
สำเนาคู่ฉบบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 
อำนไอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กฎบัตรน้ีจัดท0าฃี้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใข้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้ และให้ผู้บริหารรวมถึงหน่วยรับตรวจได้ทราบถึงภารกิจ 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดขอบ อำนาจการตรวจสอบ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจ 

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัตงาน อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ 

เป็นไปตามนัยแห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕:๖๑ แกใฃเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕:๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๖๔

คำนิยาม

การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง 

เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ช่ืงจัดให้มีข้ึน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 

การตรวจสอบภายใบจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป็าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน 

และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

‘‘หน่วยงานของรัฐ,’

๑. ส่วนราชการ 

๒. รัฐวิสาหกิจ

๓. หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตาม 

รัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ

๔. องค์การมหาชน

๕. ทุนหมุบเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล

๖. องค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน

๗. หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 

"หน่วยตรวจสอบภายใบ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ 

หน่วยงานของรัฐ

“ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยตรวจสอบ

ภายใน

“ผูต้รวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหรือดำรง 

ตำแหน่งอ่ืน ท่ี-ทำหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใ’นขอ#หน่วยงานของรัฐ

“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า หน่วยงานท่ีรับผิดขอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

■ฒ—

๑กฎ'บตัรการตรวจ?!อบ.ๆ'าย'โน องค์การ■■ชริ^ฑรส่วนตำ'นลVIนองไฮ



วัตถุประสงค์

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมท้ัง ความถูกต้องเช่ือถือไต้ของข้อมูลทาง 

การเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวช้อง

๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือใต้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางต้านการเงินการบัญขี 

และต้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวช้อง

๒. เพ่ือตรวจสอบการปฎิบีติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นใปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

คำส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด

๓. เพ่ือสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 

๔. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการ 

ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๔. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราซการใต้ทราบบีญหาการปฏิบัติงานของ ผู้ใต้บังคับบัญซา และสามารถ 

ตัดสินใจแก้ใฃบีญหาต่างๆ ไต้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

สายการบังคับบัญชา

มาตรฐานการตรวจสอบภายโน มาตรฐานต้านคุณสมบัติ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ 

ชื่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น ตังน้ี

๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญซาขึ้นตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ เป็นผู้บริหารสูงสุดซองหน่วยตรวจสอบภายใน และมีปลัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ เป็นผู้บังคับบัญชาช้าราชการฝ่ายประจำสูงสุด

๒. การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายโนเสนอต่อนายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองไอ และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

นโยบายการดำเนินการ

๑. ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ ควรไต้รับการตรวจสอบและบริการให้ 

คำปริกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างทั้วถืง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยตรวจสอบ 

ภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

๒. การดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอให้ถือ 

ปฏ ิบ ัต ิตาม พระราชบัญญัติว ิน ัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๗๙ และหลักเกณฑ์ 

กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 

๒๔๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๒ แกัเขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๔

๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรต้านการตรวยสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ 

ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเช้าร่วมโครงการปีกอบรมซองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 

ของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงาบอื่นที่เก่ียวช้อง อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง

๒กฎบัตรการตรวจสอ!.'ภายใน องค์การนรหารส่วนตำนสหนองใส



อำนาจหน้าที่

๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการสนับสนุน สอบทานการปฏิบัติงานของทุกส่วน 

ราซการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ และมีอำนาจใบการเข้าถึงข้อมูล(.อกสาร ทรัพย์สิน (.จ้าหน้าท่ีท่ี 

เกี่ยวข้องกับงานที่จะตรวจสอบ

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ 

การควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ 

ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการนั้นๆ ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีเน้นเพียง ผู้ให้คำปริกบาแนะนำ 

๓. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตาม 

ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่กำหนด และรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ 

ความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนำเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการ 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบ,ป'ระจำปี จะต้องนำเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาบของรัฐอนุมิติ

