
 
 
 
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 
เมษายน  2561  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  นั้น  องค์การ
บริหารส่วนตำบลหันนางาม  ได้ถือปฏิบัติตามาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  โดยจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน  ภายในหน่วยงานเรียบรอ้ยแล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน   สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู  ปฏิบัตหิน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด  เพ่ือประเมินระบบควบคุมภายใน และประเมินระบบควบคุมภายใน และประเมนิระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้
น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ  วิธีการสอบทาน  วิธีการรายงานผล
การตรวจสอบ  วธิีการติดตามผลการตรวจสอบ  และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอ  เหมาะสม 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายใน และระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง  รวมทั้ง สรุปผลการประเมินความสำเร็จ  จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบ
สำคัญของระบบการควบคุมภายใน  ทัง้ 5 องค์ประกอบ  และองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  ทั้ง 8 องค์ประกอบ  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัน
นางามให้ดีขึ้น  และจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด
ไวด้้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุมภายใน
และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ  ต่อไป 
คำนิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า  กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  ซ่ึงจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า  แผนการปฏิบัติที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 
 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า  แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์  ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
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วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้
บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด  ปฏิบัติงานโดยอิสระ  
ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ด้วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลแ ละ
ข้อเสนอแนะ  เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จนเกิด
ความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน 
รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

สายการบังคับบัญชา 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน  ดำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น ดังนี้ 
  1. นักวิชาการตรวจสอบภายในขึน้ตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม   

2. การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี  และแผนการตรวจสอบระยะยาว ให้เสนอต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน  และมีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหันนางามเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายประจำสูงสุด ตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม เช่น เห็นชอบกฎ
บัตร  อนุมัติแผนการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบ  ติดตามผลการตรวจสอบ ให้คำแนะนำเสนอแนะ 
โดยไม่พึงมอบอำนาจในการปกครอง บังคับบัญชา และการดูแลงานของงานตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืน 

เว้นแต่ การแต่งตั้ง  โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน 
อำนาจหน้าที่ 
 1. มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหันนางาม  โดยดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 
 2. มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม รวมถึงการสอบถาม การสังเกตการณ์ และขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม   เพ่ือรับทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 3. ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน หรือการแก้ไขการบริหารความเสี่ยงและ
ระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับที่
เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 
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ความรับผิดชอบ 
1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการบริหารและการ

ดำเนินงานต่างๆ ของทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  ให้สอดคล้องกับนโยบาย
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม  โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 

2. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งเผยแพร่กฎบัตรให้หน่วยรับตรวจทราบ 
3. สอบทานความเพียงพอเหมาะสมและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทาง  

การเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงาน 
4. จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลหันนางามอนุมัติ 
5. รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม 
6. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข

ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 
7. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องด้าน

การเงิน การบัญชี การพัสดุ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหันนางาม  หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกีย่วข้อง 

8. ประสานกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

9. ประสานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดผลงานร่วมที่เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนราชการ 

10. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหันนางาม  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามแผน และไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หรือมี
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ต้องตรวจสอบ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมหน่วยรับตรวจในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลหันนางาม 

1. งานให้ความเชื่อมั่น 
2. งานให้คำปรึกษา 

ความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที ่
 ในการตรวจสอบตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล    
หันนางาม  ได้ใช้ข้อมูล(เอกสารหลักฐาน) ของหน่วยรับตรวจเป็นข้อมูลหลักในการตรวจสอบ ซึ่งทางหน่วยรับ
ตรวจเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล(เอกสารหลักฐาน) ดังกล่าว หน่วยตรวจสอบภายใน 
เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานผลการตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 ๔ 

กรอบความประพฤติของผู้ตรวจสอบภายใน 
1. ความเป็นอิสระ 

ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงตาม
อำนาจหน้าที่ เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม 

2. ความเที่ยงธรรม 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีทัศนคติที่ไม่ลำเอียงหรือมีอคติไปทางใดทางหนึ่ง และให้หลีกเลี่ยงใน

เรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
3. ข้อจำกัดของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ
หรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามความ
เหมาะสมโดยลักษณะเปิดเผยจะข้ึนอยู่กับเหตุหรือข้อจำกัดท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกรณี 
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความ

รับผิดชอบ ปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณข้าราชการ โดย
ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความ
เสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อราชการ 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่รับผลประโยชน์และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อ

กฎหมายหรือสร้างความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพของการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ 
และไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดอคติ ลำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่าง
เที่ยงธรรมหรือใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติได้ 

3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ ได้รับจากการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งการไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง และ
จะไมก่ระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ 

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดระเบียบ กฎหมายและต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนดำรงไว้ซึ่งการ
ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐาน มีคุณธรรม และมีศักดิ์ศรี 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

  1) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและคำชี้แจงเรื่องที่ตรวจสอบแก่
ผู้ตรวจสอบภายใน 
  2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ
  3) ปฏิบัติตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าส่วน
ราชการสั่งให้ปฏิบัติ 
 
 
   



 ๕ 

 
กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าว  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 
  กฎบัตรฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  10 สิงหาคม 2565  เป็นต้นไป 
 
 

                         
                                                       (นายบัญญัติ  ข้อโทน)                                                                                                
                                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม 

 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


