
 

 

 
 

 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน                                                                                                      
องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ อ าเภอล าสนธิ จังหวัดลพบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 

 กฎบัตรฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของหน่วยนับตรวจ 
(ส านัก/กอง) ในองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ มีความเข้าใจกับความหมายวัตถุประสงค์ สายการบังคับ
บัญชาขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจ าหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าสนธิ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
          ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ปฏิบัตหิน้าที่ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือประเมินระบบควบคุมภายใน 
และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ให้สามารถป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน วิธีการ
รายงานผลการตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิธีประเมินความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอ
เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการควบคุมภายในและระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง สรุปผลการประเมินความส าเร็จ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ใน
องค์ประกอบส าคัญของระบบควบคุมภายใน ทั้ง 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบส าคัญของระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง ทั้ง 8 องค์ประกอบ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ล าสนธิ ให้ดีขึ้นและจะช่ายให้องค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยบง กระบวนการควบคุมภายในและ
ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ ต่อไป 
1. ภารกิจหลัก 
         หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ มีภารกิจในกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและ
การให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าสนธิ ให้ดีขึ้นและจะช่วยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบและระเบียบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามแผนที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่นๆ ตลอดจน
ตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าสนธิ รวมทั้งการรายงานผลและข้อเสนอแนะ 
2. วัตถุประสงค์ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
ต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการจ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 3. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของกระทรวงการคลัง 
 4. การให้ค าปรึกษา(Consulting Service) ให้ค าแนะน า และความคิดเห็น เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ข้องบังคับ ประกาศ มติ และค าสั่งของทางราชการที่เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ระบบการควบคุมภายใน  



 

 

 
3. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 (1) ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลสัญญาและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิค และ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและความเหมาะส ม โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินรวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และ
มิตคณะรัฐมนตรี ตลอดจนการตรวจสอบระบบการรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้
ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไขเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน ตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ 

(4) สอบทานระบบกาปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบีรรยบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกันนโยบาย 
4. การการบังคับบัญชา 

 • อัตราก าลังของหน่วยตรวจสอบภายใน มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรง
ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและผู้บริหารท้องถิ่นตามโครงสร้างองค์กร 
  • การเสนอแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี แผนตรวจสอบระยะยาว และแผนตรวจสอบต่างๆให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ผ่านปลัอดองค์การบริหารส่วนต าบล
ล าสนธ ิ
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลตรวจสอบประจ าปี เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล า
สนธิ โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
   • การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในน าเสนอปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าสนธิ เห็นชอบและน าเสนอผู้บริหารพิจารณาตามล าดับชั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในโดยได้มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ 
5. อ านาจหน้าที ่

 •หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าสนธิ และมีอ านาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 
โดยมีสิทธิ์จะขอท าการตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องตลอดจนการสังเกตการณ์ การสอบถาม และขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานตรวจสอบ 
โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
 • หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุม
ภายใน หรือการก้ าไขระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวจะอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้บริหารทุกระดับที่เก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาแนะน า 
 • การจัดท าแผนตรวจสอบประจ าปี โดยใช้การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในตามกิจกรรม
ที่หน้าที่ของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานที่ก าหนด และรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือ
การควบคุมภายใน และน าเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ืออนุมัติรวมทั้งกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบประจ าปี จะต้องน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ แล้ะวจึงแจ้งแผนการตรวจสอบประจ าปี
ที่ผ่านมาการอนุมัติให้นายอ าเภอ 



 

 

 
 • ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในแผนตรวจสอบประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ นอกเหนือตากแผนตรวจสอบที่อนุมัติแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวไม่ใช่งานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจ า และงานดังกล่าวจะต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรมใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 • การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ ภายในเวลาอันสมควร
อย่างนั้นทุก 2 เดือน นับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้ะวเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลตรวจสอบทันที 
 • ขอบเขตการตรวจสอบภายใน จะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
การด าเนิน รวมทั้งการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 • หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบและมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสับงกัด อันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและเสนอความเห็นนากรตรวจสอบ 
6. ความรับผิดชอบ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายใน 
โดยให้รายงานผลการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา ตาม
แนวทางท่ีมาตรฐานการตรวจสอบภายในก าหนดไว่ 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน ทั้งทางการเงินการ
บัญชีและการปฏิบัติงาน 
 • หน่วยตรวจสอบภายใน ควรประสานงานกับหน่วยตรวจรับ (ส านัก/กอง) เพือให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของหน่วยรับตรวจที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ ในอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ 
สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 • การจัดล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบภายใน ตาม
รางเวลา โดยผู้บริหารเห็นชอบ 
 • การพิจารณาล าดับกิจกรรมที่จะตรวจสอบและเวลาด าเนินการให้พิจารณาจากความเสี่ยงที่มี
สาระส าคัญดังนี้ 
 - การขาดข้อมูลการเงินและการปฏิบัติงานที่ดี 
 - การละเลยการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงานจ วิธีการปฏิบัติงาน และข้อก าหนดทางกฎหมาย 
 - ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย 
 - การไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธภาพของงาน 
 - การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด 
7. ความเป็นอิสระ  
 1. หน่วยตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบ และมิให้เป็นคณะกรรมการใดๆขององค์การบริหารสว่วนต าบลล าสนธิ หรือหน่วยงานในสังกัดอันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 
 2. ผู้ตรวจสอบภายในจะรักษาการต าแหน่งอ่ืนไม่ได้ 
 3. รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิโดยผ่านปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าสนธิ ภายในเวลาอันสมควร กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้
รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 4. ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆเพ่ือ
รับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 



 

 

 5. ผู้ตรวจสอบภายในปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดรวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนตรวจสอบ 
8. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจรับ 
 1. อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 2. จัดให้มีระบบเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 4. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบการรายงานบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อย
เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ 
 5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆได้ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้
ปฏิบัติ 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจรับกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามแก่กรณี 
9. จริยธรรมการปฏิบัติงานของตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงประพฤติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันจะน ามาซึ่งความ
เชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเปี่ยมด้วยคุณภาพ โดยยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 1. ความซื่อสัตย์  ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจและให้ดุลยพินิจ
ของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
 2. ความเท่ียงธรรม ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวม
ข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ล าเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าให้ที่อย่างเป็นธรรมในทุก ๆ 
สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู่สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนมามีอิทธิพลเหนือการ
ปฏิบัติงาน 
 3. การปกปิดความลับ ผู้ตรวจสอบภายในควรเคารพในคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้
รบัทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจโดยตรงเสียก่อน 
ยกเว้นกรณีพันธัในแง่ของงานอาชีพและที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
 4. ความสามารถในหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ จะต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภ่พของการใช้บริการ
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
10.การพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กรในทางวิชาชีพ เพ่ือให้ได้รับ
วุฒติบัตรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ และความู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฆฏิบัติงานตรวจสอบภายในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ ให้มีการประสานงานการ
ด าเนินการตามภารกิจกับผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

11. กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตร 62 วรรคสาม “รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืนฯ” 
 2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
 3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
 4. แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลางได้
ก าหนดขึ้น 
   

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 

                                                  ผู้เสนอกฏบัตร 
(นางสาวพิณัฐชา  อ่อนศรี ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
วันที่ 3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

                                                       ผู้เห็นชอบ/อนุมัติ 
(นางวันทนา บุญหรรษา ) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าสนธิ 
วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

 


