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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

อำเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
คำนำ 

ตามท่ีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ.  2561  มาตรา 79  มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี  
20  เมษายน  2561  กำหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  นั้น 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  โดย
จัดใหมีการตรวจสอบภายใน  ภายในหนวยงานเรียบรอยแลว   

ดังนั้น  เพ่ือใหหนวยตรวจสอบภายใน  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ปฏิบัติหนาท่ีได
ถูกตองครบถวน  เปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  เพ่ือประเมินระบบควบคุม
ภายใน  และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู    ใหสามารถ
ปองกันหรือลดความเสี่ยงท่ีมีอยูใหนอยลงหรืออยูในระดับท่ียอมรับได  โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ  วิธีการ
สอบทาน  วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ  วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ  และวิธีการประเมินความเสี่ยง  
ใหมีความเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถบรรลุวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบ
ควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางแทจริง  รวมท้ัง  สรุปผลการประเมินความสำเร็จ  
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองคประกอบสำคัญของระบบการควบคุมภายใน ท้ัง 5 องคประกอบ  และองคประกอบ
สำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ท้ัง 8  องคประกอบ  เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูใหดีข้ึน  และจะชวยใหองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว  ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุมภายใน  และการกำกับดูแลอยางเปนระบบ  ตอไป 

คำนิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความวา กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคำปรึกษาอยาง     
เท่ียงธรรมและเปนอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึน เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน 
การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวดวยการประเมิน
และปรับปรงุประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยางเปนระบบ 
 “แผนการตรวจสอบ” หมายความวา แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทำ
ข้ึนไวลวงหนาเก่ียวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ จำนวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาท่ีใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เพ่ือประโยชนในการสอบทานความกาวหนาของการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนระยะ ๆ และใหปฏิบัติงานได
อยางราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 
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 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความวา แผนการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงผูตรวจสอบ
ภายในจัดทำไวลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด ท่ีหนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรท่ีใชเทาใด จึงจะทำใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
วัตถุประสงค (มาตรฐานรหัส 1000) 
 หนวยตรวจสอบภายใน  เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหบริการตอฝายบริหารดานการให
หลักประกันและการใหคำปรึกษาแกหนวยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ  ปราศจากการแทรกแซงในการ
ปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู    
ดวยการปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห  ประเมิน  ใหคำปรึกษา  ใหขอมูลและขอเสนอแนะ  เพ่ือสนับสนุน
ผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดำเนินงานเปนไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จนเกิดความม่ันใจตอความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน  และความคุมคาของการใชจายเงิน รวมท้ังความถูกตองเชื่อถือ
ไดของขอมูลทางการเงิน  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
สายการบังคับบัญชา (มาตรฐานรหัส 1100) 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานดานคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1100) กำหนดใหผูตรวจ
สอบภายใน  ดำรงไวซ่ึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  และการเสนอความเห็น  ดังนี้ 

๑. มีความเปนอิสระภายในหนวยงาน  (มาตรฐานรหัส 1110)  หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน ฯ ขอ 3 กำหนดให  หนวยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ   

๒. หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ขอ 4  กำหนดใหการบริหารงานท่ัวไปของหนวย
ตรวจสอบภายในข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ  คือ นายกองคการบริหารสวนตำบล
คางพลู   เปนผูบริหารสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน  และมีปลัดองคการบริหารสวนตำบล
คางพลู  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายประจำสูงสุด  ตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  โดยเสนองานผานปลัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ในเรื่องท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  เชน  เห็นชอบกฎบัตร  อนุมัติแผนการตรวจสอบ  รายงานผลการ
ตรวจสอบ  ติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  
พิจารณาสั่งการเวนแต  การแตงตั้ง  โยกยาย  ถอดถอน เลื่อนข้ัน  เลื่อนตำแหนง  และ
ประเมินผลงานของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐท่ีมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ใหเปนไปตามอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามหลักเกณฑการ
ตรวจสอบภายใน  ขอ 13  กำหนด  

อางอิง : 1. มาตรฐานรหัส 1111  กำหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธโดยตรงกับ   
              คณะกรรมการตรวจสอบ  และหัวหนาหนวยงานของรัฐ    

2. บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑฯ  กรณีหนวยงานของรัฐ  ไมมีคณะกรรมการตรวจสอบ    
   (คตส.) ใหข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐไปพลางกอนและจัดมีให คตส. ภายใน 3 ป    
   นับแตวันท่ีหลักเกณฑนี้ใชบังคับตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
 

อำนาจหนาท่ี (มาตรฐานรหัส 1000) 
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หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ขอ 19  กำหนดใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ
ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ ประกอบดวย 

1.มาตรฐานดานคุณสมบัติ  (มาตรฐานรหัส 1000 - รหัส 1300) 
2.มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (มาตรฐานรหัส 2000 - รหัส 2600) กรณีท่ีไมไดกำหนดไวใหถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล   
หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ขอ 20  กำหนดใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติตนใหเปนไป

ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกฐานะศักดิ์ศรี
วิชาชีพตรวจสอบภายใน  ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  มีแนวปฏิบัติตามหลักการ
พ้ืนฐานโดยใชสามัญสำนึกและวิจารณญาณ  เพ่ือประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน  ยึดถือ
และดำรงไวตามหลักปฏิบัติ  ท่ีแนบทายหลักเกณฑปฏิบัติ  ดังนี ้

1. ความซ่ือสัตย (Integrity) 
1.1. มีความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร  รับผิดชอบ 
1.2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปดเผยขอมูลตามหลักวิชาชีพ 
1.3. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไมขัดกฎหมาย  ไมเสื่อมเสียวิชาชีพ  
1.4. เคารพ สนับสนุนกฎหมาย  และจรรยาบรรณ 
2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 
2.1. ไมมีสวนเก่ียวของ  และไมขัดแยงผลประโยชน 
2.2. ไมรับสิ่งของใด ๆ 
2.3. เปดเผย  รายงานขอเท็จจริง 
3. การปกปดความลับ (Confidentiality) 
3.1. รอบคอบในการใชขอมูลจากการตรวจสอบ 
3.2. ไมนำขอมูลไปแสวงหาประโยชน 
4. ความสามารถในหนาท่ี (Competency) 
4.1. ปฏิบัติงานดวยความรู  ความสามารถ  ทักษะ 
4.2. ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
4.3. พัฒนาตนเอง  การใชบริการอยางสม่ำเสมอ 

ดังนั้น  หนวยตรวจสอบภายในจึงมีอำนาจหนาท่ีตาม  พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
มาตรา 79  ท่ีกำหนด  ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงานภายในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล
คางพลู  ตามแผนการตรวจสอบประจำปงบประมาณ  ท่ีไดรับอนุมัติจากนายกองคการบริหารสวนตำบลคาง
พล ู เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน   
(มาตรฐานดานการปฏิบัติงานรหัส 2100)  กำหนดไว  ดังนี้ 

1. งานบริการใหความเชื่อม่ัน (Assurance Services) 
1.1 การกำกับดูแลท่ีดีท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

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

2. งานบริการใหคำปรึกษา (Consulting Services) 
2.1 การใหคำปรึกษา 
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2.2 การใหขอเสนอแนะ 
 
 

บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ขอ 17  กำหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี ้

๑. กำหนดนโยบาย เปาหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และ
การดำเนินงานดานตาง ๆ ของทุกสวนราชการ ใหสอดคลองกับนโยบาย ขององคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู  และคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนใดท่ีปฏิบัติงานในลักษณะ
เดียวกัน  โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลท่ีดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ดวย 
(มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน รหัส 2000 - 2100) 

๒. กำหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษร  และเสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  
เพ่ือนำเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบ และเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ  รวมท้ังมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1000) 

๓. จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ท้ังภายในและภายนอก  และเสนอรายงานผล
การประเมิน  ปญหาและอุปสรรค  รวมท้ังแผนปรับปรุงการดำเนินงาน  เสนอผานปลัดองคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู  เพ่ือนำเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบดวย (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1300) 

