
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา 

กฎบัตรฉบับนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหำร หน่วยรับตรวจและผู้ปฏิบัติงำนได้เข้ำใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ 
สำยกำรบังคับบัญชำ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ควำมเป็นอิสระและมำตรฐำนจริยธรรมใน
กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือ ในกำร
ปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรประสำนประโยชน์โดยรวมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

ค านิยาม 

การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมกำรให้ควำมเชื่อมั่น และกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรให้ดีขึ้น กำรตรวจสอบภำยในจะช่วยให้
องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ด้วยกำรประเมินและปรับปรุงประสิ ทธิภำพของกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมและกำรก ำกับดูแลอย่ำงเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี 

แผนตรวจสอบภายใน คือ แผนกำรปฏิบัติงำนที่หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในจัดท ำไว้ล่วงหน้ำ
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ ำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเพ่ือประโยชน์ในกำรสอบ
ทำนควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรำบรื่นตำมก ำหนดเวลำ 

แผนการปฏิบัติงาน คือ แผนกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยซึ่งผู้ตรวจสอบภำยในจัดท ำไว้
ล่วงหน้ำว่ำจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีกำรใด และทรัพยำกรที่ใช้เท่ำใด จึง
จะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบบรรลุผลส ำเร็จ 

/วัตถุประสงค์..... 



วัตถุประสงค ์

หน่วยงำนตรวจสอบภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน เป็นหน่วยงำนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริกำร
ต่อฝ่ำยบริหำรอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจต่อควำมมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกำร
ด ำเนินงำน และควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงิน กำรป้องกันทรัพย์สิน ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน 
รวมถึงกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 
ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

สายการบังคับบัญชา 

๑.  หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีนักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้น
ตรงต่อปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

๒.  กำรเสนอแผนงำนตรวจสอบประจ ำปี ให้นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร เสนอต่อนำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน โดยผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

๓.  นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน โดยผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

๑.  ตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำง ๆ ด้วยเทคนิค และวิธีกำร
ตรวจสอบ ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึง ประสิทธิภำพของระบบ
กำรควบคุมภำยในและควำมส ำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน
ของหน่วยรับตรวจ 

๒.  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้ง
กำรบริหำรงำนด้ำนอ่ืนๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน ให้เป็นไปตำมนโยบำยกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สินและกำรใช้
ทรัพยำกรทุกประเภท ว่ำเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด 

๓.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และเสนอแนะวิธีกำรหรือมำตรกำรในกำรปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำน ตำม ๑. และ ๒. เป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ 

๔.  สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน รวมทั้งข้อก ำหนดอื่นของหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำน
ที่ตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย 

/อ านาจหน้าที่..... 



อ านาจหน้าที่ 

๑.  หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนทุกหน่วยงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน และมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล เอกสำร ทรัพย์สิน เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงำนตรวจสอบ 

๒.  หน่วยงำนตรวจสอบภำยในไม่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย วิธีปฏิบัติงำน และระบบกำร
ควบคุมภำยใน หรือกำรแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งหน้ำที่ดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร (หัวหน้ำ
ส ำนัก/กอง) ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่เป็นเพียงผู้ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ 

๓.  จัดท ำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยใช้กำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในตำม
กิจกรรมและหน้ำที่ของหน่วยรับตรวจตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และรวมถึงควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยง
หรือกำรควบคุมภำยใน และน ำเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน เพ่ืออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี จะต้องน ำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนอนุมัติ 

๔.  ผู้บริหำรจะพิจำรณำสั่งกำรให้ผู้ตรวจสอบภำยในปฏิบัติงำนอ่ืนได้ตำมควรแก่กรณี ทั้งนี้งำน
ดังกล่ำวต้องไม่ท ำให้ผู้ตรวจสอบภำยในขำดควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

5. ขอบเขตของกำรตรวจสอบภำยใน จะครอบคลุมทั้งกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำน รวมทั้งกำรสอบทำนและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

6. ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระ ทั้งในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็นในกำร
ตรวจสอบ และมิให้เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใด ๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนหรือหน่วยงำนในสังกัด
อันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำน และกำรเสนอควำมเห็นในกำรตรวจสอบ 

7. ผู้ตรวจสอบภำยในไม่สำมำรถรักษำกำรต ำแหน่งอ่ืนได้

8. ปฏิบัติงำนให้ค ำปรึกษำแก่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน หน่วยรับตรวจและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

/ความรับผิดชอบ..... 



