
  
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
ที่   อย ๘๓๐๐๑ /                                                   วนัที ่ 25  กันยายน  2564   
เรื่อง  อนุมัติจดัทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565   จำนวน 1 ชุด 
 
  เนื่องด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในมี
การดำเนินการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม มีหน่วยตรวจสอบภายในขออนุมัติ
จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 
 

  เพื่อถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ “กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบรวมทั้งมีการสอบตาม
ความเหมาะสมขอบกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลสำเภาล่ม จึงขออนุมัติจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำกฎบัตรประจำปี                 
พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรโปรดพิจารณาดังนี ้

1) พิจารณาลงนามกฎบัตรตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 
2) พิจารณาอนุมัติให้สำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 ประชาสัมพันธ์   

ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 
3) พิจารณาอนุมัติให้สำเนาบันทึกข้อความฉบับนี้ สำเนากฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี 

พ.ศ.2565 แจ้งให้หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
   
 

      (นางพูนทรัพย์  พิทักษ)์     
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน 
         หัวหน้าสำนักปลัด อบต. 
   
    ความเห็นของปลัดอบต.สำเภาล่ม   ความเห็นของนายกอบต.สำเภาล่ม 
    ......................................................   ........................................................ 
    ......................................................   ......................................................... 
 
 
 (นางซาร่าห์  วเิศษศักดิ์)     (นายชาญชัย  ถารีพันธ)์ 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 



  
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
ที่   อย ๘๓๐๐๑ /                                                   วนัที ่1  ตลุาคม  2564 
เรื่อง  การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 
 

เรียน  หัวหน้าสำนักปลัดอบต.,ผู้อำนวยการกองคลัง,ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2565   จำนวน 1 ชุด 
 
  เนื่องด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในมี
การดำเนินการ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม มีหน่วยตรวจสอบภายในขออนุมัติ
จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 
 

  เพื่อถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบั ติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 17 (2) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ “กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบรวมทั้งมีการสอบตาม
ความเหมาะสมขอบกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลสำเภาล่ม จึงขออนุมัติจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ.2565 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้จัดทำกฎบัตรประจำปี                 
พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ www.sampaolom.go.th และ facebook องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   
 
 
      (นางซาร่าห์  วิเศษศักดิ)์ 

         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที ่
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
คำนำ 
 ตามที่พระราชบัญญั ติวินั ยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ.2561 มาตรา 79 มีผลบั งคับใช้ เมื่ อ                         
วันที่  20 เมษายน 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน            
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้
มีการตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน                  
และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ให้สามารถป้องกันหรือ              
ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน วิธีการ
รายงาน ผลการตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิธีการประเมินความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอ 
เหมาะสมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง สรุปผลการประเมินความสำเร็จ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญ
ของระบบควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง                        
ทั้ง 8 องค์ประกอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มให้ดีขึ้น               
และจะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล                     
อย่างเป็นระบบ ต่อไป  
คำนิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม              
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลย่างเป็นระบบ 
 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
ทันตามกำหนดเวลา 
 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทำไว้ล่วงหน้าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากร                  
ที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
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วัตถปุระสงค์ (มาตรฐานรหัส 1000) 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและ
การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ด้วยการปฏิบัติงาน                 
เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและ
ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

สายการบังคับบัญชา (มาตรฐานรหัส 1100) 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1100) กำหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น ดังนี ้

1. มีความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน (มาตรฐานรหัส 1110) หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ 
ข้อ 3 กำหนดให้ หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 4 กำหนดให้การบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบ
ภายในขึ้นตรงต่อหั วหน้ าหน่วยงานของรัฐ คือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม              
เป็นบริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม                         
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายประจำสูงสุด ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2542 โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ป ฏิ บั ติ งาน  เช่ น  เห็ น ชอบ กฎ บั ต ร  อนุ มั ติ แ ผน การตรวจสอบ  ราย งาน การตรวจสอบ                              
ติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อเสนอนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม พิจารณาสั่งการ
เว้นแต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอด ถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน ข้อ 13 กำหนด 

อ้างอิง : 1.มาตรฐานรหัส 1111 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
          2.บทเฉพาะตามหลักเกณฑ์ฯ กรณีหน่วยงานของรัฐ ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.)                  
ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและจัดให้มี คตส. ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์               
นี้ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

อำนาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส 1000) 
 หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1000 – รหัส 1300) 
2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (มาตรฐานรหัส 2000 – รหัส 2600) กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 20 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกฐานะศักดิ์ ศรีวิชาชีพ                 
ตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์พื้นฐานโดยใช้ 
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สามัญสำนึกและวิจารณญาณ เพื่อประพฤติตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ยึดถือและดำรงไว้ตามหลัก
ปฏิบัติ ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี ้

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
1.1 มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ 
1.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักวิชาชีพ 
1.3 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไม่ขัดกฎหมาย ไม่เสื่อมเสียวิชาชีพ 
1.4 เคารพ สนับสนุนกฎหมาย และจรรยาบรรณ 
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
2.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ขัดแย้งผลประโยชน ์
2.2 ไม่รับสิ่งของใด ๆ 
2.3 เปิดเผย รายงานข้อเท็จจริง 
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality) 
3.1 รอบคอบในการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
3.2 ไม่นำข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์ 
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
4.1 ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
4.2 ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
4.3 พัฒนาตนเอง การใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ 
 

ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงมีอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561    
ม า ต ร า  7 9  ที่ ก ำ ห น ด  ใน ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใน สั ง กั ด                                   
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจาก                  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม                      
ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2100) กำหนดไว้ ดังนี้ 

1. งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) 
1.1 การกำกับดูแลที่ดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

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

2. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services) 
2.1 การให้คำปรึกษา 
2.2 การให้ข้อเสนอแนะ 
 

บทบาทหน้าและความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ 17 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน             
และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร                 
ความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
ด้วย (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2000 – 2100) 
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2. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม             
เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ          
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1000) 

3. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลการ
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงาน เสนอผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำเภาล่ม เพื่อนำเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบด้วย (มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิรหัส 1300) 

4. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดทำและเสนอ
แผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม โดยเสนอผ่าน                    
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ภายใน เดือนสุดท้ ายของปี งบประมาณ  (เดือนกันยายน ) หรือปีปฏิทิ นแล้ วแต่กรณี                    
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานรหัส 2200) ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการ
ตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบประจำปีด้วย 

5.  ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4. (มาตรฐาน
ด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2300) 

6. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม โดยเสนอ
ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลา                   
อันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน                
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400) 

7.  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วยรับตรวจ
เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500) 

8.  ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาเนินการ และผลงานที่คาดหวัง          
จากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

9.  ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา (Consuling Service) ให้คำแนะนำ และความคิดเห็น เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบภาย ใน  ระบบบริห ารจั ดการความ เสี่ ย ง  และงานที่ มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบ                              
ด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงาน
ตรวจสอบคลอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 

11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มรวมถึงงานที่ ได้รับมอบหมาย                      
จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
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ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ 18 กำหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้คลอบคลุม                  
ถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบความคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ดังนี้ 

1. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเสนอแนะ
การปรับปรุงบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 

3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสม

กับประเภทของทรัพย์สิน นั้น 
5. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1100) 

1. มาตรฐานรหัส 1110 ความเป็นอิสระในหน่วยงาน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ                  
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ โดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม โดยผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำเภาล่ม และมาตรฐานรหัสย่อย 1111 กำหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์ โดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้ 
1.1  ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 
1.2  ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย 
1.3  ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดใด ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
1.4  เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและ                 

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
2. มาตรฐานรหัส 1120 ความเสี่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทัศนคติที่

ไม่ลำเอียง และให้หลีกเลี่ยงในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดใด 
3. มาตรฐานรหัส 1130 ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน

มีสิทธิในขอบเขตการปฏิบัติงาน ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร บุคคล และทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจำกัด
ของทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 

สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 
1. กำหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ พ.ศ.2561 ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ข้อ 5 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใต้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
(1) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(2) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน               

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง           
ผู้ประกอบวิชาชีพ) 
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 หลักเกณฑ์ข้อ 6 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม รวมถึงปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตำแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม รวมถึงปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลสำเภาล่มหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาสั่งการให้ผู้ ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควร                 
แก่กรณีทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมในกิจกรรม                    
ที่ตรวจสอบ 
 หลักเกณฑ์ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ละไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่าย
บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
 ผู้ตรวจสอบภายภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
หรือหน่วยงานในสังกัด  อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติ งานและการเสนอความเห็น                      
ในการตรวจสอบ 
 หลัก เกณ ฑ์ ข้ อ  8  ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในมี สิ ทธิ ในการเข้ าถึ งข้ อมู ล  บุ คคล เอกสารหลักฐาน                           
และทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม เพื่อรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัสย่อย 1130 ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม) 
 หลักเกณฑ์ข้อ 9  กรณีหน่วยงานของรัฐ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม ไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ ให้ขอทำความตกลง
กับกระทรวงการคลัง 
 หลักเกณฑ์ข้อ 21 ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้

(1) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
(3) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได้ 
(4) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัตงิานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐ หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่มพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ 
 

กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่        
ตามวรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้อ 21 ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานรัฐ หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสำเภาล่มพิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณี 

2. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านต่าง ๆ เช่น 
ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ ให้มีการประสานงาน การดำเนินการตามภารกิจ
กับผู้ที่เกี่ยวข้อง (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานย่อยรหัส 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง) 
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กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ ดังต่อไปนี ้

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 วรรคสาม “รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน ฯ” 

2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
4. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.2555 โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

เสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดขึ้น 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม จึงได้จัดทำกฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐาน 
ด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจ
ภายใน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุป ระสงค์ สายการบังคับบัญชา                    
ภารกิจและขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  

 กฎบัตรฉบับนีใ้ห้ใช้บังคับต้ังแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 
   อนุมัติโดย 
 
 
      (นางซาร่าห์  วิเศษศักดิ)์ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม 
             วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 
     

 
   
 

 
 
 