๔. งานบริการใหความเชื่อม่ัน (Assurance Service) ในงานท่ีรับผิดชอบ  โดยการจัดทำและเสนอ
แผนการตรวจสอบประจำปตอนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  โดยเสนอผานปลัด
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณ (เดือนกันยายน)  หรือปปฏิทินแลวแตกรณี (มาตรฐาน
ดานการปฏิบัติงาน      รหัส 2200) 
ในกรณีท่ีหนวยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบท่ีมีระยะเวลาตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป  ให
นำมาใชประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปดวย 

๕. ใหปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจำปท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 4. 
(มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน รหัส 2300) 

6.  จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  โดยเสนอ      
     ผานปลัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  กอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอัน 
     สมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือน  นับจากวันท่ีดำเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน  กรณี 
     เรื่องท่ีตรวจพบเปนเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที  
      (มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน รหัส 2400) 
7.  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคำปรึกษา (Consulting Service)  แกหนวยรับตรวจ 

เพ่ือใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
(มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน รหัส 2500) 

8.  ในกรณีมีความจำเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ใหเสนอขอบเขตและ 
    รายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผูรับจาง  ระยะเวลาดำเนินการ  และผลงานท่ีคาดหวังจากผู 
    รับจาง  รวมท้ังขอเสนอโครงการของผูรับจาง  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู    
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    พิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป 
9. ปฏิบัติงานในการใหคำปรึกษา (Consulting Service) ใหคำแนะนำ และความคิดเห็น เก่ียวกับ 
    กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ 
    ภายใน ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  และงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 
    ดวยความเท่ียงธรรม ตอผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ  
10. ประสานงานกับผูสอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีปฏิบัติงาน 
      เชนเดียวกัน  และหนวยงานตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอบเขตของงาน 
      ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องท่ีสำคัญอยางเหมาะสมและการปฏิบัติงานท่ีซ้ำซอนกัน 

 11. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบสอบ  และนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  รวมถึงงานท่ีไดรับมอบหมายจาก   
 ปลัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ดวย 

  
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  ขอ 18  กำหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุม
ถึง  การตรวจสอบ  วิเคราะห  รวมท้ังการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบความคุมภายใน  
และการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ดังนี้ 

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และการกำกับดูแลอยาง
ตอเนื่อง 

๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของกับการดำเนินงาน  รวมท้ังขอกำหนดอ่ืนขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู   

๓. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจใหมีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น 
๕. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1100) 
1. มาตรฐานรหัส 1110  ความเปนอิสระภายในหนวยงาน  กำหนดใหผูตรวจสอบภายในมีความ

เปนอิสระ ในการปฏิบัตงิานตรวจสอบ  การรายงาน  การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ  
โดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  และนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  โดยผานปลัด
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  และมาตรฐานรหัสยอย 1111   กำหนดใหมีการปฏิสัมพันธ
โดยตรงกับ คณะกรรมการตรวจสอบและนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  หรือหัวหนา
หนวยงานของรัฐ  ซ่ึงมาตรฐานกำหนดใหผูตรวจสอบภายในดำรงไวซ่ึงความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน  โดยสรุปดังนี ้

1.1 ปฏิบัตงิานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 
1.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไมมีสวนไดเสีย 
1.3 ไมเปนกรรมการในคณะกรรมการใดใด  ท่ีมีผลกระทบถึงความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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1.4 เขารวมประชุมกับผูบริหารองคการสวนตำบลคางพลู  ในเรื่องเก่ียวกับนโยบายและ
การดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู   

2. มาตรฐานรหัส 1120  ความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน  กำหนดใหผูตรวจสอบภายในมี
ทัศนคติท่ีไมลำเอียง  และใหหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแยงทางผลประโยชนใดใด 

3. มาตรฐานรหัส 1130  ขอจำกัดของความเปนอิสระหรือความเท่ียงธรรม  กำหนดใหผูตรวจสอบ
ภายในมีสิทธิในขอบเขตการปฏิบัติงาน  ในการเขาถึงขอมูลเอกสาร  บุคคล  และทรัพยสิน  
ตลอดจนขอจำกัดของทรัพยากรขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู   

สิทธิของผูตรวจสอบภายใน 
1. กำหนดไวในความท่ัวไปของหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