๔. ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการ 

ปฏิบัติงานอื่นตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซ่ึงงาน 

ดังกล่าวไม่ใช่งานท่ีมีลักษณะเน้นงานประจำ

๕. ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน จะต้องครอใ.เคลมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี 

และการตรวจสอบการดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทาบและประเมินผลการควบคุมภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเน้นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ 

ตรวจสอบ และมิใหัเน้นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมี 

ผลกระทบต่อความเน้นอิสระในการปฎบัฅงานและการเสนอความเห็น

ความรับผิดชอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบ 

ภายใน โดยให้รายงานผลการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะคำปรืกษา 

ตามแนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนดไว้

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ท้ัง 

ทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยรับตรวจ (สำนัก/กอง) เพ่ือให้หัวหน้า 

ส่วนราชการของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบ 

มีประโยชนืสามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

๓. การจัดลำดับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบ 

ภายใน ตารางเวลาโดยผู้บริหารเห็นชอบ

๔. การพีจารณาสำดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาดาเนินการโห้พัจารณาจากความเสี่ยง 

ที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

- การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานท่ีดี

- การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน และข้อกำหนดทางกฎหมาย

- ทรัพย์สิบสูญหายหริอเสียหาย

- การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพของงาน

- การปฏิบัติงานไม่เน้นไปตามวัตถุประสงค์หรือเปีาหมายท่ีกำหนดไว้

๓กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การนริหารส่วนตำนลหนองใฮ



ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน

๑. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ 

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเนิบ และเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของ 

ระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั่งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร 

และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

๒. สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน 

รวมทั่งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เนินไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ 

ทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประ๓ ท ว่าเนินใปโดยมีประสิทธีภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวธิกีารหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้ 

การปฏิบีตงานตาม (๑) และ (๒) เนินไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั่งเสนอและ 

เพื่อบีองปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การ 

บริหารส่วนตำบลหนองโฮ

๔. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำส่ังท่ีราชการ 

กำหนด เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถน่าไปสู่การปฏิบัติงาบท่ีตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย

ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน เนินกระบวนการวางระบบ แผนงาน และดำเนินการสอบทานการ 

ปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานทุกส่วนราชการใบองค์กรอย่างเนินขั้นตอบ และต่อเนื่องด้วยวิชาการของ 

งานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อถือได้ตามมาตรฐานวิชาช่พตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลการ 

ตรวจสอบจะปรากฎใบรูปของรายงาน คำแนะน่าและข้อเสนอแนะที่องค์กรสามารถน่าไปปรับปรุง แก้ไข หรือ 

ยกเว้นการปฏิบัติงานที่ไม่เนินไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เนิบเบีาหมายของการ 

ตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง แก้ไข และการยกเลิกการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ท่ังความ 

น่าเชื่อถือและการสูญเสียทรัพยากรแบบไม่คุ้มค่า โดยผลของการตรวจสอบจะเนินวิธีในการน่าไปสู่การเพ่ืมพูน 

มูลค่าขององค์กร ทั่งในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง เครดิต เนินด้น และที่จ ับต้องได้ ได้แก่ 

การประหยัดทรัพยากร เนินด้น และการเพิ่มพูนมูลค่าที่เนินผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องใน 

ทุกข้ันตอน และกระบวนการทั่งที่เนินระหว่างกระบวบการและที่เนินกระบวนการต่อเนื่องในรูปของมูลค่าเพิ่ม

ความเนิบอิสระและข้อจำกัดของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีความเนินอิสระจากกิจกรรมทั่งปวง ขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองไฮ ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเนิน 

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ที่เนินมาตรฐานที่ 

ระเบียบกำหนด และไม่ต้องรับคำสั่งในการปฏิบัติงานใดๆ ท่ีไม่ใช่หน้าท่ีอันเกิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ของตน หรือหน่วยงานอ่ืนโดยเด็ดขาด ช่ืงหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และพึงถือปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ใน 

