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 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือใช�เป!นกรอบอ�างอิงและเป!นแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให�เป!นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว� และเพ่ือให�ผู�บริหาร หน.วยรับตรวจ และผู�ปฏิบัติงานได�เข�าใจ
เก่ียวกับความหมาย วัตถุประสงค2 สายการบังคับบัญชา อํานาจหน�าท่ี ความรับผิดชอบ และขอบเขตการปฏิบัติงาน 
รวมถึงจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน.วยตรวจสอบภายใน องค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม เพ่ือ
เสริมสร�างความเข�าใจและความร.วมมือในการปฏิบัติงานระหว.างส.วนราชการ ซ่ึงจะก.อให�เกิดการประสาน
ประโยชน2โดยรวมขององค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม 
 

1. คํานิยาม 

  การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให�ความเชื่อม่ันและการให�คําปรึกษาอย.างเท่ียงธรรมและเป!น
อิสระ ซ่ึงจัดให�มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค.าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส.วนราชการให�ดีข้ึน การตรวจสอบภายในจะช.วย
ให�ส.วนราชการบรรลุถึงเป9าหมายและวัตถุประสงค2ท่ีกําหนดไว�ด�วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย.างเป!นระบบ  

 การบริการให�ความเช่ือม่ัน (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต.างๆ อย.างเท่ียงธรรม 
เพ่ือให�ได�มาซ่ึงการประเมินผลอย.างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ การกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน.วยงานของรัฐ เช.น การตรวจสอบงบการเงิน ผลการดําเนินงาน การปฏิบัติตาม
กฎ หลักเกณฑ2 และข�อบังคับความม่ันคงปลอดภัยของระบบต.างๆ และการตรวจสอบ ความถูกต�องและเชื่อถือได�
ของข�อมูลทางการเงินการบัญชี เป!นต�น 

  การบริการให�คําปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให�คําปรึกษาแนะนํา และบริการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําข�อตกลงร.วมกับผู�รับบริการและมีจุดประสงค2เพ่ือ
เพ่ิมคุณค.าให�กับหน.วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมของหน.วยงานของรัฐให�ดีข้ึน เช.น การให�คําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคล.องตัวในการดําเนินงาน การ
ออกแบบระบบงาน วิธีการต.างๆ ในการปฏิบัติงาน และการฝOกอบรม เป!นต�น 
 หน�วยงานตรวจสอบภายใน หมายความว.า หน.วยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของหน.วยงาน
ของรัฐ 
 หัวหน�าหน�วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู�ดํารงตําแหน.งสูงสุดในหน.วยงานตรวจสอบภายใน 
 ผู�ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู�ท่ีดํารงตําแหน.งผู�ตรวจสอบภายในของหน.วยงานของรัฐ หรือดํารงตําแหน.ง
อ่ืนท่ีทําหน�าท่ีเช.นเดียวกับผู�ตรวจสอบภายในของหน.วยงานของรัฐ 
 หน�วยรับตรวจ หมายถึง หน.วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน.วยงานของรัฐ 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให�กับผู�ตรวจสอบภายใน 
เพ่ือให�มีผลการปฏิบัติงานเป!นท่ีน.าเชื่อถือและมีคุณภาพ ประกอบด�วยมาตรฐานด�านคุณสมบัติ และมาตรฐานด�าน 
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การปฏิบัติงาน 
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน หมายถึง แนวปฏิบัติและหลักปฏิบัติท่ีเป!นหลักการพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีของผู�ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติตนภายใต�กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความ
เชื่อม่ัน และให�คําปรึกษาอย.างเท่ียงธรรม เป!นอิสระ และเปRSยมด�วยคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค�และพันธกิจของหน�วยงานตรวจสอบภายใน 
  วัตถุประสงค� (Objective) 
  หน.วยตรวจสอบภายใน เป!นหน.วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนเพ่ือให�บริการต.อฝWายบริหารด�านการให�หลักประกันและ
การให�คําปรึกษาแก.หน.วยงานในสังกัดปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน�าท่ีตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมต.างๆ ภายในองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม ด�วยการปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การวิเคราะห2 ประเมิน ให�คําปรึกษา ให�ข�อมูลและข�อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู�ปฏิบัติงานทุกระดับขององค2การ
บริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม ให�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีและดําเนินงานเป!นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ี
เก่ียวข�องอย.างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จนเกิดความม่ันใจต.อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
และความคุ�มค.าของการใช�จ.ายเงิน รวมท้ังความถูกต�อง เชื่อถือได�ของข�อมูลทางการเงิน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. ดําเนินการเก่ียวกับงานบริการให�ความเชื่อม่ัน (Assurance services) ได�แก. การตรวจสอบการเงิน 
(Financial Auditing), การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing), การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (Performance Auditing) และการตรวจสอบอ่ืนๆ พร�อมท้ังให�ข�อเสนอแนะท่ีเป!นประโยชน2ต.อ
องค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม 
  2. ปฏิบัติงานในการให�คําปรึกษาแนะนําแก.ผู�บริหาร หน.วยรับตรวจ และผู�ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�บริหารงาน
และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดคุณค.าเพ่ิม 
  3. ประสานงานและให�ความร.วมมือกับสํานักงานตรวจเงินแผ.นดิน หน.วยงานกํากับดูแล หรือหน.วยงาน
ภาคราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
  4. รายงานเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย.างน�อยปRละ 1 ครั้ง เพ่ือให�
ทราบการดําเนินงาน ความเพียงพอ และความเหมาะสมของการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

3. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ�กระทรวงการคลังฯ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน.วยตรวจสอบภายใน องค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม 
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักเกณฑ2กระทรวงการคลังว.าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ2ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หน.วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 เป!นกรอบและแนวทางตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
  (1) มาตรฐานด�านคุณสมบัติ (Attribute Standards) เป!นมาตรฐานท่ีกล.าวถึงลักษณะงานของหน.วยงาน
และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบภายใน 
  (2) มาตรฐานด�านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) เป!นมาตรฐานท่ีกล.าวถึงลักษณะงานและ
กระบวนการปฏิบัติงานด�านการตรวจสอบภายใน 
 

4. อํานาจหน�าท่ี 

  1. มีอํานาจหน�าท่ีในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน.วยงานในสังกัดองค2การบริหาร
ส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม โดยดําเนินการหลักเกณฑ2กระทรวงการคลังว.าด�วยมาตรฐานและหลักเกณฑ2ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสําหรับหน.วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 
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  2. มีสิทธิในการเข�าถึงบุคคล ข�อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย2สิน และการดําเนินกิจกรรมต.างๆ ตามความ
จําเป!นและเหมาะสม รวมถึงการสอบถาม การสังเกตการณ2 และขอคําชี้แจงจากเจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องกับการ
ปฏิบัติงานของทุกหน.วยงานในสังกัดองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม ตลอดจนเข�าร.วมประชุมกับผู�บริหารใน
เรื่องท่ีเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานขององค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม เพ่ือรับทราบข�อมูลท่ีเป!น
ประโยชน2ต.อการปฏิบัติงาน 
  3. ไม.มีอํานาจหน�าท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน หรือการแก�ไขการบริหารความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของหน.วยรับตรวจ ซ่ึงหน�าท่ีดังกล.าวอยู.ในความรับผิดชอบของผู�บริหารทุกระดับท่ีเก่ียวข�อง     
ผู�ตรวจสอบภายในมีหน�าท่ีเป!นเพียงผู�ให�คําปรึกษาแนะนํา 
 

