
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน   องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้                                         

ที ่ อจ 76201/010     วันที ่  1  กรกฏาคม  2564    
เรื่อง    ขออนุมตัิจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน         

เรียน   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลนาแต้ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564   จ านวน 1 ชุด 

  เนื่องด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในมี
การด าเนินการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ มีหน่วยตรวจสอบภายในจึงขออนุมัติ
จดัท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2564 

  เพ่ือถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ “ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบรวมทั้งมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแต้ จึงขออนุมัติจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2564 

  หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ได้ทบทวนการจัดท ากฎบัตร
ประจ าปี พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรโปรดพิจารณาดังนี้ 

1.) พิจารณาลงนามอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2564 
2.) พิจารณาอนุมัติให้ส าเนากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2564 ประชาสัมพันธ์ใน

สื่ออิเล็กทรอนิกสข์ององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบโดยทัว่กัน 
3.) พิจารณาอนุมัติให้ส าเนาบันทึกข้อความฉบับนี้ ส าเนากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี 

พ.ศ.2564 แจ้งให้หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานที่เก่ียวข้องทราบโดยทั่วกัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
                                                         
                                                            (นางสาววรารัตน์  เนตรวงค)์ 
                                                     นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
 
 

      ความเห็นของปลัดอบต.นาแต้                            ความเห็นของนายกอบต.นาแต้ 
    .............................................................................                  .......... ................................................................. 
    .............................................................................                  ......................................................... .................. 
 
 
 

  (นายคธารัตน์  ประดิษฐ)                                                    (นายสุนทร เกื้อทาน) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   หน่วยตรวจสอบภายใน   องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้                                         

ที ่ อจ 76201/68      วันที ่  6  สิงหาคม  2564  
  
เรื่อง    การจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564        

เรียน   หัวหน้าส านักปลัดอบต.,ผู้อ านวยการกองคลัง,ผู้อ านวยการกองช่าง,ผู้อ านวยการกองการศึกษา,
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2564   จ านวน 1 ชุด 

  เนื่องด้วยกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในมี
การด าเนินการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ มีหน่วยตรวจสอบภายในจึงขออนุมัติ
จดัท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2564 

  เพ่ือถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ “ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบรวมทั้งมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแต้ จึงขออนุมัติจัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจ าปี พ.ศ.2564 

  หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ได้จัดท ากฎบัตรประจ าปี พ.ศ.
2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานที่ เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซด์ www.natae.go.th และ facebook อบต.นาแต้ ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

 
                                                         
                                                              (นายสนุทร  เกื้อทาน) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  จังหวดัอ านาจเจรญิ 

ค าน า 
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มาตรา 79  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  20  

เมษายน  2561  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  นั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแต้  ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายใน  ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน  เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  เพ่ือประเมินระบบควบคุมภายใน  และ
ประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้  ให้สามารถป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบ  วิธีการสอบทาน  วิธีการรายงาน
ผลการตรวจสอบ  วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ  และวิธีการประเมินความเสี่ยง  ให้มีความเพียงพอ  เหมาะสม  
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง  รวมทั้ง  สรุปผลการประเมินความส าเร็จ  จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบส าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ  และองค์ประกอบส าคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ทั้ง 
8  องค์ประกอบ  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอหงส์ให้ดีขึ้น  
และจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอหงส์ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุมภายใน  และการก ากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ  ต่อไป 

ค านิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง     เที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบั ติงานตรวจสอบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
ทันตามก าหนดเวลา 
 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่
ใช้เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 
 
 
 



- 2 –  
 

วัตถุประสงค์ (มาตรฐานรหัส 1000) 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและ
การให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ  ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้  ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์  ประเมิน  ให้ค าปรึกษา  ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแต้  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ   ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  
และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

สายการบังคับบัญชา (มาตรฐานรหัส 1100) 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1100) ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ

ภายใน  ด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และการเสนอความเห็น  ดังนี้ 
๑. มีความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  (มาตรฐานรหัส 1110)  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

ฯ ข้อ 3 ก าหนดให้  หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   

๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 4  ก าหนดให้การบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบ
ภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน  และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้   เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการฝ่ายประจ าสูงสุด  ตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542       
โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  เช่น  
เห็นชอบกฎบัตร  อนุมัติแผนการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบ  ติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ 
เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้   พิจารณาสั่งการเว้นแต่  การแต่งตั้ง  โยกย้าย  ถอด
ถอน เลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง  และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน  ข้อ 13  ก าหนด  

อ้างอิง : 1. มาตรฐานรหัส 1111  ก าหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ   
              คณะกรรมการตรวจสอบ  และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    

2. บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์ฯ  กรณีหน่วยงานของรัฐ  ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ    
   (คตส.) ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและจัดมีให้ คตส. ภายใน 3 ปี    
   นับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

อ านาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส 1000) 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 19  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้

เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
1.มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  (มาตรฐานรหัส 1000 - รหัส 1300) 
2.มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (มาตรฐานรหัส 2000 - รหัส 2600) กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากล   
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 20  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกฐานะศักดิ์ศรีวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานโดยใช้ 
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สามัญส านึกและวิจารณญาณ  เพ่ือประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน  ยึดถือและด ารงไว้ตาม
หลักปฏิบัติ  ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
1.1. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร  รับผิดชอบ 
1.2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักวิชาชีพ 
1.3. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไม่ขัดกฎหมาย  ไม่เสื่อมเสียวิชาชีพ  
1.4. เคารพ สนับสนุนกฎหมาย  และจรรยาบรรณ 
2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
2.1. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  และไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ 
2.2. ไม่รับสิ่งของใด ๆ 
2.3. เปิดเผย  รายงานข้อเท็จจริง 
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
3.1. รอบคอบในการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
3.2. ไมน่ าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ 
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
4.1. ปฏิบัติงานด้วยความรู้  ความสามารถ  ทักษะ 
4.2. ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
4.3. พัฒนาตนเอง  การใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

