
 
   
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
เรื่อง  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

--------------------------------------- 
    ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79  และหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน และหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามโครงสรางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กําหนดให
หนวยตรวจสอบภายในจัดทํากฎบัตรเพื่อใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน และใหมีการเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในใหสวนราชการของหนวยงานทราบ 

    ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยหนวยตรวจสอบภายใน จึงขอประชาสัมพันธ   
การกําหนดวัตถุประสงค สายบังคับบัญชา อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ ของหนวยตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายในตอไป 
    จึงขอประกาศเพื่อเผยแพรใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  กันยายน  พ.ศ. 2564 
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โดย 
 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
อําเภอเมืองเชียงราย  จงัหวัดเชียงราย 



กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

---------------------------------------------------------------------- 

 กฎบัตรนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใหผูบริหาร หนวยรับตรวจ และผูปฏิบัติงานไดเขาใจเก่ียวกับความหมาย 
วัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของหนวย
ตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานระหวางสวนราชการตางๆ ซึ่งจะกอใหเกิดการประสานประโยชนโดยรวมขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม 
 
คํานิยาม 
  การตรวจสอบภายใน หมายความวา กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคําปรึกษาอยาง
เที่ยงธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน 
การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว ดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม และการกํากับดูแล
อยางเปนระบบ  
 แผนการตรวจสอบ หมายความวา แผนการปฏิบัติงานที่หัวหนางานตรวจสอบภายในจัดทําข้ึนไว
ลวงหนาเก่ียวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพื่อประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนระยะๆ และใหปฏิบัติงานได
อยางราบรื่นทันตามกําหนดเวลา 
 แผนการปฏิบัติงาน หมายความวา แผนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูตรวจสอบ
ภายในจัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการใด 
และทรัพยากรที่ใชเทาใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุสําเร็จ 
 
วัตถุประสงค (มาตรฐานรหัส 1000) 
  หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการตอฝายบริหารดานการให
หลักประกันและการใหคําปรึกษาแกหนวยงานในสังกัดปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใน
การปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายในองคการบริหารสวนตําบล   
แมขาวตม ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห ประเมิน ใหคําปรกึษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อ
สนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหสามารถปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จนเกิดความ
มั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุมคาของการใชจายเงิน รวมทั้ง
ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
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สายการบังคับบัญชา (มาตรฐานรหัส 1100) 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1100) กําหนดใหผูตรวจ
สอบภายใน ดํารงไวซึ่งความอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น ดังนี้ 
  1. มีความเปนอิสระภายในหนวยงาน (มาตรฐานรหัส 1100) หลักเกณฑกระทรวงการคลัง     
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่
แกไขเพิ่มเตมิ ขอ 3 กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรณีหนวยงานของรัฐไมมีคณะกรรมการใหหนวยงานตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
  2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 4 กําหนดใหการบริหารงานทั่วไปของ
หนวยตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอหัวหนาหนวยงานรฐั คือ นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปน
ผูบริหารสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน และมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการฝายประจําสูงสุด ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
โดยเสนองานผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน เชน 
เห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการ
ตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม พิจารณาสั่งการ เวนแต การแตงตั้ง 
การโยกยาย ถอดถอน เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
ของหนวยงานรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรฐั พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 13 (7) กําหนด 
  อางอิง 
  1. มาตรฐานรหัส 1111 กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ โดยตรงกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
  2. บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม กรณีหนวยงานของรัฐ ไมมี
คณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ใหขึ้นตรงหัวหนาหนวยงานของรัฐไปพลางกอนและจัดให มี
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 3 ป นับแตวันที่หลักเกณฑน้ีใชบังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
 