5. หน�าท่ีความรับผิดชอบ 
  1. กําหนดเป9าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดําเนินงานด�านต.างๆ ขององค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม โดยให�สอดคล�องกับนโยบายขององค2การบริหารส.วน
ตําบลแม.ข�าวต�ม   
  2. จัดทํากฎบัตรไว�เป!นลายลักษณ2อักษรและเสนอนายกองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม เพ่ือพิจารณา
ให�ความเห็นชอบ และเผยแพร.หน.วยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีหน�าท่ีสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย.างน�อยปR
ละหนึ่งครั้ง    
  3. จัดให�มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในท้ังภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการท่ี 
กรมบัญชีกลางกําหนด 
 4. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปRต.อนายกองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม เพ่ือพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนสุดท�ายของปRงบประมาณ รวมท้ังการเสนอปรับเปลี่ยนแผนการตรวจในระหว.างปR และการจัดทํา
แผนการตรวจสอบระยะยาว 
 5. งานตรวจสอบความถูกต�อง และเชื่อถือได�ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับจ.ายเงินทุก
ประเภท 
  6. งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงินการบัญชี 
  7. งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย2สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย2สิน 
  8. งานตรวจสอบการทําประโยชน2จากทรัพย2สินขององค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม 
  9. งานตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานโครงการให�เป!นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค2 และเป9าหมายท่ีกําหนดอย.างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
  10. งานวิเคราะห2และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ�มค.า ในการใช�ทรัพยากรของส.วนราชการ
ต.างๆ 
  11. งานบริการให�ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) เพ่ือตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปRท่ี
ได�รับการอนุมัติจากนายกองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม ได�แก. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance 
Audit) และการตรวจสอบอ่ืนๆ รวมถึงการตรวจสอบพิเศษท่ีได�รับมอบหมาย 
  12. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปRต.อนายกองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม 
  13. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให�คําปรึกษาแก.หน.วยรับตรวจ เพ่ือให�การปรับปรุงแก�ไขของ
หน.วยรับตรวจเป!นไปตามข�อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
  14. งานสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน.วยรับตรวจ 
  15. งานวางระบบ ติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในของหน.วยตรวจสอบภายใน 
  16. งานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน.วยตรวจสอบภายใน 
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  17. งานรายงานเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในอย.างน�อยปRละ 1 ครั้ง 
  18. งานบริการให�คําปรึกษา (Consulting Service) ให�คําแนะนํา เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ 
ประกาศ มติ และคําสั่งของทางราชการท่ีเก่ียวข�อง ต.อผู�บริหาร หน.วยรับตรวจ และผู�ท่ีเก่ียวข�องท้ังเป!นทางการ
และไม.เป!นทางการ 
  19. จัดทําร.างงบประมาณรายจ.ายประจําปR ของหน.วยตรวจสอบภายในเสนอต.อเจ�าหน�าท่ีงบประมาณ 
ตามแบบท่ีกรมส.งเสริมการปกครองส.วนท�องถ่ินกําหนด 
  20. งานบริหารงบประมาณและพัสดุของหน.วยตรวจสอบภายใน 
  21. งานธุรการ สารบรรณ ของหน.วยตรวจสอบภายใน 
  22. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได�รับมอบหมายจากนายกองค2การบริหาร
ส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีได�รับการอนุมัติแล�ว ท้ังนี้งานดังกล.าวต�องไม.เป!นอุปสรรค
ต.อการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ และไม.ทําให�ผู�ตรวจสอบภายในขาดความเป!นอิสระและเท่ียงธรรม หรือมี
ส.วนได�ส.วนเสียในกิจกรรมท่ีต�องตรวจสอบ 
 

6. สายการบังคับบัญชา 

 1. การบริหารงานท่ัวไปของหน.วยตรวจสอบภายในข้ึนตรงต.อหัวหน�าหน.วยงานของรัฐ คือ นายกองค2การ
บริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม เป!นผู�บริหารสูงสุดขององค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม ตามหลักเกณฑ2ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสําหรับหน.วยงานของรัฐ ข�อ 4 และมีปลัดองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม เป!นผู�บังคับบัญชา
ข�าราชการฝWายประจําสูงสุด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส.วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยเสนองาน
ผ.านปลัดองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม ในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน เช.น เห็นชอบกฎบัตร อนุมัติ
แผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพ่ือเสนอนายกองค2การบริหาร     
ส.วนตําบลแม.ข�าวต�มพิจารณาสั่งการ 
  2. หัวหน�าหน.วยตรวจสอบภายในเป!นผู�บริหารสูงสุดของหน.วยตรวจสอบภายในองค2การบริหารส.วนตําบล
แม.ข�าวต�ม 
 

7. ความเป<นอิสระและความเท่ียงธรรม 
  ให�ผู�ตรวจสอบภายในดํารงไว�ซ่ึงความเป!นอิสระและความเท่ียงธรรม ไม.มีความขัดแย�งทางผลประโยชน2ใน
กิจกรรมท่ีตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ
ฝWายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมท้ังต�องไม.ตรวจสอบงานท่ีตนเคยทําหน�าท่ีบริหารหรือปฏิบัติภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปRก.อนการตรวจสอบ และไม.ควรเป!นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค2การบริหารส.วนตําบล
แม.ข�าวต�ม หรือหน.วยงานในสังกัด อันมีผลกระทบต.อความเป!นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ 
  ความเป<นอิสระ หมายถึง การเป!นอิสระจากเง่ือนไขท่ีเป!นอุปสรรคต.อความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือให�การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน�าหน.วยงานตรวจสอบภายในต�อง
ข้ึนตรงต.อหัวหน�าหน.วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม.ถูกจํากัดสิทธิในการเข�าถึงตามหน�าท่ีความ
รับผิดชอบ ซ่ึงความเป!นอิสระจําเป!นต.อการปฏิบัติหน�าท่ีได�อย.างมีประสิทธิผล ท้ังนี้ สิ่งท่ีเป!นอุปสรรคต.อความเป!น
อิสระไม.ว.าจะเป!นในส.วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน�าท่ีความรับผิดชอบ และหน.วยงานต�องได�รับการจัดการ 
  ความเท่ียงธรรม หมายถึง ทัศนคติท่ีปราศจากความลําเอียง เพ่ือเป!นการเอ้ือให�ผู�ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด�วยความเชื่อม่ันในผลงาน และไม.มีการลดหย.อนคุณภาพของงาน ซ่ึงดุลยพินิจของ     
ผู�ตรวจสอบภายในท่ีเก่ียวข�องกับการตรวจสอบภายในจะไม.อยู.ภายใต�การชักจูงหรือชักนําจากผู�อ่ืน ท้ังนี้ สิ่งท่ีเป!น
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อุปสรรคต.อความเท่ียงธรรมไม.ว.าจะเป!นในส.วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน�าท่ีความรับผิดชอบ และหน.วยงาน
ต�องได�รับการจัดการ 
  ท้ังนี้ นายกองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม จะแต.งต้ังให�ผู�ตรวจสอบภายในรักษาการในตําแหน.งอ่ืน
หรือแต.งต้ังให�ผู�ดํารงตําแหน.งอ่ืนมารักษาการในตําแหน.งผู�ตรวจสอบภายในได�เฉพาะกรณีท่ีการปฏิบัติงานของ
บุคลากรดังกล.าวได�ขาดจากการปฏิบัติงานในหน�าท่ีเดิม 
 

8. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  หน.วยตรวจสอบภายใน องค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม ปฏิบัติงานตรวจสอบครอบคลุมหน.วยรับ
ตรวจ ในสังกัดองค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม จํานวน 4 ส.วนราชการ โดยกําหนดขอบเขต ดังนี้ 
  1. การบริการให�ความเช่ือม่ัน (Assurance Services) 
   1.1 การตรวจสอบด�านการเงิน (Financial Audit) 
   1.2 การตรวจสอบด�านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) 
   1.3 การตรวจสอบการดําเนินงาน (Performance Audit) 
   1.4 การตรวจสอบอื่นๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่นๆ นอกเหนือจากข�อ 1.1-1.3 เช.น การ
ตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (GIS-โปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย2สินขององค2การบริหารส.วนตําบล  
แม.ข�าวต�ม) การตรวจสอบการบริหาร และการตรวจสอบพิเศษ (ตามท่ีได�รับมอบหมายเป!นกรณีพิเศษ) 
 2. การให�บริการคําปรึกษา (Consulting Services)  เป!นการบริการให�คําปรึกษา แนะนําและบริการ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป!นไปตามข�อตกลงท่ีทําข้ึนร.วมกับผู�รับบริการ โดยมี
จุดประสงค2เพ่ือเพ่ิมคุณค.าให�กับหน.วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมขององค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม ให�ดีข้ึน 
  โดยขอบเขตงานการตรวจสอบภายในให�ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ การวิเคราะห2 การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความคุ�มค.าของแผนงาน โครงการต.างๆ รวมท้ังการประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค2การบริหารส.วนตําบลแม.ข�าวต�ม 
 

9. หน�าท่ีหน�วยรับตรวจ 
  1. อํานวยความสะดวกและให�ความร.วมมือแก.ผู�ตรวจสอบภายใน 
  2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน รวมถึงข�อมูลท่ีเก่ียวข�องให�ครบถ�วนสมบูรณ2 พร�อม
ท่ีจะตรวจสอบได� 
  3. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร�อมท่ีจะให�ผู�ตรวจสอบภายในตรวจสอบได� 
  4. จัดให�มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถ�วน 
  5. ชี้แจงและตอบข�อซักถามต.างๆ พร�อมท้ังหาข�อมูลเพ่ิมเติมให�แก.ผู�ตรวจสอบภายใน 
  6. ปฏิบัติตามข�อทักท�วง และข�อเสนอแนะของผู�ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต.างๆ ท่ีนายกองค2การบริหาร
ส.วนตําบลแม.ข�าวต�มพิจารณาสั่งการให�ปฏิบัติ 
 

10. จรรยาบรรณผู�ตรวจสอบภายใน 
  ผู�ตรวจสอบภายในต�องพึงประพฤติตนภายใต�กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ัน 
และให�คําปรึกษาอย.างเท่ียงธรรม เป!นอิสระ และเปRSยมด�วยคุณภาพ ดังนี้ 
 1. ความซ่ือสัตย� (Integrity)  
      1.1 ผู�ตรวจสอบภายในต�องปฏิบัติหน�าที่ของตนด�วยความซื่อสัตย2 ขยันหมั่นเพียร และมีความ
รับผิดชอบ 




