กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คํานิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค ำปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดี ขึ้น
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อ ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามกําหนดเวลา
แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ
วัตถุประสงค์
หน่ ว ยตรวจสอบภายในเป็ น หน่ ว ยงานที ่ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น เพื ่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารด้ า นการ
ให้ห ลักประกัน และการให้ค ำปรึกษาแก่ห น่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการ ดําเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทาง
การเงิน ตลอดจน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ
๑.นํ า ระเบี ย บการตรวจสอบภายในของกรมบั ญ ชี ก ลางหรื อ สมาคมผู ้ ต รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทยมาใช้ในการดำเนินการและพัฒนาไปสู่การจัดทำระเบียบการตรวจสอบภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล เกาะสะท้อน ตาม มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐานของ IIA (The Institute of Internal Auditor) CIA
(Certified Internal Auditor), COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway
Commission) เป็นต้น
๒.พัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
/3.ใช้เทคโนโลยี…
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3.ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ลดเวลาการ
ปฏิบัติงาน และติดตามสารสนเทศได้ทันเหตุการณ์
๔.สามารถนําเสนอข้อมู ลที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารขององค์การบริหารตำบลเกาะสะท้อน
นําไปใช้ในการพัฒนางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และโปร่งใส
สายการบังคับบัญชา
๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีส ายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริห ารส่วนตำบล
เกาะ สะท้อน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เป็นผู้บริหารสูงสุด
๒. การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเกาะสะท้อน และนําเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน
อำนาจหน้าที่
๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด
และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ค ำปรึกษา
แนะนําแก่หน่วยรับตรวจ
๒. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการ
ตรวจสอบการดําเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
และการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการให้สอดคล้องกั บนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อน โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยงาน
๒. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
๒.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เกาะสะท้อนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ภายในเดือนกันยายน
๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงและความ
เพียงพอของการ ควบคุมของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ การตรวจสอบการดําเนินงาน และการตรวจสอบอื่นๆ โดยให้มีรายงานและติดตามผลการ
ตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขที่สามารถนําไปปฏิบ ัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
ของส่ว นราชการต่ อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลเกาะสะท้ อ น โดยผ่านปลัดองค์ การบริห ารส่ว นตำบล
เกาะสะท้อนภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทาง
ราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
/(๒) ให้มีระบบ…
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(๒) ให้มีระบบการติดตามการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานการติดตาม
ผลเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้นําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
๓. งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Service) การบริการให้คำปรึกษา แนะนําและบริการ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานแลขอบเขตจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ ทำขึ้นร่วมกับผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน และปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น
๔. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลกรในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้าน การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ให้มีการประสานงานการดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน
๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน
บัญชี และรายงานทางการเงิน
๒. ตรวจสอบการดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่ก ำหนด
โดยคำนึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการการควบคุม
ภายในที่รัดกุมและเหมาะสม
ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานการเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ
ของส่ว นราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผ ลกระทบต่อความเป็นอิส ระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น
สิทธิ
๑. หน่ ว ยรั บ ตรวจต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ การสนั บ สนุ น เกี ่ ย วกั บ บุ ค ลากรและบริ ก ารอื่ น ๆ
ในหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. หน่ว ยตรวจสอบภายในคัดเลือกกิจกรรมการตรวจสอบ กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
และการใช้ เทคนิค/วิธีการตรวจสอบตามความเหมาะสม
๓. หน่วยตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ
รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของส่วนราชการ
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
/๓. ระเบียบกระทรวง…
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๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๕
๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๖2
7. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖4
8. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาตามร่าง
หลักเกณฑ์การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมบัญชีกลางได้ กำหนด
ขึ้น
9. แนวปฏิบัติการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การประเมินภายในองค์กร
และการกำหนดประเภทของานตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่อง และยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้อง
พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ
หลักปฏิบัติที่กำหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตน
ตามกรอบนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
พึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ
และทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
(๒) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล ำเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติงาน
(๓) การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
อำนาจโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
(๔) ความสามารถในหน้ า ที ่ (Competency) ผู ้ ต รวจสอบภายในจะนํ า ความรู ้ ทั ก ษะ
และประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล
และคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
/กฎบัตรฉบับนี้…

