
 

 

 

   
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ 
 
 
 

 
 

 
 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ค าน า 

 
ตามท่ีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑  มาตรา ๗๙  มีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่      

๒๐ เมษายน  ๒๕๖๑  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด นั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม   
ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายในขึ้น     
 

หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  จึงได้มกีารจัดท ากฎบัตรนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อ านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ  รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี   
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดการประสาน
ประโยชน์  โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี   

 
 
 
 

  กาญจนา  แก้วพิกุล 
               กันยายน  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี ้
อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 
กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร  ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและมีความเข้าใจเกี่ ยวกับ

ค านิยาม  วัตถุประสงค์  สายการบังคับบัญชา  ภารกิจและขอบเขต  อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงมาตรฐาน
และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี    

 
1. ค านิยาม 

               การตรวจสอบภายใน  หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน  การตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 แผนการตรวจสอบ  หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จัดท าขึ้น
ไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  จ านวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ  และให้ปฏิบัติงานได้        
อย่างต่อเนื่องทันตามก าหนดเวลา 
       แผนการปฏิบัติงาน  หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด  และทรัพยากรที่ใช้
เท่าใดจึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

2. วัตถุประสงค์  (มาตรฐานรหัส ๑๐๐๐) 
       หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน
และการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด  ปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ใน    
การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  ด้วยการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงานและ
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงินรวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
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3. สายการบังคับบัญชา  (มาตรฐานรหัส ๑๑๐๐) 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส ๑๑๐๐)  ก าหนดให้       
ผู้ตรวจสอบภายใน  ด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และการเสนอความเห็น ดังนี้ 

๑. มีความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  (มาตรฐานรหัส ๑๑๐๐)  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการ 
ตรวจสอบภายในฯ ข้อ ๓ ก าหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
            ๒. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ ๔ ก าหนดให้การบริหารงานทั่วไปของหน่วย
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคือ  นายศิวเรศ  น้อยเภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  
เป็นผู้บริหารงานสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และมีนางปรีดาวัลย์   บางทราย  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพี ้เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายประจ าสูงสุด  ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. ๒๕๔๒  
โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เห็นชอบกฎบัตรอนุมัติ
แผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ  เพ่ือเสนอ นายศิวเรศ  น้อยเภานายก
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  พิจารณาสั่งการ 

อ้างอิง    
 ๑. มาตรฐานรหัส ๑๑๑๑  ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ๒. บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์ฯ กรณีหน่วยงานของรัฐ ไม่มีคณะการตรวจสอบ (คตส.) ให้ขึ้นตรงต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและจัดให้มี คตส. ภายใน ๓ ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตามรูปแบบ     
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

4. อ านาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส ๑๐๐๐) 
  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ ๑๙  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 
  ๑. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  (มาตรฐานรหัส ๑๐๐๐-รหัส ๑๓๐๐) 
  ๒. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  (มาตรฐานรหัส ๒๐๐๐-รหัส ๒๖๐๐)  กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ ๒๐  ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกฐานะศักดิ์ศรีวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  มีแนวปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานโดยใช้
สามัญส านึกและวิจารณญาณ เพ่ือประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในยึดถือและด ารงไว้ตามหลัก
ปฏิบัติ  ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้ 
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 ๑. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 
  ๑.๑. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ 
  ๑.๒. ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักวิชาชีพ 
  ๑.๓. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไม่ขัดกฎหมาย ไม่เสื่อมเสียวิชาชีพ 
  1.๔. เคารพ สนับสนุนกฎหมาย และจรรยาบรรณ 
  ๒. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
  ๒.๑. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ 
  ๒.๒. ไม่รับสิ่งของใดๆ 
  ๒.๓. เปิดเผย รายงานข้อเท็จจริง 
 ๓. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
      ๓.๑. รอบครอบในการใช้ข้อมูลในการตรวจสอบ 
      ๓.๒. ไม่น าข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ 
 ๔. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
      ๔.๑. ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
      ๔.๒. ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
      ๔.๓. พัฒนาตนเอง การใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
  ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงมีอ านาจหน้าที่ตาม  พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ         
พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่ก าหนด ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด  ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ  ที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพ้ี ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานรหัส ๒๑๐๐) ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 ๑.  งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services) 
  ๑.๑ การก ากับดูแลที่ดีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการฯ  (มาตรฐานรหัส ๒๑๓๐) 

