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ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

เสนอ 
ผู้บริหารท้องถิ่น  และหัวฆน้าส่วนราชการ 

 
 
 

จัดท าโดย 
หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กฎบัตรตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter)  นี้  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน
ตรวจสอบภายใน (Internal  Audit  Process)  โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อก าหนด
ต่าง ๆ  ที่พึงปฏิบัติ 
จากระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ดังต่อไปนี้ 

๑. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑   
๒.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 



   
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ค าน า 
 

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ 
(๒) “ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมี
การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท ากฎ
บัตรนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับ
บัญชา ภารกิจและขอบเขต อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริย ธรรม การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

 
ค านิยาม 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐให้ดี
ขึ้น และจะช่วยให้หน่วยงานบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบ 
 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการสอบทาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตาม
ก าหนดเวลา 
 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้า เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
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วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรา ๗๙ 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ ขอบเขตของงานตรวจสอบภายในให้
ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ การวิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 
  ๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

๒ ) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี

ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น  
๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

 
สายการบังคับบัญชา 

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
 เว้นแต่การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

๒. การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยก าหนดให้นักวิชาการตรวจสอบภายใน เสนอ
แผนการตรวจดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง โดยผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล านางรอง 

๓. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลล านางรอง ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง และคณะกรรมการตรวจสอบกรณี
เรื่องท่ี ตรวจพบมีความเสียหายต่อทางราชการอย่างมีนัยส าคัญ ให้รายงานผลการตรวจสอบให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรองทราบทราบทันท ี

 
นโยบายการด าเนินการ 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
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 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ และรักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ต้องไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบไปใช้ในการแสวงหา
ผลประโยชน์เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน และไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทาง
ราชการ 
 ๓. พัฒนาบทบาทและรูปแบบการตรวจสอบ มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนทัศนคติที่หน่วยรับตรวจมอง
ว่าเป็นการจับผิด เป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จ หรือเพ่ิมคุณค่างานให้กับหน่วยรับตรวจ 
และภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องรับฟังข้อเท็จจริงที่
เกิดขึ้น ประสานงานหรือเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขให้งานทุกส่วนด าเนินไปสู่เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง 
 ๔. จัดให้มีการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นถึงการประสานระหว่างผู้บริหารหน่วยรับ
ตรวจ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน ในการปรึกษา หรือ เพ่ือแก้ไขปัญหาของหน่วยงานร่วมกัน 
และเป็นการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและยอมรับจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในการแก้ไขและบริหารงาน 
 ๕. สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน และพัฒนา
ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถประเมิน
ประสิทธิผล ของการก ากับดูแล การควบคุมและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ พร้อมทั้งให้
ค าแนะน ากับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงาน/
กระบวนงานให้ครอบคลุม เพ่ือช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่บุคลากรให้ความส าคัญในเรื่องนี้ตลอดเวลา 
 ๖. ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย  
 ๗. ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงกระบวนการท างาน และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่  มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และการจัดท าฐานข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิง
เปรียบเทียบ  
 ๘. การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคลภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรอง ต้องได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
 ๙. การเก็บรักษาข้อมูลจากการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น และงานบริการให้ค าปรึกษา 
ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
อ านาจหน้าที่ 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบตามที่เห็นสมควรตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนดหรือคู่มือการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน    องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง  

ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลล านางรอง หรือหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล านางรองด้วย และมีอ านาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกัน  
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งานตรวจสอบทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศนโยบายการ
ตรวจสอบภายในและข้ันตอนการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบล
ล านางรอง 

๒. หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานและ
ระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร  (หัวหน้าส่วนราชการ)  ที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและเป็น
เพียง ผู้ให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน ขององค์กรให้ดีขึ้น  เว้นแต่กรณีการตรวจพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อนหรือ
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการตรวจพบตามแผนหรือข้อสังเกตเฉพาะ ให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติจากกิจกรรมการตรวจพบนั้น  และพร้อมเข้าประเมิน
สถานการณ์จากการตรวจพบตามควร แก่กรณีแล้วรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรองทราบ 

