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กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลพมิาน  อำเภอนาแก  จงัหวัดสกลนคร 

___________________ 
 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและแนวทางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเห็นเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  เพื่อ ให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจและ
ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจเกี่ยวกับความหมาย  วัตถุประสงค์   สายการบังคับบัญชาอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และขอบเขต การปฏิบัติงานรวมถึงจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

  คำนิยาม 
  การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง     
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึน  
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
  ผู้ตรวจสอบภายใน  หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพิมานหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน 
  หน่วยรับตรวจ  หมายถึง  หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพิมาน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครพนม ตามประกาศมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ินและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2563 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  หมายถึง กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเช่ือถือและมีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
  จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบความประพฤติที่ดีงามที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องพึงปฏิบัติตนในอันที่จะนำมาซึ่งความเช่ือถือและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระ และ
เปี่ยมคุณภาพ 
  แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จัดทำข้ึนไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏิบัติงาน              
ได้อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 
  แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด           
และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
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  วัตถปุระสงค ์
  หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งข้ึน เพื่อให้สนับสนุนและบริการต่อฝ่ายบริหาร
ในการให้ความเช่ือมั่นต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการ             
ใช้จ่ายเงิน  รวมทั้งมั่นในว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน  และการดำเนินงานที่สำคัญมีความถูกต้อง 
เช่ือถือได้ และทันเวลา ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยการจัดวางระบบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม  
รวมถึงการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและความเปน็อิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน 

  พนัธกจิของหนว่ยตรวจสอบภายใน 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑  (มาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ และพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก 

 2. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและองค์กร 

 4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานตรวจเงินแผ่น หน่วยงานกำกับดูแล หรือ
หน่วยงานภาคราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการป้องกันความเสียหาย การรั่วไหล หรือ
การทุจริตอันเกิดจากการดำเนินงานในองค์กร 

 

  การปฏบิตัติามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัฯ 
  กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยของรัฐเป็นไปตามคำนิยามของการตรวจสอบภายใน จึงกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
  ๑. งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ 
อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ โดยตัวอย่างของงานบริการให้ความเช่ือมั่น เช่น 

๑.๑ การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) หมายถึง การตรวจสอบความถูกต้อง 
ความครบถ้วน และความเช่ือถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริต           
ด้านการเงินการบัญชี 

๑.๒ การตรวจสอบการป ฏิบั ติตามกฎระเบียบ  (Compliance Audit) หมายถึง                 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึง
มาตรฐานแนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้ 
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๑.๓ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) หมายถึง การตรวจสอบความ
ประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

๑.๔ การตรวจสอบอื่น ๆ หมายถึง การตรวจสอบอื่นนอกเหนือจาก ข้อ ๑.๑ -๑.๓  เช่น 
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) 
เป็นต้น 
  ๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) หมายถึง การบริการให้คำปรึกษา 
แนะนำและบริการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทำข้ึนร่วมกับ
ผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแล
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีข้ึน 

  สายการบงัคบับญัชา 
 ๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เป็นผู้บริหารสูงสุด 
 ๒. หน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

ภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 
 ๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำบลพิมาน และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

  อำนาจหนา้ที ่
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น  ใน

การตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ของ
ส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนด และหรือคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย  

 ๒. ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน หรือหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมานด้วย และ
มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ  

 ๓. หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานและ  
ระบบควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
(หัวหน้าส่วนราชการ)ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ความเช่ือมั่นและเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาอย่าง  
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีข้ึน เว้นแต่ 
กรณีการตรวจสอบพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการตรวจ 
พบตามแผนหรือข้อสังเกตเฉพาะให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติ จากกิจกรรม 
การตรวจพบนั้น และพร้อมเข้าประเมินสถานการณ์จากการตรวจพบตามควรแก่กรณี แล้วรายงานผลให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมานทราบ  

 
 
 
 



 

 หน้า 4 
 

 

 ๔. การดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย 
การบริหารในการป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดข้ึนได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
มติคณะรัฐมนตรี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่หน่วยรับตรวจจงใจกระทำการอันเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบ 
แผนของทางราชการ หรือไม่สมควร ในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไป ให้ผู้ตรวจสอบภายในต้ังข้อสังเกต 
หรือข้อทักท้วงในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เพื่อพิจารณาสั่งการตามควร 
แก่กรณี และสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สำคัญในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ 
เกิดข้ึน หรือให้ลดน้อยถอยลงแก่กรณี  

 ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลมุในเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี ้ 
 ๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ             

ทาง การเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน  
  ๒. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน 

ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  
 ๓. ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน และ  

โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่  
กำหนดโดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม  