ดังนั้น  หน่วยตรวจสอบภายในจึงมีอ านาจหน้าที่ตาม  พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
มาตรา 79  ที่ก าหนด  ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้  ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
รหัส 2100)  ก าหนดไว้  ดังนี้ 

1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) 
1.1 การก ากับดูแลที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

หนังสือสั่งการ ฯ (มาตรฐานรหัส 2110) 
1.2 การบริหารความเสี่ยง (มาตรฐานรหัส 2120) 
1.3 การควบคุมภายใน (มาตรฐานรหัส 2130) 

2. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
2.1 การให้ค าปรึกษา 
2.2 การให้ข้อเสนอแนะ 

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ข้อ 17  ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแต้ และคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  
โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  และความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ด้วย (มาตรฐานด้านการ
ปฏิบัติงาน รหัส 2000 - 2100) 
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๒. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ เพ่ือ
น าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1000) 

๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ทั้งภายในและภายนอก  และเสนอรายงานผลการ
ประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  เสนอผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแต้  เพ่ือน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบด้วย (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1300) 

๔. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ  โดยการจัดท าและเสนอ
แผนการตรวจสอบประจ าปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ โดยเสนอผ่านปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแต้ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้าย
ของปีงบประมาณ (เดือนกันยายน)  หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานรหัส 
2200) 
ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้น ามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4. (มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2300) 

 6.  จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ โดยเสนอผ่านปลัด 
     องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่าง 
     น้อยทุกสองเดือน  นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่อง     
     ทีจ่ะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส  
      2400) 
7.  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษา (Consulting Service)  แก่หน่วยรับตรวจ 

เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500) 

8.  ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขตและ 
    รายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาด าเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้ 
    รับจ้าง  รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ พิจารณา 
    อนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
9. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) ให้ค าแนะน า และความคิดเห็น เกี่ยวกับ 
    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
    ภายใน ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
    ด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน 
      เช่นเดียวกัน  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าขอบเขตของงาน 
      ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

 11. ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบสอบ  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจาก       
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแตด้้วย 
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ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ข้อ 18  ก าหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง  
การตรวจสอบ  วิเคราะห์  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบความคุมภายใน  และการ
บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแตด้ังนี้ 

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้   

๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้ มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
๕. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1100) 
1. มาตรฐานรหัส 1110  ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็น

อิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  การรายงาน  การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  โดยตรงต่อ  
คณะกรรมการตรวจสอบ  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแต้และมาตรฐานรหัสย่อย 1111   ก าหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ คณะกรรมการ

ตรวจสอบและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมาตรฐาน 
 ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  โดยสรุปดังนี้ 

1.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 
1.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย 
1.3 ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดใด  ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
1.4 เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอหงส์  ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย

และการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต ้  
2. มาตรฐานรหัส 1120  ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมี

ทัศนคติที่ไม่ล าเอียง  และให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดใด 
3. มาตรฐานรหัส 1130  ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในมีสิทธิในขอบเขตการปฏิบัติงาน  ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร  บุคคล  และทรัพย์สิน  ตลอดจน
ข้อจ ากัดของทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต ้  

สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 
1. ก าหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ข้อ 5  ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ และค าสั่งที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ 
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ ยง และการควบคุม

ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต ้
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(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ) 

 หลักเกณฑ์ข้อ 6  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้รวมถึงปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแต ้จะแต่งตั้งใหผู้้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้  
 หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ รวมถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
นาแต้และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  จะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี  
ทัง้นี้  งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ  และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 หลักเกณฑ์ข้อ 7  ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ  และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกจิกรรมที่ตรวจสอบ  และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ
ฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้
หรือหน่วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์ข้อ 8  ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  บุคคล  เอกสารหลักฐาน  และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้  เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัสย่อย 1130  ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม) 
 หลักเกณฑ์ข้อ 9  กรณีหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้  ไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ที่กระทรวงการคลังก าหนดได้  ให้ขอท าความตก
ลงกับกระทรวงการคลัง 
 หลักเกณฑ์ข้อ 21  ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

(1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

สมบูรณ์  พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
(3) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได้ 
(4) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทัง้หาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ  หรือนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ 

กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้อ 21  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาแต้พิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณี 

2. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน  ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน  ในด้านต่าง 
ๆ เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานตรวจสอบในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ  ให้มีการประสานงาน  การด าเนินการตาม
ภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  มาตรฐานย่อยรหัส  1230  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 



- 7 -  
 

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ ดังต่อไปนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 วรรคสาม  “รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน ฯ” 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕61 
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
4. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

เสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดขึ้น 

หน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้    จึงได้จัดท ากฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์  สายการบังคับ
บัญชา  ภารกิจและขอบเขต  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรม  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1  กรกฏาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 
 

อนุมัติโดย 
 

 
 (นายสุนทร  เกื้อทาน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาแต ้
วันที่ 1  เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.2564  

 
 
 
 
 