๓. การด าเนินการตรวจสอบตามระเบียบก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย 
การบริหารในการป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกรณีที่หน่วยรับตรวจจงใจกระท าการอันเป็นการไม่
ถูกต้องตามแบบแผนของทางราชการ หรือไม่สมควรในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไป ให้ผู้ตรวจ
สอบภายใน ตั้งข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรองเพ่ือพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี และสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ส าคัญ
ในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึนหรือให้ลดน้อยถอยลงแก่กรณี 
 
ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก าหับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี

ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น  
๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

ความรับผิดชอบ 
๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติของ 

หน่วยงานของตน  ภายในกรอบหรือแนวทาง  และนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเยี่ยม
ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพพึงปฏิบัติ  โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป 

๒) หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอ่ืน  
ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้การปฏิบัติงาน  

 



              -๕-    
 

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยรับตรวจ  เพื่อให้ผู้บริหารกับหน่วยรับ
ตรวจมี   ส่วนรว่มในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถ
น าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพ่ือสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้
ตรวจสอบของส่วนราชการ และคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการวางระบบ แผนงาน และด าเนินการตรวจสอบทาน 
การปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์  เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไปโดยผลการตรวจสอบจะปรากฏ
ในรูปของรายงาน ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ ที่องค์กรสามารถน าไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้น การ
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการ
ตรวจสอบภายใน คือ  การปรับปรุง แก้ไข และการยกเลิกการปฏิบัติที่ท าให้องค์กรเกิดความสูญเสีย 
ทั้งความน่าเชื่อถือ และการสูญเสียทรัพยากรแบบไม่คุ้มค่า โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิธี  ใน
การน าไปสู่การเพ่ิมพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรูปแบบ ที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง เครดิต เป็นต้น 
และที่จับต้องได้ ได้แก่ การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น และการเพ่ิมพูนมูลค่าที่เป็นผลมาจากการ
ปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน  และกระบวนการทั้งที่เป็นระหว่างกระบวนการและที่
เป็นกระบวนการต่อเนื่องในรูปของมูลค่าเพ่ิม 
 
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  พึงเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ตรวจสอบพบ  
ตามล าดับสายการบังคับบัญชาตาม ข้อ ๓ และให้ปฏิบัติทันทีที่พร้อม อีกทั้งให้เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขและค าแนะน าเพ่ือขจัดข้อขัดแย้ง  ในกรณีไม่พบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องรายงาน
ถึงการไม่พบดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจสงวนสิทธิการตรวจสอบ โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระเป็นกลาง และ ทั้งปราศจากการแทรกแซงทุกกรณ ี
 
ความเป็นอิสระและข้อจ ากัดของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมทั้งปวงขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลล านางรอง ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้นักวิชาการ
ตรวจสอบภายในเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ที่เป็นมาตรฐานที่ระเบียบก าหนด ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่และพึงถือ
ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลล า
นางรองเท่านั้น และพึงถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 



-๖-    
 

๑) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑      
 ๒)  หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
สิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ  ดังนี้ 

๑) สิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  ผู้
ตรวจสอบ  หรือปฏิบัติตามมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป หรือรวมถึงความเป็น
อิสระ ในการจัดสรรทรัพยากร การก าหนดแผน และความถี่ในการปฏิบัติงาน การเลือกกิจกรรม การ
ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
การตรวจสอบ ที่ก าหนดไว้ 
 ๒) สิทธิที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง 
ในการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งที่เป็นรายงานทางการเงิน บันทึก ข้อตกลง เงื่อนไข พันธะสัญญา การ
สัมภาษณ์ และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายใน 
ขอสงวนสิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 
 
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 

๑) อ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือรอรับการ 

     ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก 
๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
๔) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้

เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบได้ 
๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือ

ประกอบการตรวจสอบ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
คุณสมบัติ 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 ๑. มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกกรณี 

๒. มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบตามระเบียบก าหนด 
๓. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กร 
๔. เป็นผู้มีคุณธรรมปราศจากความล าเอียง และอคติ และมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเก็บ 

รักษาความลับขององค์กร และความรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ 
๕. มีศีลธรรมวาจาและทัศนคติที่ดีต่อบุคคล และองค์กร 
 



     -๗- 
 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  
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