ความรับผิดชอบ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ต้องปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ และกำรให้ข้อมูลเชิงวิเครำะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำตำมแนวทำงที่มำตรฐำนกำรตรวจสอบ
ภำยในและจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในก ำหนดไว้ ดังนี้ 

๑.  ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย ภำรกิจ ของงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำน และ
กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ของทุกส่วนรำชกำร ให้สอดคล้องกับนโยบำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน โดยค ำนึงถึง
กำรก ำกับดูแลที่ดี ควำมมีประสิทธิภำพของกิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยใน
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

๒.  ก ำหนดกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน น ำเสนอปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนให้ควำม
เห็นชอบพร้อมน ำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำอนุมัติ เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและใช้เป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบ
รวมทั้งมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบัตรอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๓.  กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี น ำเสนอโดยตรงต่อปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หินโคนให้ควำมเห็นชอบ เพ่ือน ำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนพิจำรณำอนุมัติ ภำยในเดือนกันยำยน 

๔.  ปฏิบัติงำนตรวจสอบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภำยในของส่วนรำชกำร และคู่มือ/แนวทำงกำรตรวจสอบภำยในของกรมบัญชีกลำง 

๕.  กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ที่มิใช่กำรรับรองควำมถูกต้องของบัญชี กำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด กำรตรวจสอบด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรตรวจสอบด้ำนกำรปฏิบัติงำน กำรตรวจสอบกำร
บริหำรงำน กำรตรวจสอบระบบงำนสำรสนเทศ และงำนตรวจสอบพิเศษของหน่วยงำนในสังกัดองค์กำ รบริหำรส่วน
ต ำบลหินโคนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยของทำงรำชกำร ให้บรรลุ
เป้ำหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในที่วำงไว้ 

๖.  รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขที่สำมำรถ
น ำไปปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำรตรงต่อ
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน เพ่ือพิจำรณำน ำเสนอนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

7. ติดตำมผลกำรตรวจสอบ เสนอแนะ ให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้กำรปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

8. ปฏิบัติงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตำมตรวจสอบภำยใน ตำมที่ได้รับมองหมำยจำกนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

/ความเป็นอิสระ..... 



ความเป็นอิสระ 

ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมเป็นอิสระ ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ กำรรำยงำนกำรเสนอควำมเห็นใน
กำรตรวจสอบ โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และไม่ควรเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรใด ๆ ของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนในสังกัด อันมีผลกระทบต่อควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติงำนและกำรเสนอควำมเห็น 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพึงประพฤติ ปฏิบัติงำนภำยใต้กรอบควำมประพฤติที่ดีงำม ในอันที่จะน ำมำซึ่ง
ควำมเชื่อมั่นและให้ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภำพ โดยยึดถือและด ำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) ควำมซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภำยในจะสร้ำงให้เกิดควำมไว้วำงใจและ
ท ำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมน่ำเชื่อถือและยอมรับจำกบุคคลทั่วไป 

๒.  ควำมเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภำยในจะแสดงควำมเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชำชีพในกำรรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรำยงำนด้วยควำมไม่ล ำเอียง ผู้ตรวจสอบภำยในต้องท ำหน้ำที่เป็นธรรม
ในทุก ๆ สถำนกำรณ์ และไม่ปล่อยให้ควำมรู้สึกส่วนตัวหรือควำมรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกำร
ปฏิบัติงำน 

๓.  กำรปกปิดควำมลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเคำรพในคุณค่ำและสิทธิของผู้เป็น
เจ้ำของข้อมูลที่ได้รับทรำบจำกกำรปฏิบัติงำนและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำว โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ที่มีอ ำนำจหน้ำที่
โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นกรณีที่มีพันธะในแง่ของงำนอำชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมำยเท่ำนั้น 

๔.  ควำมสำมำรถในหน้ำที่  (Competency) ผู้ตรวจสอบภำยในจะน ำควำมรู้  ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มที่ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

๑.  อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
๒.  จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์

พร้อมที่จะตรวจสอบได ้
๓.  จัดท ำบัญชีและจัดเก็บเอกสำรประกอบกำรรำยงำนบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภำยใน

ตรวจสอบได ้
๔.  จัดให้มีระบบกำรเก็บเอกสำรในกำรปฏิบัติงำนที่เหมำะสมและครบถ้วน 
๕.  ชี้แจงและตอบข้อซักถำมต่ำงๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 

/6.  ปฏิบัติตำม..... 



๖.  ปฏิบัติตำมข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในในเรื่องต่ำง ๆ ที่นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหินโคนสั่งให้ปฏิบัติ 

กรณีเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรับตรวจกระท ำกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้
ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคนพิจำรณำสั่งกำรตำมควรแก่กรณี 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

อนุมัติโดย 

(นำยสุริยะ  เลียนอย่ำง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินโคน 

วันที่  5  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 


