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บทนํา 
การตรวจสอบภายในวิชาชีพสาขาหนึ่งท่ีมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมีมาตรฐานสากลท่ี

กําหนดโดยสถาบันวิชาชีพเรียกวาสถาบันผูตรวจสอบภายใน ( The  Institute  of  International  Auditors  

:IIA) ทําหนาท่ีกํากับดูแลการตรวจสอบภายในระดับประเทศ ท้ังนี้ ในภาคราชการไทยกระทรวงการคลัง โดย

กรมบัญชีกลางซ่ึงเปนหนวยงานกลางดานการตรวจสอบภายในไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ

จริยธรรม  เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในภาคราชการถือปฏิบัติ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายในเปนการกําหนดขอปฏิบัติหลัก ๆ ของการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน  ประกอบดวยมาตรฐานดานคุณสมบัติและมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน  ซ่ึงมาตรฐานดาน

คุณสมบัติไดกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในกําหนดวัตถุประสงค  อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของงาน

ตรวจสอบภายในอยางเปนทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยใหสอดคลองตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการและควรไดรบัความเห็นชอบจากคณะผูบริหาร

ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางปฏิบัติงานท่ีสําคัญของหนวย

ตรวจสอบภายใน  โดยจะตองเผยแพรดังกลาวใหทราบท่ัวกันในสวนราชการ 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ( Charter)  หมายถึง  เอกสารทางการท่ีเปนลายลักษณอักษร

เพ่ือกําหนดวัตถุประสงค  อํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  ซ่ึงกฎบัตรการ

ตรวจสอบภายในตองประกอบดวย  (1) สถานภาพของหนวยงานตรวจสอบภายใน  (2)  สายการรายงาน  ซ่ึง

รวมถึงความสัมพันธของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในกับหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  (3)  สิทธิในการเขาถึงขอมูล  บุคลากร  และทรัพยสินตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน  (4)  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
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หลักการและเหตุผล 
             การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ องคการบริหารสวนตําบล
บานถอน  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดโดยฝาย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึง่ของกระบวนการบริหารเพ่ือใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงานวิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกตอง
และใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจนดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จะทําใหการปฏิบัติงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบานถอน  เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
           นอกจากนี้การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังภาครัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา 79 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบภายในการควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  (โดย
กรมบัญชีกลาง )หลักเกณฑกระทรวงการคลัง  วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หนวยงานของรฐั พ.ศ. 2561  
 

วัตถุประสงค 
หนวยตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึน เพ่ือใหบริการตอฝายบริหาร เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความ

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดํา เนินงานและความคุมคาของการใชจายเงินรวมท้ังความถูกตอง เชื่อถือไดของ

ขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

๑. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆทางดานการเงินการบัญชี และดาน
อ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับคําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

๓. เพ่ือสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
๔. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตลอดจนใหขอเสนอแนะ หรือแนวในการปรับปรุงแกไขการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
๕. เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของ ผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกไข

ปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
       ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึง  การตรวจสอบ  วิเคราะหรวมท้ังการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานของรัฐ  ซ่ึง
รวมถึง   

(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแลอยางตอเนื่อง    

(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ี 
เก่ียวของกับการดําเนินงาน  รวมท้ังขอกําหนดอ่ืนของหนวยงานของรัฐ 

(3) สอบทานความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 
(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับตรวจใหมีความ 

เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น 
(5) วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากรตลอดจน 

ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหนวยรับตรวจจํานวน 5 สวนงาน ประกอบดวย 
                1  สํานักงานปลัดอบต.  
                2  กองคลัง 
                3  กองชาง 
                4  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5  งานสวัสดิการและสังคม 
 

แนวทางการตรวจสอบภายใน   
(1)  ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ี

ยอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจํา เปนและเหมาะสม โดย คํานึง ถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย
รับตรวจ  

 (2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพยสิน รวมท้ังการ
บริหารงานดานอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

(3)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แกไข เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงาน ตาม (1) และ (2)  เปนไปโดยมีประสิทธิภาพฯ 
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(4)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด  
เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 

คํานิยามของการตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายในหมายถึงกิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรมและเปนอิสระ   

ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐใหดีข้ึน  และจะชวยใหหนวยงานของรัฐ

บรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความ

เสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 

งานบริการใหความเช่ือม่ัน (Assurance Services)  

  การตรวจสอบหลักฐาน ตาง ๆ อยางเท่ียงธรรม  เพ่ือใหไดมาซ่ึงการประเมินผลอยางอิสละ  โดยการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของหนวยงานของรัฐ  เชน  

การตรวจสอบงบการเงิน  ผลการดําเนินงาน  การปฏิบัติตามกฎ  หลักเกณฑและขอบังคับความม่ันคงปลอดภัยของ

ระบบตาง ๆ และการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี  เปนตน 

งานบริการใหคําปรึกษา (Consulting Services)  

  การบริการใหคําปรึกษาแนะนํา  และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  โดยลักษณะงานและขอบเขตของงาน

จะจัดทําขอตกลงรวมกับผูรับบริการและมีจุดประสงค  เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหกับหนวยงานของรัฐ  โดยการปรับปรุง

กระบวนการการกํากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของหนวยงานของรัฐใหดีข้ึน  เชน  การให

คําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคลองตัวในการดําเนินงาน  การออกแบบระบบงาน  วิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน

และการฝกอบรม  เปนตน 

ภารกิจหลักของผูตรวจสอบภายใน 
 ตรวจสอบภายในมีภารกิจในการบริการใหความเชื่อม่ัน  (Assurance Service) และการบริการใหคําปรึกษา  
(Consulting Service) อยางเปนอิสระและเท่ียงธรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาและปรับปรุงการดําเนินงานของ องคการบริหาร
สวนตําบลบานถอนใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวดวยการประเมินปรับปรุงความมี ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการตามแนวทางและ
หลักเกณฑวาดวยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของหนวยรับตรวจอยางเปนระบบ 
 

มาตรฐานดานคุณสมบัติ 

1000 วัตถุประสงคอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ 
๑๐๑๐การแสดงการยอมรบัภารกิจงานตรวจสอบภายในตามท่ีปรากฏในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

1100 ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม 
1110 ความเปนอิสระภายในหนวยงาน 
1120 ความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
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1130 ขอจํากัดของความเปนอิสระหรือความเท่ียงธรรม 
1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

1210 ความเชี่ยวชาญ 
1220 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 
1230 การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

๑๓๐๐การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน 

๑๓๑๐การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน 

๑๓๒๐การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรงุคุณภาพงาน 

 

มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 
๒๐๐๐ การบริหารงานตรวจสอบภายใน 

๒๐๑๐การวางแผนการตรวจสอบ 

๒๐๒๐การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ 

๒๐๓๐การบริหารทรัพยากร 

๒๐๔๐นโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน 

๒๐๕๐การประสานงานและการใชผลการปฏิบัติงานของผูอ่ืน 

๒๐๖๐การรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 

๒๐๗๐ผูใหบริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐ 

๒๑๐๐ ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

๒๑๑๐การกํากับดูแล 

๒๑๒๐การบริหารความเสี่ยง 

๒๑๓๐การควบคุม 

๒๒๐๐ การวางแผนการปฏิบัติงาน 

๒๒๑๐การกําหนดวัตถุประสงค 

๒๒๒๐การกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน 

๒๒๓๐การจัดสรรทรพัยากร 

๒๒๔๐แนวทางการปฏิบัติงาน 

๒๓๐๐ การปฏิบัติงาน 

๒๓๑๐การระบุขอมูล 

๒๓๒๐การวิเคราะหและประเมินผล 

๒๓๓๐การจัดเก็บขอมูล 

๒๓๔๐การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

๒๔๐๐ การรายงานผลการตรวจสอบ 

๒๔๑๐หลักเกณฑในการรายงานผลการตรวจสอบ 
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๒๔๒๐คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ 

๒๔๓๐การระบุขอความการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
๒๔๔๐การเผยแพรรายงานผลการตรวจสอบ 
๒๔๕๐การใหความเห็นในภาพรวม 

๒๕๐๐ การติดตามผล 

๒๖๐๐ การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝายบริหาร 

 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในของผูตรวจสอบภายใน 
เพ่ือเปนการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในใหไดรับการยกยองและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป

รวมท้ังใหการปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในเปนไปอยางมีประสิทธิภาพผูตรวจสอบภายในจึง ตองพึงประพฤติปฏิบัติตน
ภายใตกรอบความประพฤติท่ีดีงาม  ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ัน  และใหคําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม  เปนอิสละ  
และเปยมดวยคุณภาพ   
 

แนวปฏิบัต ิ
 1. หลักปฏิบัติท่ีกําหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  เปนหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีผู
ตรวจสอบภายในถึงปฏิบัติ  โดยใชสามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
 2. ผูตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัตตินตามกรอบจรรยาบรรณนี ้ นอกเหนือจากการปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐ  และกฎหมายหรือหลักเกณฑอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 3. ผูตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไวซ่ึงหลักปฏิบัติ  ดังตอไปนี้  