หลักเกณฑขอ 5  กำหนดใหหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(1) มีความรู  ทักษะ  และความสามารถท่ีจำเปนตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
(2) มีความรูเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ และคำสั่งท่ี

เก่ียวของกับการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู   
(3) มีความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  การกำกับดูแล  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายในขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู   
(มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1200  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ) 

 หลักเกณฑขอ 6  หัวหนาหนวยงานของรัฐ  หรือนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  รวมถึงปลัด
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  จะแตงตั้งใหผูตรวจสอบภายในรักษาการตำแหนงอ่ืนในขณะเดียวกัน
ไมได  
 หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  รวมถึงองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู  และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ  จะพิจารณาสั่งการใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได
ตามควรแกกรณี  ท้ังนี้  งานดังกลาวตองไมทำใหผูตรวจสอบภายในขาดความเปนอิสระ  และความเท่ียงธรรม
ในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
 หลักเกณฑขอ 7  ใหผูตรวจสอบภายในดำรงไวซ่ึงความเปนอิสระ  และไมมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ  และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมท้ังตองไมตรวจสอบงานท่ีตนเคยทำหนาท่ีบริหาร
หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนการตรวจสอบ 
 ผูตรวจสอบภายในไมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลคาง
พลู  หรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ 

หลักเกณฑขอ 8  ใหผูตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล  บุคคล  เอกสารหลักฐาน  และ
ทรัพยสินตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู  เพ่ือรับทราบขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัสยอย 1130  ขอจำกัดของความเปนอิสระหรือ
ความเท่ียงธรรม) 
 หลักเกณฑขอ 9  กรณีหนวยงานของรัฐ  หรือองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ไมสามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ  ท่ีกระทรวงการคลังกำหนดได  ใหขอทำ
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 หลักเกณฑขอ 21  ใหหนวยรับตรวจ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี ้
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(1) อำนวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวกับการดำเนินงาน  รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของให

ครบถวนสมบูรณ  พรอมท่ีจะตรวจสอบได 
(3) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพรอมท่ีจะใหผูตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได 
(4) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและครบถวน 
(5) ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 
(6) ปฏิบัติตามขอทักทวง  และขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตาง ๆ ท่ีหัวหนา

หนวยงานของรฐั  หรอืนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลูพิจารณาสั่งการใหปฏิบัติ 

กรณีท่ีเจาหนาท่ีของหนวยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไมปฏิบัติ  หรือละเลยตอการปฏิบัติ
หนาท่ีตามวรรคหนึ่งของหลักเกณฑขอ 21  ใหผูตรวจสอบภายในรายงานหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือนายก
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  พิจารณาสั่งการตามสมควรแกกรณี 

2. ดานการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน  ใหมีการฝกอบรมพัฒนาผูตรวจสอบภายใน  ในดานตาง ๆ 
เชน ดานการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรูท่ีเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในทุกภารกิจของหนวยรับตรวจ  ใหมีการประสานงาน  การดำเนินการตามภารกิจกับ
ผูเก่ียวของ (มาตรฐานดานคุณสมบัติ รหัส 1200  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู
ประกอบวิชาชีพ  มาตรฐานยอยรหัส  1230  การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง) 

 

กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ี โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ ดังตอไปนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 วรรคสาม  “รัฐตองรักษาวินัย
การเงินการคลังเพ่ือใหฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพม่ันคงและยั่งยืน ฯ” 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕61 
3. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หนวยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 
4. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ

การเสริมสรางคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกรมบัญชีกลางไดกำหนดข้ึน 

หนวยตรวจสอบภายใน  สังกัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู      จึงไดจัดทำกฎบัตรนี้ข้ึนตาม
มาตรฐานดานคุณสมบัติ (รหัส 1000) วัตถุประสงค  อำนาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน  เพ่ือใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความเขาใจเก่ียวกับ 
วัตถุประสงค  สายการบังคับบัญชา  ภารกิจและขอบเขต  อำนาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  รวมถึงมาตรฐาน
และจริยธรรม  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีและดำเนินงานเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

กฎบัตรฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563    เปนตนไป 
 
 




