
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 นั้น 

  เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือประเมินระบบควบคุม
ภายใน และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ให้สามารถ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการ
สอบทาน วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้มี
ความเพียงพอ เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในระบบควบคุม
ภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสรุปผลการประเมินความส าเร็จจนเกิดผล
สัมฤทธิ์ในองค์ประกอบส าคัญของระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบส าคัญของ
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้ง 8 องค์ประกอบ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียดให้ดีขึ้น และช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด บรรลุ เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
กระบวนการควบคุมภายใน และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ ต่อไป 

ค านิยาม 

 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
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 “การบริการให้ความเชื่อม่ัน” หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้
ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในการะบวนการก ากับดูแล การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด เช่น การตรวจสอบงบการเงิน 
ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับความมั่นคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 

 “การบริการให้ค าปรึกษา” หมายความว่า การบริการให้ค าปรึกษา แนะน า และบริการอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิม
คุณค่าให้กับหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด โดยการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดให้ดีขึ้น เช่น การ
ให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น 

 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท า
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 

 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปียดหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปียด 

 “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกะเปียด 

 “มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ 

 “จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า แนวปฏิบัติหรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็น
หลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ใน
อันจะน ามาซึ่งความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

๑. วัตถุประสงค์ (มาตรฐานรหัส ๑๐๐๐) และพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน
และการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ด้วยการ
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ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และ
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

หน่วยตรวจสอบภายในมีพันธกิจ ดังนี้ 

 ๑. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก 

 ๒. เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินการเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จากกรมบัญชีกลางและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๓. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และ
ระบบการก ากับดูแลที่ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ๔. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล และป้องกัน
การทุจริตอันเกิดจากการด าเนินงานในองค์กร 

๒. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด      
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย 

 ๑. มาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 ๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 ๓. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 ๔. คู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
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๓. อ านาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส ๑๐๐๐) 

 หน่วยตรวจสอบภายในมีอ านาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มาตรา ๗๙ ที่ก าหนด ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปียด ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปียด เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานรหัส ๒๑๐๐) ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 

  ๑.๑ การก ากับดูแลที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการฯ (มาตรฐานรหัส ๒๑๑๐) 

  ๑.๒ การบริหารความเสี่ยง (มาตรฐานรหัส ๒๑๒๐) 

  ๑.๓ การควบคุมภายใน (มาตรฐานรหัส ๒๑๓๐) 

 ๒. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

  ๒.๑ การให้ค าปรึกษา 

  ๒.๒ การให้ข้อเสนอแนะ 

 ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 

๔. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานด้านคณุสมบัติ รหัส ๑๑๐๐) 

 ๑. มาตรฐานรหัส ๑๑๑๐ ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด โดยผ่านปลัดองค์การบริหารสวนต าบลกะเปียด และ
มาตรฐานรหัสย่อย ๑๑๑๑ ก าหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบ และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลกะเปียดหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมาตรฐานก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่ง
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้ 

  ๑.๑ ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 

  ๑.๒ ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย 

  ๑.๓ ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดใด ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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  ๑.๔ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย
และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

 ๒. มาตรฐานรหัส ๑๑๒๐ ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ทัศนคติที่ไม่ล าเอียง และให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 

 ๓. มาตรฐานรหัส ๑๑๓๐ ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีสิทธิในขอบเขตการปฏิบัติงาน ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร บุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจ ากัด
ของทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

๕. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๘ ก าหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ดังนี้ 

 ๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

 ๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 

 ๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ
เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 

 ๕. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๗ ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 ๑. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
กะเปียด และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยค านึงถึง
การก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดด้วย (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๐๐ – 
๒๑๐๐) 
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 ๒. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดเพ่ือ
น าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๐๐๐) 

 ๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๓๐๐) 

 ๔. จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  (มาตรฐานด้าน
การปฏิบัติงาน รหัส ๒๒๐๐) 

 ๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔) 

 ๖. รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

  ๖.๑ รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสอง
เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการ
ให้รายงานผลการตรวจสอบทันท ี

  ๖.๒ รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ประกอบด้วย 

   ๖.๒.๑ ความเสี่ยงที่ส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

   ๖.๒.๒ ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistleblowing) ของหน่วยงานของรัฐ 

   ๖.๒.๓ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของการควบคุมภายใน
ด้านการเงิน และกระบวนการอื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดทุจริต 

   ๖.๒.๔ สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐ คดีความต่างๆ และความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root-cause analysis) และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๔๐๐) 

 ๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

 ๘. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
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 ๙. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๐. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงา น
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

 ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

๗. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (มาตรฐานรหัส ๑๓๐๐) 

 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส ๑๓๐๐) ก าหนดให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 

 มาตรฐานรหัส 1310 การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน การประกันและปรับปรุง
คุณภาพงานต้องมีการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ 

 มาตรฐานรหัส 1320 การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบในเรื่องดังนี้ 

  - ขอบเขตและความถ่ีของการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก 

  - คุณสมบัติและความเป็นอิสระของบุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก
ภายนอก รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 

  - รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก 

  - แผนการปรับปรุงแก้ไข 

 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ข้อ 17 ให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ (3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

8. สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 

 1. ก าหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

  หลักเกณฑ์ข้อ 5 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

   ๑) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

   (๒) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ
ค าสั่งทีเ่กี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
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   (๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ 

  หลักเกณฑ์ข้อ 6 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด
รวมถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียดจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการในต าแหน่งอ่ืนหรือ
แต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนมารักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในได้ เฉพาะกรณีที่การปฏิบัติงานของ
บุคลากรดังกล่าวได้ขาดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม 

  ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณามอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐมา
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นการชั่วคราวและยังคงปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ ทั้งนี้ 
บุคลากรดังกล่าวควรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
และต้องไม่เป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ หรือปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานของ
รัฐ 

  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับและ
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

  หลักเกณฑ์ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหาร
หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

  หลักเกณฑ์ข้อ 8  ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน 
และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

  หลักเกณฑ์ข้อ 9 กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 2. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ ให้มีการประสานงาน การด าเนินการตามภารกิจกับ
ผู้เกี่ยวข้อง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานย่อย รหัส 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 
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  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด จึงได้จัดท ากฎบัตรนี้ขึ้นตาม
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ ภารกิจ 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

 

       อนุมัต ิ

 

 

        (นายบ ารุง ยอดมณี) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกะเปียด 

  