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮเท่ามั่น และพึงถือปฏิบัติตามระเบียบที่ 

เก่ียวข้อง

08ฒฒ0

๔กฎ'บัตรการตรวจสอ'ชภ0.ย'โน องค์การ■ชรหารส่วนตำ*ชลหนองโฮ



สิทธิหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้

๑. สิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหลางข้อมูล ตามมาตรฐานการประกอบวิฃาชีพ 

ผู้ตรวจสอบหรือปฏิบัติตามมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใบทั่วไป หรือรวมถึงความเป็นอิสระใบ 

การจัดสรรทรัพยากร การกำหนดแผน และความถี่ในการปฏิบัติงาน การเลือกกิจกรรม การกำหนดขอบเขต 

การตรวจสอบ การใข้เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถประสงค์การตรวจสอบ 

ท่ีกำหนดใวั

๒. สิทธิที่จะใต้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

ในการเข้าถึงข้อมูล รวมทั่งที่เป็นรายงานทางการเงิน บันทึก ข้อตกลง เง่ือนไข พันธะสัญญา การสัมภาษณ์ 

และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยขนิต่อการตรวจสอบภายใน

ขอสงวนสิทธิหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้

๑. ไม่ปฏิบัติงานอื่นที่!ม่เกียวข้องและนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใบ 

๒. ไม่จัดทำหรืออนุมืติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานท่ีไมใช่รายงาน 

ทางการเงินนอกเหนือจากรายงานตรวจสอบปกติ

๓. ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนท่ีใมใต้อยู่ในหน่วยตรวจสอบภายใน ยกเว้น 

พนักงานท่ีไต้รับอบุม้ติให้เป็นส่วนหนืงใบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๔. มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงาบตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง

กฎหมาย ระเบียบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใบ

ผู้ตรวจลอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โตยยดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจลอบ 

ภายใน ของส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี

๑. พระราชบัญญติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๔๖๑ มาตรา ๗๙

๒. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๔๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ๓) 

พ.ศ. ๒๔๖๔

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

เพื่อเป็นการยกฐานะ และดักดิ๋ศรืของวิซาชีพตรวจสอบภายใน ให้ใดัรับการยกย่องและยอมรับจาก 

บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึง 

ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาชื่งความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยง 

ธรรม เป็นอิสระและเป็ยมด้วยคุณภาพ

แนวปฏิบัติ

๑. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใบ เป็นหลักการพื้นฐานในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใข้สามัญสำนืกและวิจารณญาณอันเหมาะสม

๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการ 

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีของหน่วยงาบของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่บที่เก่ียวข้อง

๔กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบสหนองใฮ



๓. ผ ู้ตรวจสอบภายโนพึงยืดลือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติที่กำหนดใบจริยธรรมการปฏิบัติงาน 

ตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสำนึก 

และวิจารณญาณอับเหมาะสม ประพฤติใ)ฏิบัติตนตามกรอบบี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

ของช้าราซการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวช้อง พึงยืดลือและดำรงไว้ซ่ึง หลักปฏิบัติ ดังต่อไปบ้ี

๓.๑. ความซึ่อสัตย์ (เก!6ฐโ117) ความซึ่อลัตย์ฃองผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความ 

ไว้วางใจและทำให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเช่ือลือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป

๓.๒ ความเที่ยงธรรม (0ช)66*1^17) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยง 

ผู้ประกอบวิซาขีพในการรวบรวมช้อมูล ประเมินผล และรายงาบดัวยความไม่ลำเอียง ผู้ตรวจสอบภายใบต้อง 

ทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สีกส่วนตัวหรือความรู้สิกนึกคิดของบุคคล 

อื่นเช้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบีตงาน

๓.๓ การใ)กป็ดความลับ ((โ๐กฒ 6กบล1117) ผู้ตรวจสลบภายในจะเคารพใบคุณค่าและสิทธิ 

ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่!ต้รับทราบจากการปฏิบีติงาน และไม่เอดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไมใต้รับอนุญาตจาก 