  ๑.๒ การบริหารความเสี่ยง  (มาตรฐานรหัส ๒๑๒๐) 
  ๑.๓ การควบคุมภายใน(มาตรฐานรหัส ๒๑๓๐) 

 ๒. งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 
  ๒.๑ การให้ค าปรึกษา 
  ๒.๒ การให้ข้อเสนอแนะ           

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๗ ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน   
และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  โดย
ค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และความพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ด้วย (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๐๐-๒๑๐๐) 
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  ๒. ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ีเพ่ือ
น าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้ง
มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๐๐๐)  
  ๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงาน 
ผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงาน เสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     
ค าพ้ี เพ่ือน าเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๓๐๐) 
  ๔. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)  ในงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดท าและ
เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  โดยเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลค าพ้ี  เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (เดือนกันยายน) หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี  
(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๒๒๐๐)  ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่
หนึ่งปีขึ้นไป  ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 
  ๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๔ 
(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๒๓๐๐) 
  ๖. จัดท าและน า เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค าพ้ี  โดยเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน  นับจาก
วันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการ ให้
รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๒๔๐๐) 
  ๗. ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ค าปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วยรับ
ตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  (มาตรฐาน  
ด้านคุณสมบัติ รหัส ๒๕๐๐) 
  ๘. ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอ
โครงการของผู้รับจ้าง ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
  ๙. ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษา (Consulting Service)  ให้ค าแนะน า และความคิดเห็น 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในระบบ
การควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหาร
และผู้เกี่ยวข้อ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  ๑๐. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่อง      
ที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลค าพ้ี  
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6. ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ ๑๘ ก าหนดงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง 
การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ดังนี้ 
     ๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
     ๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังขับ หรือมติคณะรัฐมนตรี      
ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
     ๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
     ๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี 
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
     ๕. วิ เคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร         
และเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

7. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๑๐๐) 
 ๑.  มาตรฐานรหัส ๑๑๐๐  ความเป็นอิสรภาพในหน่วยงาน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็น
อิสระ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบโดยตรงต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ี โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี และมาตรฐานรหัสย่อย ๑๑๑๑  ก าหนดให้มี  การ
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมาตรฐานก าหนดให้ผู้
ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้ 
  ๑.๑ ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง  
  ๑.๒ ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย 
  ๑.๓ ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
  ๑.๔ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
 ๒. มาตรฐานรหัส ๑๑๒๐  ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ทัศนคติที่ไม่ล าเอียง และให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 ๓. มาตรฐานรหัส ๑๑๓๐  ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีสิทธิในขอบเขตการปฏิบัติงาน  ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร บุคคล และทรัพย์สินตลอดจนข้อจ ากัดของ
ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
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8. สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 

 ๑ .ก าหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 
    หลักเกณฑ์ข้อ ๕ ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
  (๒) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยว
ข้อกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
  (๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
  (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๒๐๐  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบครอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ) 
  หลักเกณฑ์ข้อ ๖  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี รวมถึงปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี จะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ 
      หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี รวมถึงปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ี และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควร
แก่กรณี ทั้งนี้  งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรม   ในกิจกรรมที่
ตรวจสอบ 
  หลักเกณฑ์ข้อ ๗  ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้ง          
ทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน   
การตรวจสอบของฝ่ายบริหารบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
     ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี
หรือหน่วยงานในสังกัด  อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น  ในการตรวจสอบ 
  หลักเกณฑ์ข้อ ๘  ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน     
และทรัพย์สินต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน  (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัสย่อย ๑๑๓๐ ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม) 
  หลั ก เ กณฑ์ข้ อ  ๙   ก รณีหน่ ว ย ง านของรั ฐ   ห รื อองค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบล ค า พ้ี   
ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ที่กระทรวงการคลังก าหนด    
ได้ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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 หลักเกณฑ์ข้อ ๒๑  ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

 (๑)  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (๒)  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบรูณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้      
 (๓)  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้ 
 (๔)  จัดให้มีระบบการจัดเก็บอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 (๕)  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (๖)  ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  หรือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  พิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ 
 กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้อ ๒๑  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยของรัฐ  หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าพ้ี  พิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณี 
    ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน  ให้มีการฝึ กอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน   
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในทุกภารกิจของหน่ วยรับตรวจ  ให้มี การประสานงาน การด า เนินการตามภารกิ จ   
กับผู้เกี่ยวข้อง  (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส ๑๒๐๐  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบครอบเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพ มาตรฐานย่อย รหัส ๑๒๓๐  การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง)   
 

9. กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม “รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืนฯ” 
 ๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณาตามร่าง
หลักเกณฑ์การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ขององค์กรการปกครองท้องถิ่นที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดขึ้น 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  จึงได้จัดท ากฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐานด้าน
คุณสมบัติ (รหัส ๑๐๐๐ )  วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  เพ่ือให้ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและ
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่และด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  30  เดือน  กันยายน  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป  
     
 
              

.       
          (ลงชื่อ)       

                                     (นางปรีดาวัลย์  บางทราย)          
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี               

 
  
 
 

    อนุมัติโดย (ลงชื่อ)      
      (นายศิวเรศ  น้อยเภา) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 
      วันที่  30  กันยายน  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
กรอบความประพฤติและจริยธรรม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

กรอบความประพฤติและจริยธรรม จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้
ได้รับการยกย่อง และยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติตนในอันที่จะลงนามซึ่งการให้ความเชื่อมั่นและค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  
เป็นอิสระและมีคุณภาพ 

แนวทางการปฏิบัต ิ
๑. ด้านความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

๑.๑ ความเป็นอิสระ 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  ต้องรายงานผลการปฏิบัติการตรวจสอบ   

ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี  และปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
โดยปราศจากการแทรกแซงทั้งในเรื่องการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบและ การรายงาน
ผลการตรวจสอบ 

๑.๒ ความเที่ยงธรรม 
ผู้ตรวจสอบภายในมีความซื่อสัตย์  มีจริยธรรม  และมีความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพใน  

การรวบรวมข้อมูลประเมินผล  และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง  มีทัศนคติที่เป็นกลางไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง
และปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ สถานการณ์ 

๑.๓ ข้อจ ากัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม 
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ 

หรือเที่ยงธรรมผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจ ากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบการเปิดเผยขึ้นอยู่
กับลักษณะของข้อจ ากัดในแต่ละกรณีไป เช่น 

- ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน เพราะอาจท าให้ 
ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ 

- การให้หลักประกันในงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบนั้นควรให้มี 
การสอดส่องดูแลจากหน่วยงานอ่ืน  ภายในส่วนราชการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในด้วย   
อีกข้ันหนึ่ง 

- ผู้ตรวจสอบภายใน  ควรบริการให้ค าปรึกษาในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนด้วย 
ความเที่ยงธรรม 

- ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจ ากัดในอันที่จะท าให้ผู้ตรวจสอบภายใน  ไม่สามารถให้ค าปรึกษาได้อย่าง 
อิสระหรือเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยข้อจ ากัดดังกล่าวให้กับผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการทราบ
ก่อนที่จะรับงานนั้น 
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๒. ด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
๒.๑ ความซื่อสัตย์ 

     ๒.๑.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและ             
มีความรับผิดชอบ 

๒.๑.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามวิชาชีพ
ที่ก าหนด 

๒.๑.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระท าใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระท า  ที่อาจน าความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสร้างความเสียหายต่อ       
ส่วนราชการ 

๒.๑.๔ ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของทางราชการ 

๒.๒ ความเที่ยงธรรม 
๒.๒.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสู่         

ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งกระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติ ล าเอียงจนเป็นเหตุให้       
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

๒.๒.๒ ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะท าให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรม 
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

๒.๒.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท้ังหมดที่ตรวจพบ 
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  อาจจะท าให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือ
เป็นการปิดบังการกระท าผิดกฎหมาย 

๓. การปกปิดความลับ 
๓.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ 

ปฏิบัติงาน 
๓.๒ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ 

เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย  และประโยชน์ของทางราชการ 
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๔. ความสามารถในหน้าที่ 
  ๔.๑ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
   ๔.๒ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการ 
   ๔.๓ ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และคุณภาพ 
ของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 
 
 

    (ลงชื่อ) 
                                     (นางสาวกาญจนา  แก้วพิกุล) 

                                  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)      
       (นางปรีดาวัลย์  บางทราย) 

                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี               
             
 
 

 
                              อนุมัติโดย (ลงชื่อ)      

   (นายศิวเรศ  น้อยเภา) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าพ้ี 

      วันที่  30  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

                  
 