อํานาจหนาที่ (มาตรฐานรหัส 1000) 
  หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 19 กําหนดใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบดวย 
  1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ (มาตรฐาน 1000-1300) 
  2. มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (มาตรฐาน 2000-2600) 
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  หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 20 ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติตนใหเปนไปตาม
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ ตามที่แนบทายหลักเกณฑปฏิบัตินี้ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหไดรับการยกยอง และยอมรับ
จากบุคคลท่ัวไป รวมทั้งใหการปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบ
ภายในจึงตองพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่น 
และใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณภาพ หลักปฏิบัติที่กําหนดในจรรยาบรรณ
การตรวจสอบภายใน เปนหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใชสามัญ
สํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม ผูตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ 
นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ และกฎหมายหรือ
หลักเกณฑอื่นที่เก่ียวของ ผูตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไวซึ่งหลักปฏิบัติ ดังน้ี 
  1. ความซื่อสัตย (Integrity)  
      1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ 
      1.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับ และเปดเผยขอมูลตาม
วิชาชีพที่กําหนด 
      1.3 ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเก่ียวของในการกระทําใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย หรือไมเขา
ไปมีสวนรวมในการกระทําที่อาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความ
เสียหายตอหนวยงานของรัฐ 
      1.4 ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ 
ขอบังคับและจรรยาบรรณของหนวยงานของรัฐ 
 2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  
      2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเก่ียวของหรือสรางความสัมพันธใดๆ ที่จะนําไปสูความ
ขัดแยงกับผลประโยชนของหนวยงานของรัฐ รวมทั้งกระทําการใดๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ ลําเอียง จนเปน
เหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม 
     2.2 ผูตรวจสอบภายในไมพึงรบัส่ิงของใดๆ ที่จะทําใหเกิดหรือกอใหเกิดความไมเท่ียงธรรมใน
การใชวิจารณญาณเย่ียงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
      2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดที่  
ตรวจพบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว อาจจะทําใหรายงานบิดเบือนไป
จากขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําผิดกฎหมาย 
 3. การปกปดความลับ (Confidentiality)  
      3.1 ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการ
ปฏิบัติงาน 
     3.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหา
ผลประโยชนเพ่ือตนเอง และจะไมกระทําการใดๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของหนวยงานของรัฐ 
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 4. ความสามารถในหนาที่ (Competency)  
      4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในสวนที่ตนมีความรู ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้น 
      4.2 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรฐั 
      4.3 ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
     ดังน้ัน หนวยตรวจสอบภายในจึงมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 
2561 มาตรา 79 ท่ีกําหนด ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงานภายใตสังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณที่ไดรับอนุมัติจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม 
      การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสามารถประเมินและชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุง
กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหนวยงานของรัฐ โดยวิธีการที่เปน
ระบบหลักเกณฑและอาศัยความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้การตรวจสอบภายใน จะมีความนาเชื่อถือ
และเพิ่มคุณคา เมื่อผูตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก และการประเมินผลของผูตรวจสอบ
ภายในไดกอใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน อยางลึกซึ้ง รวมทั้งไดคํานึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตดวย เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับหนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน รหัส 2100) กําหนดไว ดังน้ี 
      1. งานบรกิารใหความเชื่อมั่น (Assurance Service) 
   1.1 การกํากับ (มาตรฐานรหัส 2110) 
   1.2 การบริหารความเสี่ยง (มาตรฐานรหัส 2120) 
     2. งานบรกิารใหคําปรึกษา (Consulting Service) 
   2.1 การใหคําปรึกษา 
   2.2 การใหขอเสนอแนะ 
 
