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หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ

จัดทำโดย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
คำนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ คำนำ ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ มีผลบังคับใช้ เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จัวหวัดนครราชสีมา ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน และ
ประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ให้สามารถป้องกัน หรือลด
ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยิมรับได้ โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน ระบบควบคุม
ภายใน การรายงาน การติดตาม และประเมินผลให้มีความเพียงพอเหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวมทั้งสรุปผลการประเมินความสำเร็จ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของ ระบบการตรวจสอบภายในและ
ระบบการควบคุมภายใน
หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จึงได้มีการกำหนดกฎบัตรนี้จัดทำขึ้น ตาม
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความ เข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต อำนาจหน้าที่ บทบาทหน้าที่ความ รับผิดชอบ ขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรณยาบรรณการ ตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำนิยาม
การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง เที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะ
ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
/แผนการตรวจ.....

-๒แผนการตรวจสอบ หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ เพื่อประโยชน์
ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตาม
กำหนดเวลา
แผนการปฏิบัติงาน หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึง
จะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ
ผู้ตรวจสอบภายใน หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ หรือดำรง
ตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานรัฐ หน่วยรับตรวจ หมายความว่า หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ วัตถุประสงค์ หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน และการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ ในการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่และดำเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนเกิดความมั่นใจ
ต่อความมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้อง
เชื่อถือ ได้ของข้อมูลทางการเงิน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สายการบังคับบัญชา
๑. หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุด
๒. การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การ บริหาร
ส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
๓. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนอง
ตาดใหญ่และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน เช่น
เห็นชอบกฎบัตร อนุมัติแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ติดตามผลการ ตรวจสอบ ฯลฯ เสนอ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พิจารณาสั่งการ
อำนาจหน้าที่
๑. หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัด และมี อำนาจ
ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วย
รับตรวจ
๒. ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการ ตรวจสอบ
การดำเนินงาน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน /บทบาท...

-3บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุน การบริหารงาน และการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดย
คำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และความพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ด้วย
๒. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอผ่านปลัดฯ เพื่อนำเสนอนายกองค์การ บริหารส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการ สอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ทั้งภายในและภายนอก และเสนอ รายงานผลการ
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงาน เสนอฝ่ายปลัดฯ เพื่อนำเสนอ ต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
๔. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ในงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดทำ และเสนอแผนการ
ตรวจสอบประจำปีต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยเสนอผ่านปลัดฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (เดือนกันยายน) หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวาง
แผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้นำมาใช้ ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจำปีด้วย
๕. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๔
๖. จัดทำและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ โดยเสนอ
ผ่านปลัดฯ ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้ว เสร็จตามแผน
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
๗. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วย รับตรวจเพื่อให้
การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
๘. ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต เขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอ
โครงการของผู้รับจ้าง ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญต่อไป
๙. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ และความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายใน ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความ เที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยว
ข้อ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
๑๐. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นที่ ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน
และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบ ครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่าง
เหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายก องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตาดใหญ่
/๕วิเคราะห์และ…..

-4ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กำหนดงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ
วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการ บริหารความเสี่ยงของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ดังนี้
๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ ตรวจเสนอแนะ
การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังขับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง
4. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและ เทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
1. ความเป็นอิสรภาพในหน่วยงาน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ในการ ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การรายงาน การเสนอความเห็นในการตรวจสอบโดยตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตาด
ใหญ่ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ และกำหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรง กับนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ้งมาตรฐานกำหนดให้ผู้ ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่ง
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง
๑.๒ ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย
๑.๓ ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ
๑.๔ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ในเรื่องเกี่ยวกับ นโยบายและการ
ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
๒. ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทัศนคติที่ไม่ ลำเอียง และให้
หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ
๓. ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิใน ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร บุคคล และทรัพย์สินตลอดจนข้อจำกัดของทรัพยากรของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตาดใหญ่
สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน
๑. หน่วยรับตรวจต้องให้ความร่วมมือ การสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรและบริการอื่น ๆ ในหน่วยงาน เพื่อ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. หน่วยตรวจสอบภายในคัดเลือกกิจกรรมการตรวจสอบ กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และการใช้เทคนิค/
วิธีการตรวจสอบตามความเหมาะสม
๓. หน่วยตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สิน ต่าง ๆ รวมทั้ง
เรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานของส่วนราชการ
/4.กฎหมาย…..

-5กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส่วน
ราชการ ดังต่อไปนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม “รัฐต้อง รักษาวินัยการเงิน
การคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืนฯ”
๒. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยพิจารณา
ตามร่าง หลักเกณฑ์การเสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ขององค์กรการปกครองท้องถิ่นที่กรมบัญชีกลาง ได้
กำหนดขึ้น
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จึงได้จัดทำกฎบัตรนี้ ขึ้นตามวัตถุประสงค์
อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
กฎบัตรฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

(นางนิภา อามาตย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
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(นายจำรัส พลรักษา)
นายกองค์การบราหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

