
 
กฎบัตร 

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้าใจวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ ความ 
รับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย รวมถึง
มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๑.คำนิยาม 

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ 
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง 
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้า 
เกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือประโยชน์ในการ
สอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตาม 
กำหนดเวลา 

แผนการปฏิบัติงาน หมายถึง แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทำไว้ 
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้ 
เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในในองค์การบริหารส่วนตำบล
สันทราย 

ผู้ตรวจสอบภายใน คือ ผู้ดำรงตำแหน่งตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
หน่วยรับตรวจ คือ หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 

๒.วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง 

ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๓. สายการบังคับบัญชา 

๓.๑ หน่วยตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลสันทราย 
๓.๒ การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนตำบลสันทรายโดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
๓.๓ หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
และนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
๔. อำนาจหน้าที่ 

๔.๑ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์การบริหารสวน
ตำบลสันทราย ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน อาศัย 



อำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๔.๒ มีสิทธิในการเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพย์สิน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆความ 

จำเป็นและเหมาะสม รวมถึงการสอบถาม การสังเกตการณ์ และการขอคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่อง
นโยบายและการดำเนินงานของอปท. เพ่ือรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

๔.๓ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานหรือการแก้ไขการบริหารความเสี่ยง และ 
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ 
ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ 
๕. ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๕.๑ กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารและการ 
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร 
โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
ของหน่วยงาน 

๕.๒ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

๕.๓ กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการเผยแพร่กฎบัตรให้หน่วยรับตรวจทราบ 
๕.๔ สอบทานความเพียงพอเหมาะสม และประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ในด้าน 

การเงิน การบัญชีและการปฏิบัติงาน 
๕.๕ จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนตรวจสอบประจำปีเสนอผ่านปลัดอปท. เพ่ือเสนอ 

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
๕.๖ รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ เสนอต่อปลัดและผู้บริหารท้องถิ่น 
๕.๗ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงแก้ไขตาม 

ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ 
๖. หน้าที่หน่วยรับตรวจ 

อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลจัดเตรียมเอกสารและคำชี้แจงเรื่องที่ตรวจแก่ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ 
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นไป 
 

 
(ลงชื่อ) 

 (นางสุธรวรรณ  คำแสน) 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 

                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
 
 
 
 



กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

กรอบคุณธรรม จัดทำขึ้นตามหลักจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และตามหลักเกณฑ์การเสริมสร้าง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการขับเคลื่อนการทำงานให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในและปฏิบัติตัวด้วยความเที่ยงธรรมมีความเป็น
อิสระในหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๒. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ สำนึกในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๓. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติลำเอียง และต้องมีความเป็นอิสระ 
๔. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องให้คำปรึกษา โดยยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องโดยไม่ใช้

ความรู้สึกส่วนตัว และจะต้องให้ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหน่วยรับตรวจ 
๕. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่นำข้อมูลไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง หรือไปเกี่ยวข้องกับผู้ใด

ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของทางราชการ 
๖. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรับฟังความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ และต้องรายงานข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำคัญ 
๗. กรณีท่ีมีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและ

เที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะเปิดเผยข้อมูลโดยแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 

กรอบคุณธรรมนี้ให้ผู้ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ถือปฏิบัติ 
 

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖4 เป็นต้นไป 

 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (นางสุธรวรรณ  คำแสน) 

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน 
                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย 
 

 

 

 

 



นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทาย ได้มีกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความมั่นใจและมีคุณภาพ ประกอบด้วย การวางแผนการ 
ตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทำรายงานและติดตามผล และการบริการให้คำแนะนำปรึกษา โดย 
คำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่า ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุผลตาม 
วัตถุประสงค์จึงได้กำหนดนโยบาย และข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในถือ 
ปฏิบัติ ดังนี้ 

นโยบายการตรวจสอบ 
1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดมั่น 

ในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเท่ียงธรรม เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และประหยัด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ 

2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการดำเนินการในลักษณะผลประโยชน์
ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

3. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจ วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์การ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
มิใชล่ักษณะการจับผิด 

4. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติมีการศึกษาหาความรู้ 
และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

5. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร เสริมสร้างให้มีระบบบริหาร 
จัดการที่ด ีเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์ พร้อมเป้าหมายและมีผลคุ้มค่า 

นโยบายการดำเนินงาน 
1. นโยบายงานตรวจสอบด้านการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือจัดทำแผนตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูล 

เอกสารต่าง ๆ จากกระดาษทำการและรายงาน ผลการปฏิบัติงานในครั้งก่อนและประเมินระบบการควบคุมภายใน 
2. นโยบายงานตรวจสอบประเมินผลระบบการควบคุมภายใน แต่ละหน่วยรับตรวจและประเมิน 

ความเสี่ยง 
3. นโยบายงานตรวจสอบจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี แผนการตรวจสอบระยะยาวตามผลการ 

จัดลำดับความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
4. นโยบายงานตรวจสอบจัดทำแผนการตรวจสอบ แผนการปฏิบัติงานและกระดาษทำการ 
5. นโยบายงานตรวจสอบพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและประเมินผลกรณีได้รับ 

มอบหมายจากผู้บริหาร 

 

 

 

 

 



ขั้นตอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 
 

การวางแผนการตรวจสอบ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................................................................................. ........... 
 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
การจัดทำรายงานและ 
ติดตามผล          

 
 

          
 

การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินผลกระทบ  
การควบคุมภายใน 

- แผนการตรวจสอบระยะยาว 
- แผนการตรวจสอบประจำป ี

การดาษทำการ 

การประเมินความเสีย่ง 

การวางแผนการตรวจสอบ 

ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นงานตรวจสอบ 

รายานผลการปฏิบัติงาน 

- การจัดทำรายงาน 
- รูปแบบรายงาน 
 

- การรวบรวมหลกัฐาน 
- การรวบรวมกระดาษทำการ 
- การสรุปผลการตรวจสอบ 

การติดตามผล 