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
  หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 17 ใหหนวยงานตรวจสอบภายในของหนวยงาน
ของรัฐ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของหนวยงานของรัฐ โดยใหสอดคลองกับนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล  
แมขาวตม คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความ
เพียงพอของการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม (มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 
รหัส 2000-2100) 
 2. กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษร และเสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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เพื่อนําเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1000) 
  3. จัดใหมีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก และ
เสนอรายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดําเนินงานผานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม เพ่ือนําเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบดวย (มาตรฐานดานคณุสมบัติ รหัส 1300) 
 4. งานบริหารใหความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดทําและ
เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยเสนอผานปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทาย
ของปงบประมาณ (เดือนกันยายน) หรือปปฏิทินแลวแตกรณี (มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน รหัส 2200) 
  ในกรณีท่ีหนวยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบท่ีมีระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปใหนํามาใช
ประกอบการพิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจําปดวย 
  5. ใหปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปที่ไดรับอนุมัติตามขอ 4 
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส 2300) 
  6. จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดย
เสนอผานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลแมขาวตม กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควร
และไมเกินสองเดือนนับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จ กรณีเรือ่งที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสีย
หายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันท ี
  7. ตดิตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษา (Consulting Service) แกหนวยรับตรวจ 
เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
(มาตรฐานการปฏิบัติงาน รหัส 2500) 
  8. ในกรณีมีความจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานท่ีคาดหวังจากผูรับจาง 
รวมทั้งขอเสนอโครงการของผูรับจาง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมพิจารณาอนุมัติให
วาจางผูเชี่ยวชาญตอไป 
  9. ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษา (Consulting Service) ใหคําแนะนําและความคิดเห็นเก่ียวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติ และคําสั่งของทางราชการที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และงานท่ีมีหนาที่ความรับผิดชอบดวยความ
เที่ยงธรรม ตอผูบริหารและผูที่เก่ียวของท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ 
  10. ประสานงานกับผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน
เชนเดียวกัน และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาขอบเขตของงานตรวจสอบ
ครอบคลุมเรื่องที่สําคัญอยางเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนกัน 
  11. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม รวมถึงงานที่ไดรับมอบหมายจากปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ดวย 
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ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 18 กําหนดขอบเขตงานของตรวจสอบภายในให
ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ดังนี้ 
  1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ
เสนอแนะการปรบัปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง 
 2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงาน รวมทั้งขอกําหนดอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงนิการคลัง 
  4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจใหมีความ
เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น 
  5. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 
ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1100) 
  1. มาตรฐานรหัส 1110 ความเปนอิสระภายในหนวยงาน กําหนดใหผูตรวจสอบภายในมีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยผานปลัดองคการบริหาร 
สวนตําบลแมขาวตม และมาตรฐานรหัสยอย 1111 กําหนดใหมีความปฏิสัมพันธ โดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ซึ่งมาตรฐานกําหนดใหผู
ตรวจสอบภายในดํารงไวซึ่งความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้ 
      1.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 
      1.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไมมีสวนไดเสีย 
      1.3 ไมเปนกรรมการในคณะกรรมการใดใด ที่มีผลกระทบถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
      1.4 เขารวมประชุมกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ในเรื่องเก่ียวกับนโยบาย
และการดําเนนิงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  2. มาตรฐานรหัส 1120 ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน กําหนดใหผูตรวจสอบภายในมี
ทัศนคติท่ีไมลําเอียง และใหหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแยงทางผลประโยชน 
  3. มาตรฐานรหัส 1130 ขอจํากัดของความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมกําหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในมีสิทธิในขอบเขตการปฏิบัติงาน ในการเขาถึงขอมูลเอกสาร บุคคล และทรัพยสินตลอดจนขอจํากัด
ของทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
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สิทธิของผูตรวจสอบภายใน 
  1. กําหนดไวในความท่ัวไปของหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
      ขอ 5 กําหนดใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
   1) มีความรู ทักษะ และความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
   2) มีความรูเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ี
เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3) มีความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
   (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
เย่ียงผูประกอบวิชาชีพ) 
      ขอ 6 หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จะแตงตั้งให
ผูตรวจสอบภายในรักษาการตําแหนงอ่ืนหรอืแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนมารักษาการในตําแหนงผูตรวจสอบ
ภายในไดเฉพาะกรณีที่การปฏิบัติงานของบคุลากรดงักลาวไดขาดจากการปฏิบัติงานในหนาทีเ่ดมิ 
      หัวหนาหนวยงานของรัฐ และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาสั่งการใหผูตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานอื่นไดตามควรแกกรณี ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงประโยชนที่หนวยงานของรัฐจะไดรับและ
ผลกระทบตอความเปนอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
      ขอ 7 ใหผูตรวจสอบภายในดํารงไวซึ่งความเปนอิสระ และไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใด รวมทั้งตองไมตรวจสอบงานที่ตนเคยทําหนาท่ี
บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนการตรวจสอบ 
      ผูตรวจสอบภายในไมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม หรือหนวยงานในสังกัด อันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ 
      ขอ 8 ใหผูตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพยสิน
ตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพื่อรับทราบขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัสยอย 1130 ขอจํากัดของความเปนอิสระหรือความ  
เที่ยงธรรม) 
      ขอ 9 กรณีหนวยงานของรัฐไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สําหรับหนวยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนดได ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
      ขอ 21 ใหหนวยรบัตรวจ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
       1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
       2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการดําเนินงาน รวมถึงขอมูลที่เก่ียวของให
ครบถวนสมบูรณ พรอมที่จะตรวจสอบได 
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       3) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบได 
       4) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน 
       5) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเตมิใหแกผูตรวจสอบภายใน 
       6) ปฏิบัติตามขอทักทวง และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตางๆ ที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม สั่งใหปฏิบัติ 
      กรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่งของหลักเกณฑ ขอ 21 ใหผูตรวจสอบภายในรายงานนายกองคการบริหาร 
สวนตําบลแมขาวตมพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี 
  2. ดานการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ใหมีการฝกอบรมพัฒนาผูตรวจสอบภายใน ในดาน
ตางๆ เชน ดานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรูที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกภารกิจของหนวยรับตรวจใหมีการประสานงาน การ
ดําเนินการตามภารกิจกับผูที่เก่ียวของ (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวัง รอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ และมาตรฐานยอยรหัส 1230 การพัฒนาวิชาชีพอยาง
ตอเนื่อง) 
 
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ ดังตอไปนี้ 
  1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตร 62 วรรคสาม “รัฐตองรักษา
วินัยการเงินการคลังเพ่ือใหฐานะการเงนิการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน” 
  2. พระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรฐั พ.ศ. 2561 
  3. หลักเกณฑกระทรวงวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรฐั พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
  หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทํากฎบัตรนี้ ข้ึนตาม
มาตรฐานดานคุณสมบัติ (มาตรฐาน รหัส 1000) วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ ใน
การปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความเขาใจเก่ียวกับ 
วัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐาน
และจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดําเนินงานเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 กฎบัตรฉบับนี้ มีผลใชบังคบัตั้งแตวันที ่ 6  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564  เปนตนไป 

 

             อนุมัติโดย 
     (นายสันติ  เถรนิยม) 

            นายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 


