
 
 
   

กฎบัตร 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

วาดวย วัตถุประสงค  อํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบ 
ของหนวยตรวจสอบภายใน ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2563 

 
 โดยท่ีเปนการสมควร ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

พ.ศ. 2561 เพ่ือใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง มีความเขาใจเก่ียวกับ 
วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
และเพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยตรวจสอบภายใน สอดคลองและเปนไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลัง พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช เม่ือวันท่ี 20 เมษายน  2561 มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  โดยหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561  ใชบั ง คับตั้ งแตวันถัดจากวัน ท่ี
กระทรวงการคลังประกาศเปนตนไป (ประกาศ 13 พ.ย.2561/บังคับใช 14 พ.ย.2561  (ดวนมาก ท่ี กค 
0409.2/ว 123 ลงวันท่ี 14 พ.ย.2561) ขอ 17 ใหหนวยงานตรวจสอบภายในของหนวยงานของรัฐ มีหนาท่ี
และความรับผิดชอบ... (2)  กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  จึงออกกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว ดังตอไปนี้ 
 
 ขอ 1  กฎบัตรนี้เรียกวา “ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก วาดวย 
วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ของหนวยตรวจสอบภายใน ( ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2563” 
 ขอ 2  กฎบัตรนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศเปนตนไป 
          ขอ  3 ใหยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ 
จังหวัดนครราชสีมา วาดวย วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ของหนวยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 
2561  ลงวันท่ี  16  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2561 และใชฉบับนี้แทน 
 

หมวด  1 
ขอความท่ัวไป 

------------------------------- 
 ขอ 4  ในกฎบัตรนี ้
      ( 1 )  “ การตรวจสอบภายใน” หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ัน และการใหคําปรึกษาอยาง
เท่ียงธรรมและอิสระ ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของรัฐใหดีข้ึน การตรวจสอบ
ภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดวยการประเมินผล และปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
 
                                                                                          ( 2 )  “หนวยตรวจสอบภายใน... 

 



( 2 ) 
 
 ( 2 )  “ หนวยตรวจสอบภายใน” หมายถึง หนวยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก 
 ( 3 )  “ ผูตรวจสอบภายใน” หมายถึง  ผูท่ีดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก 
 ( 4 )  “ หนวยรับตรวจ”  หมายถึง  หนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดจอก 
 

หมวด  2 
วัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาท่ี 

------------------------------- 
 ขอ 5  วัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 
      (1) เพ่ือใหการปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการทําหนาท่ีตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตางๆภายในองคกร 
      ( 2)  ปฏิบัติงานใหคําปรึกษา ใหขอมูลและขอเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนผูปฏิบัติงานทุกระดับของ
องคกร 
      (3) ปฎิบัติหนาท่ีและดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ขอ 6  สายการบังคับบัญชา 

   ( 1 )  ผูตรวจสอบภายใน  หนวยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก (หัวหนาหนวยงานของรัฐ) 
      ( 2)  ผูตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอนายกองคการบริหารสวนตําบล      
กุดจอก  โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
      ( 3 )  ผูตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบประจําป เสนอตอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 ขอ 7  อํานาจหนาท่ี 
      ( 1 )  กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดําเนินงานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลโดยใหสอดคลองกับนโยบายขององคการบริหารสวนตําบล       
กุดจอก โดยคํานึงถึงการกํากับดูแลท่ีดี 
      ( 2 )  กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลกอนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 
 
 
                                                                                                (3)  จัดใหมี ... 
 
 

 



 
( 3 ) 

 
  (3)  จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในท้ังภายในและภายนอก และเสนอรายงานผล
ประเมิน ปญหา อุปสรรค  รวมท้ังแผนปรับปรุงการกําเนินงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
และคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ( 4)  จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกกอน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแต
กรณี 
 
     ( 5) ใหปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติตามขอ(4) 
  (6 )  จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผน 
กรณีเรื่องท่ีตรวจ พบเปนเรื่องท่ีจะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 
  ( 7 )  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจเพ่ือใหการปรับปรุง
แกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
  ( 8)  ในกรณีมีความจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานท่ีคาดหวังจากผูรับจางรวมท้ัง
ขอเสนอโครงการของผูรับจาง ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป 
  (9)  ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษาแกนายกองคการบริหารสวนตําบล(หัวหนาหนวยงานของรัฐ) 
หนวยงานในสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ 
  (10) ประสานงานกับผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีปฏิบัติงาน
เชนเดียวกัน และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องท่ีสําคัญอยางเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนกัน 
  (11)  ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

หมวด  3 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

------------------------------- 
 ขอ 8  ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึง การตรวจสอบ การวิเคราะห รวมท้ังการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก ซ่ึงรวมท้ัง 

๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลดูแลอยางตอเนื่อง 

๒. สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับ
การดําเนินงาน รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก   

                                                                              
                                                                           (3) สอบทานความถูกตอง ...  



                                                              
 

(4) 
 

๓. สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 
๔.  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินขององคการบริหาร                            

สวนตําบลกุดจอกใหมีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น 
5. วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 
ขอ 9 ความเปนอิสระ                                                                                       

 ใหผูตรวจสอบภายในดํารงไวซ่ึงความเปนอิสระและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในกิจกรรมท่ี
ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝาย
บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมท้ังตองไมตรวจสอบงานท่ีตนเคยทําหนาท่ีบริหารหรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปกอนการตรวจสอบ  

ผูตรวจสอบภายในไมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานใน
สังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

หมวด  4 
               กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
                                                      …………………… 
ขอ 10 กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ี โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ ดังตอไปนี้ 

๑. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 

๒. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
3. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง 

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2562 
4. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
 

เพ่ือเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหไดรับการยกยอง และยอมรับจากบุคคล
ท่ัวไป รวมท้ังใหการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูตรวจสอบภายในจึงตองพึง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยาง
เท่ียงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณภาพ 

หลักปฏิบัติท่ีกําหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เปนหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีผูตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใชสามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนตาม
กรอบนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของขาราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ พึง
ยึดถือและดํารงไวซ่ึงหลักปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

                                                                           
 
                                                                         (5)  (๑) ความซ่ือสัตย (Integrity) ... 
 



                                 
(5) 

 
(๑) ความซ่ือสัตย (Integrity) ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและทํา

ใหดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 
(๒) ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
ในการรวบรวมขอมูล ประเมินผล และรายงานดวยความไมลําเอียง ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาท่ี

อยางเปนธรรมในทุก ๆ สถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเขามามี
อิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

(๓) การปกปดความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในควรจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผูเปน
เจาของขอมูลท่ีไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจ
โดยตรงเสียกอน ยกเวนในกรณีท่ีมีพันธะในแงของงานอาชีพและเก่ียวของกับกฎหมายเทานั้น 

(๔) ความสามารถในหนาท่ี (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะนําความรู ทักษะ และประสบการณ
มาใชในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี จะตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การใหบริการอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
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