
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
เร่ือง กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ตามพระราชบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕:๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญ้ติให้หน่วยงานของ 
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๒) กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ 
คณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความ 
เหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม 
เพื่อใข้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุทิน บางประสิทธึ๋)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง อำเภอปากซ่อง จังหวัดนครราชสีมา 
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามพระราขบัญณัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญตให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๒) กำหนดกฎบัตรไว้เปีนลาย 
ลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นขอบ 
และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑.คำนิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง

เที่ยงธรรมและเปีนอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานชององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองนํ้าแดงให้ดีขึ้น ช่วยให้การดำเนินงานชององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงบรรลุถึงเป๋าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

งานบริการให้ความเชื่อมั่น หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง  ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้
ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกำกับดูแล การบริหารความ 
เสี่ยง และการควบคุมชององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้แก่ การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามข้อกำหนด การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การตรวจสอบด้าน 
สารสนเทศ และการตรวจสอบด้านการบริหาร

งานบริการให้คำปรึกษา หมายถึง การบริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มีจุดประสงค์เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง โดยการปรับปรุงกระบวนการกำกับ 
ดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดงให้ดีขึ้น

การสร้างคุณค่าเพิ่ม หมายถึง การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเที่ยงธรรมในอันที่จะ 
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง และผู้มีสํวนเกี่ยว'ข้อง ให้สามารถปรับปรุงการ 
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งอาจดำเนินการในรูปแบบของการให้คำปรึกษาแนะนำ หรือ 
การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรืออื่น  ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองนํ้าแดง สามารถบรรลุเป๋าหมายตามที่วางไว้

ความเท่ียงธรรม หมายถึง ทัศนคติที่ปราศจากความลำเอียงในการปฏิบัติงาบตรวจสอบภายใน 
เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการ 
ลดหย่อนคุณภาพของงาน ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้ 
การซักจูงหรือซักนำจากผู้อื่น ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ
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๒.วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้ดีขึ้น ให้เกิดความมั่นใจแก่สาธารณะได้ถึง 

ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน มีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน มี 
การปฏิบ้ติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัด 
วางระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการที่เพียงพอเหมาะสม และมีกลไกกำกับดูแลที่น่าเชื่อถือ โดยให้บริการ 
ดังนี้

๒.๑ ให้บริการด้านความเชื่อมั่นและดำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระต่อฝ่ายบริหารและ 
ผู้เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

๒.๒ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของส่วน
ราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลลัมฤทธึ๋ฃองงานตามเบีาหมาย

๓.สายการบังคับบัญชา
๓.๑งานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน โดยปฏิบัติงาน

ครอบคลุมงานให้บริการด้านความเชื่อมั่นและงานให้คำปรึกษา และไม่อาจมอบอำนาจในการบังคับบัญชา
๓.๒งานตรวจสอบภายในเป็นผู้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว แผนการตรวจสอบประจำปี

และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อหัวหน้าหน่วยงาน
๓.๓งานตรวจสอบภายในเป็นผู้ทบทวนกฎบัตรตรวจสอบภายใน และนำเสนอขอความเห็นขอบ 

จากหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่ให้หน่วยงาน 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทั่วกัน

๔.นโยบายการตรวจสอบภายใน
๔.๑ ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ควรได้รับการตรวจสอบและการ 

ให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง
๔.๒ ดำเนินการตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๔๖๑
๔.๓ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพจรรยาบรรณ 
๔.๔ ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการดำเนินการในลักษณะ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๔.๔ การตรวจสอบจะเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ รัดกุม เข้มงวด มีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะบีองกัน 

ความเสียหายและทันต่อเหตุการณ์ โดยให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ และมีเบีาหมายชัดเจน เน้นการ 
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไป

๔.๖ ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือ 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น มิใซ่ลักษณะการจับผิด
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๕.อำนาจหน้าที่
๕.๑ มีหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองนํ้าแดง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการ และตามพระราชบัญญ้ติวินัยการเงินการคลังชองรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า 
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานชองรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑

๕.๒ มีอำนาจในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ 
เปีนประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๕.๓ มีความเปีนอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบโดย 
ปราศจากการแทรกแซงชองบุคคลใด  ๆ และมิให้เปีนกรรมการในคณะกรรมการใด  ๆ ของส่วนราชการที่มี 
ผลกระทบต่อความเปีนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

๕.๔ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และการจัดวางหรือแกไชระบบ 
การควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบชองผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เปีน 
ผู้ประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำ

๖ .ความรับผิดชอบ
๖.๑ งานบริการให้ความเชื่อมั่น

๖.๑.๑ มีหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจำปี เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

๖.๑.๒ มีหน้าที่ในการตรวจสอบหลักฐานต่าง  ๆ อย่างเที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วน 
ราชการ ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการ 
ปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการตรวจสอบการบริหาร โดยให้รายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน 
การปรับปรุงแก่ไฃที่สามารถนำโปปฏิบัติงานได้ต่อหัวหน้าหน่วยงาน ภายใน ๒ เดือน นับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จตาม 
แผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖.๑.๓ จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและการประเมินผลการประกัน 
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด 

๖.๒ ด้านการให้คำปรึกษา
ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและความคิดเห็น ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ 

และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน ต่อหัวหน้าหน่วยงานและผู้ที่ 
เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการ (ลายลักษณ์อักษร) และไม่เป็นทางการ (ด้วยวาจาหรือโทรศัพท์)

๖.๓ ด้านการตรวจติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

จัดให้มีระบบตรวจติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของงานตรวจสอบภายใน 
ตามรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบชองปีก่อนที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว โดยการจัดทำ 
ทะเบียนคุมการติดตามและกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจติดตามด้วย



๖.๔ ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ให้มีการผึเกอบรมบุคลากรตามความต้องการในการแกอบรม ในด้านการตรวจสอบภายใน 

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้มีการประสานงานการ 
ดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานตรวจสอบกรณีที่ต้องการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๖.๕ ด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน
จัดให้มีการสอบทานเพื่อให้ทราบว่า หน่วยงานภายในชององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง 

นํ้าแดง มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านใด และจัดให้มีการดำเนินการเพื่อ 
ปีองกันผลประโยชน์ทับข้อนภายในหน่วยงาน

๖.๖ การประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ 
ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ สามารถนำไปสู่การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการ 
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗.จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องประพฤติ ปฏิบัติตน ภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์ 

เที่ยงธรรม ขยันหมั่นเพียร ด้วยความรับผิดชอบ ตามจรรยาบรรณของข้าราชการ และมาตรฐานการตรวจสอบ 
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๗.๑ ต้องไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งทางตรง ทางอ้อม จากหน่วยรับ 
ตรวจ เพื่อแสดงหาประโยชน์ส่วนตน

๗.๒ ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่กระทำการใด  ๆ ที่ก่อให้เกิดอคติจนเป็น 
เหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม หรือใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพิงปฏิบัติ เช่น ไม่ตรวจ 
หน่วยรับตรวจที่มีญาติปฏิบัติงานอยู่ ไม่ตรวจงานที่เคยปฏิบัติงานมา ๑ ปี ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับหน่วยรับตรวจ เป็น 
ต้น กรณี,ท่ีมี'ข้อ'จำกัด จะให้ผู้อื่นเป็นผู้ตรวจสอบ

๗.๓ ต้องเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับ ด้วยการรักษาข้อมูลต่าง  ๆ
และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม รวมถึงไม่นำไปใช้แสวงหา 
ผลประโยชน์เพื่อตนเอง

๗.๔ พัฒนาศักยภาพของตนเอง และพัฒนาคุณภาพ'ของงานอย่างสมั่าเสมอและต่อเนื่อง 

กฎบัตรฉบับนี๋ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 2 2 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป
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