส่ียง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  นั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย  ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  
โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวยปฏิบัติหน้าท่ีได้ถูกต้อง
ครบถ้วน  เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน  
และประเมินระบบการบริหารจัดการความเส่ียง  องค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย ให้สามารถป้องกันหรือ
ลดความเส่ียงท่ีมีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับท่ียอมรับได้  โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบ  วิธีการสอบทาน  
วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ  วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ  และวิธีการประเมินความเส่ียง  ให้มีความ
เพียงพอ  เหมาะสม  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายใน
และระบบบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างแท้จริง  รวมท้ัง  สรุปผลการประเมินความส าเร็จ  จนเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบส าคัญของระบบการควบคุมภายใน ท้ัง 5 องค์ประกอบ  และองค์ประกอบส าคัญ
ของระบบการบริหารจัดการความเส่ียง  ท้ัง 8  องค์ประกอบ  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
เทศบาลเมืองคอหงส์ให้ดีขึ้น  และจะช่วยให้เทศบาลเมืองคอหงส์ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง  กระบวนการควบคุมภายใน  
และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ  ต่อไป 

ค านิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง     
เท่ียงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท า
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
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 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ท่ีหน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรท่ีใช้เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 
 “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย 
 “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแพงพวย 
 
วัตถุประสงค์ 

หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้า นการให้
หลักประกันและการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ  ปราศจากการแทรกแซงในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย  
ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์  ประเมิน  ให้ค าปรึกษา  ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  เพื่อสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย  ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จนเกิดความมั่นใจต่อความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเช่ือถือ
ได้ของข้อมูลทางการเงิน  และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
สายบังคับบัญชา 
 หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวยโดย
ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวยและไม่พึงมอบอ านาจในการปกครอง การบังคับบัญชาการดูแล
งานตรวจสอบภายในให้ผู้อื่น 
 
อ านาจหน้าที่ 
 1.หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน และการด าเนินกิจกรรมต่างๆตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน าแหชก่หน่วยรับตรวจ 
 2.ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมท้ังการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 1.ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ด าเนินงานด้านต่างๆของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แพงพวย โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน 
 2.ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายใน 
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 3.ก าหนดกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการเผยแพร่กฎบัตรให้
หน่วยงานรับตรวจทราบ 
 4.จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว เสนอผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน  
 5.รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ เสนอต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพื่อปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 7.สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงของหน่วยงาน 
 8.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน 
 
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
 1.อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 2.จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมท่ีจะตรวจสอบได้ 
 3.จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายงานบัญชีพร้อมท่ีจะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
 4.จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถ้วน 
 5.ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆพร้อมท้ังหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 6.ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ท่ีหัวหน้าหน่วยงานส่ัง
ให้ปฏิบัติ และรายงานผลการด าเนินงานให้ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีรับหนังสือ  
 กรณีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี ตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบภายในราบงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาส่ังการตามควรแก่กรณี 
 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
 เป็นการยกฐานะและศักด์ิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคล
ท่ัวไป รวมท้ังให้การปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึง
ปฏิบัติภายใต้กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะน ามาซึ่งความเช่ือมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม 
เป็นอิสระ และเป่ียมด้วยคุณภาพ 
 
หลักปฏิบัติ 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกฐานะศักด์ิศรีวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน
โดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณ  เพื่อประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน  ยึดถือและ
ด ารงไว้ตามหลักปฏิบัติ  ท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
1.1. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร  รับผิดชอบ 
1.2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักวิชาชีพ 
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1.3. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไม่ขัดกฎหมาย  ไม่เส่ือมเสียวิชาชีพ  
1.4. เคารพ สนับสนุนกฎหมาย  และจรรยาบรรณ 
2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
2.1. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ 
2.2. ไม่รับส่ิงของใด ๆ 
2.3. เปิดเผย  รายงานข้อเท็จจริง 
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
3.1. รอบคอบในการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
3.2. ไม่น าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ 
4. ความสามารถในหน้าท่ี (Competency) 
4.1. ปฏิบัติงานด้วยความรู้  ความสามารถ  ทักษะ 
4.2. ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
4.3. พัฒนาตนเอง  การใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
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                                                          (นายบุญฤทธ์  โจสรรค์นุสนธิ์) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแพงพวย 