 ๔. ตรวจสอบกรณีพิเศษ  และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปี  

 ๕. ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด 
โดยคำนึงถึงความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการ 
ควบคุมภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร  

 ๖. รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและ 
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน  

 ๗. ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ 
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

 ความรบัผดิชอบ  
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติ  ของ

หน่วยงานตน ภายในกรอบหรือแนวทางและนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เยี่ยงผู้ปฏิบัติงาน วิชาชีพ
พึงปฏิบัติ โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป  

 ๒. หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดและ 
หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน บรรลุเป้าหมาย 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารกับหน่วยรับตรวจมีส่วน 
ร่วมในการให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนา  
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

 ๓. หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมาว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ 
ของส่วนราชการ และคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางาน            
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
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 ลกัษณะของงานตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการวางระบบ แผนงาน และดำเนินการตรวจสอบทาน 

การปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นข้ันตอน และต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์  
เช่ือถือได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฎในรูปของรายงาน 
คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ที่องค์กรสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข  หรือยกเว้น การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป          
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ข้ันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง 
แก้ไข และการยกเลิกการปฏิบัติที่ทำให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ทั้งความน่าเช่ือถือ และการสูญเสียทรัพยากร  
แบบไม่คุ้มค่า โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิธี ในการนำไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรูปแบบ             
ที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ช่ือเสียง เครดิต เป็นต้น และที่จับต้องได้ ได้แก่ การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น              
และการเพิ่มพูนมูลค่าที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน 

  ความเปน็อสิระและความเทีย่งธรรม 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความเที่ยงธรรม การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หน่วยตรวจสอบภายในข้ึนตรงต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพิมาน และไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจำเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิผล ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเปน็อิสระไม่ว่าจะเปน็ในส่วนของ บุคคล 
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจดัการ ผู้ตรวจสอบภายใน จึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนำมาซึ่งความเช่ือมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม 
เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

 แนวปฏิบัติ 
 ๑. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการ

ปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
 ๒. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการ

ปฏิบัต ิ  ตามจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติที่กำหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสำนึก
และวิจารณญาณอันเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   
ของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง พึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่ง หลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

3.๑. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
    ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร

และมีความรับผิดชอบ 
    ๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และเปิดเผย

ข้อมูลตามวิชาชีพ  ที่กำหนด 
    ๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย 

หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความ
เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ 

 ๔. ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
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 3.๒ ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีสว่นเกีย่วข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความ

ขัดแย้ง กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรฐั รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียง จนเป็นเหตุให้      
ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 

  ๒. ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เทีย่งธรรม         
ในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

  ๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมด          
ที่ตรวจพบ  ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไป
จากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฎหมาย 

 3.2 การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
 ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก           

การปฏิบัติงาน 
๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหา

ผลประโยชน์  เพื่อตนเอง และจะไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
 3.3 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
    ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 

และประสบการณ์ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
    ๒. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

สำหรับหน่วยงานของรัฐ 
    ๓. ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผล และ

คุณภาพของ การให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

  ภารกจิและขอบเขตการปฏบิตังิาน 
 ๑. ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ                

ทางการเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน 
 ๒. ตรวจสอบการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไป     

ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานและ

โครงการ   ต่างๆ ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนด โดยมีผลผลิต
และผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 

 ๔. ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ตามขอบเขตการตรวจสอบที่
กำหนด โดยคำนึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการ             
การควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม 
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  บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
  ๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการ
บริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิมาน  โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยง และความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
  ๒. งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

๒.๑ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่อนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลพมิาน       
เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิมานภายในเดือนกันยายน 

๒.๒ การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระในกระบวนการกำกับดูแล และบริหารจัดการความเสี่ยงและความ
เพียงพอของการควบคุมของส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน และการตรวจสอบบริหาร โดยให้มี
รายงานและติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
        (๑) ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ            
ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลพิมาน ภายในระยะเวลา ๒ เดือน นับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน กรณีที่เป็นเรื่องที่มีผลเสียหาย             
ต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
        (๒) ให้มีระบบการติดตามการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงาน
การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
  ๓. งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และความ
คิดเห็น ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการควบคุมภายในและงานที่มหีน้าทีร่ับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  ๔. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลกรในด้านต่างๆ เช่น      
ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน ให้มีการประสานงานการดำเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 

 การประกนัและการปรบัปรงุคณุภาพงานตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในเป็นการบรกิารให้ความเช่ือมั่นและใหค้ำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น

อิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรบัปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบ 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ รหัส ๑๓๐๐ การประกันและการ
ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษา
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรงุคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทกุด้าน และ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๑๗ (๓) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด 
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