ผู้มีอำนาจหน้าท่ีโดยตรงเสียก่อน ยกเว้!นกรณ์ท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาขีพและเกี่ยวช้องกับกฎหมายเท่าน้ัน

๓.๔ ความสามารถใบหน้าที่ ^ ๐ ๓ {ว616ก(^) ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี

หลักปฏิบัติ

๑. ความซี่อสัตย์ (เก*68กํ1)0

๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความชื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและ 

มีความรับผิดขอบ

๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบีติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ช้อบังดับ และเปีดเผยข้อมูล 

ตามวิซาขีพท่ีกำหนด

๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเก่ียวช้องในการกระทำใดๆ ทีข่ัดต่อกฎหมาย หรือไม่ 

เช้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสิ่อมเสียมาสู่วิขาขีพการตรวจลอบภายใบ หรือสร้างความ 

เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ

๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให ้ความเคารพและสน ้บสบุนการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย 

หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 

๒. ความเที่ยงธรรม (0๖1

๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเก่ียวช้องหรือสร้างความลัมพันธิใดๆ ที่จะนำไปสู่ความ 

ขัดแย้งกับผลประโยซนํฃองหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียง จบเป็นเหตุให้ 

ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดขอบได้อย่างเที่ยงธรรม

๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม 

ในการใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบวิขาขีพพึงปฏิบัติ

๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็ดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ 

ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เป็ดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงานนิดเบือนไปจาก 

ข้อเท็จจริง หรือเป็นการปีดบังการกระทำผิดกฎหมาย

■1 6ฒ

๖กฎบัตรการตรวจสอใ;ภายใน องศ์การนรหารสํรนตำบลพนองไฮ



๓. การปกปีดความลับ (0 ๐ทกป6 ทป311^ )

๓.๑ ผ ู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ไต้รับจาก

การปฏิบัติงาบ

๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานโปใช้แสวงหา 

ผลประโยขน์ เพื่อตบเอง และจะไม่กระทำการใดๆที่ขัดต่อกฎหมายและประโยขน่ฃองหน่วยงานของรัฐ 

๔. ความสามารถใบหน้าที่ (ด๐ก ก 6 ท0 / )

๔.๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตบมีความ! ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบ้ติงานเท่านั้น

๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

สำหรับหน่วยงานของรัฐ

๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตบเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และ 

คุณภาพของ การให้บริการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

๑. อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน

๒. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ี?.เวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวข้องให้ครบด้วนสมบูรณ์ 

พร้อมที่จะตรวจสอบได้

๓. จัดทำบัญซีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญขีพร้อมท่ีจะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบไต้ 

๔. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารใบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบด้วน 

๔. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมท้ังหาข้อมูลเพ่ิมเติมไห้แก่ผู้ตรวจสอบภา?/[น 

๖. ปฏิบัติตามข้อทักทัวง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ท่ีหัวหน้าหน่วยงาน 

ของรัฐส่ังให้ปฏิบัติ

กรณีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ให้ผู้ตรวจสอบภา?!ในรา?เงานให้หัวหน้าหน่ว?เงานของรัฐพิจารณาส่ังการตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ เดือน พฤศจ๊กายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นต้นไป

4 ภ 'ลงซอ I 1 โ ผู้เสนอทบทวน

(นางสาวกัลยา แสนสุข)

นักวิขาการตรวจสอบภายในขำนาญการ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภาย่โน

ลงซ่ือ ป ี^  ผู้เห็นขอบ

(นางสาวมณฑริยา นาผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

ว ั̂ ^ลงซ่ือ I ผู้อนุม้ติ

(นายเวียงขัย พิมพ์วาปี)

บายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไอ

๗กฎบัตรการตราจสอบภายโน องค์การนริรฑรส์วนตำนสหนองไอ