3.1 ความซ่ือสัตย  ( Integrity)  ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจ
และทําใหดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

3.2 ความเท่ียงธรรม  ( Objectivity)  ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมขอมูล  ประเมินผล  และรายงานดวยความไมลําเอียง  ผูตรวจสอบภายในตองทําหนาท่ีอยาง
เปนธรรมในทุก ๆ สถานการณ  และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเขามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติงาน 

3.3 การปกปดความลับ  ( Confidentiality)  ผูตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผู
เปนเจาของขอมูลท่ีไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน  และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว  โดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอํานาจ
หนาท่ีโดยตรงเสียกอน  ยกเวนในกรณีท่ีมีพันธะในแงของงานอาชีพและเก่ียวของกับกฎหมายเทานั้น 

3.4 ความสามารถในหนาท่ี  ( Competency)  ผูตรวจสอบภายในจะนําความรู  ทักษะ  และ
ประสบการณ  มาใชในการปฏิบัติงานเต็มท่ี 
 

หลักปฏิบัติ 
1. ความซ่ือสัตย  (Integrity) 

1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยความซ่ือสัตย  ขยันหม่ันเพียรและมีความรับผิดชอบ 
1.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย  หลักเกณฑ  ขอบังคับ  และเปดเผยขอมูลตามวิชาชีพท่ี 

กําหนด 
 

1.3 ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเก่ียวของในการกระทําใด ๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย  หรือไมเขาไปมีสวน 
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รวมในการกระทําท่ีอาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หรือสรางความเสียหายตอหนวยงานของ
รัฐ 

1.4 ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  หลักเกณฑขอบังคับ 
และจรรยาบรรณของหนวยงานของรัฐ  

2. ความเท่ียงธรรม  (Objectivity) 
2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเก่ียวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ท่ีจะนําไปสูความขัดแยงกับ 

ผลประโยชนของหนวยงานของรัฐ  รวมท้ังกระทําการใด ๆ ท่ีจะทําใหเกิดคติ  ลําเอียง  จนเปนเหตุใหไมสามารถ
ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบไดอยางเท่ียงธรรม 

2.2 ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับสิ่งของใด ๆ ท่ีจะทําใหเกิดหรือกอใหเกิดความไมเท่ียงธรรมในการใช 
วิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญท้ังหมดท่ีตรวจพบ  ซ่ึงหาก 
ละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว  อาจจะทําใหรายงานบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงหรือเปนการ
ปดบังการกระทํากฎหมาย 

3. การปกปดความลับ  (Confidentiality) 
3.1 ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน 
3.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลตาง ๆ ท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหาผลประโยชนเพ่ือ 

ตนเอง  และจะไมกระทําการใด ๆ ท่ีขัดตอกฎหมายและประโยชนของหนวยงานของรัฐ 
4. ความสามารถในหนาท่ี  (Competency) 

4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีตนมีความรู  ความสามารถ  ทักษะและ 
ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้น 

4.2 ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ 

4.3 ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของการ
ใหบริการอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 
 

สายการบังคับบัญชา หนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
-  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.ถามี)

และหัวหนาหนวยงานของรัฐ และปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

-  การเสนอแผนงานตรวจสอบ  รวมถึงรายงานในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน  เชน  เห็นชอบกฎบัตร  

อนุมัติแผนการตรวจสอบ  และรายงานการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (คตส.ถามี) และ เสนอตอ

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

•  หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 

1. กําหนดเปาหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการดําเนินงาน

ดานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานของรัฐ คณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยคํานึงถึงการกํากับดูแลท่ีดี ความมีประสิทธิภาพ

ของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐดวย 

2.  กําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษรและเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรหนวยรับตรวจทราบ รวมท้ังมีการสอบทานความเหมาะสมของ

กฎบัตรอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

3. จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในท้ังภายในและภายนอก และเสนอรายงานผลประเมิน 

ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังแผนปรับปรุงการดําเนินงานเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอหวัหนาหนวยงานของรัฐกอนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดทายของปงบประมาณหรือปปฏิทินแลวแตกรณี 

5. ใหปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบประจําปท่ีไดรับอนุมัติตามขอ  4 

6. จัดทําและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน

เวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือนนับจากวันท่ีดําเนินการตรวจสอบแลวเสร็จตามแผนกรณีเรื่องท่ีตรวจพบเปน

เรื่องท่ีจะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 

7. การติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจเพ่ือใหการปรับปรุงแกไขของ

หนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

8. ในกรณีมีความจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ใหเสนอขอบเขตและรายละเอียด

ของงาน  คุณสมบัติของผูรับจาง  ระยะเวลาดําเนินการ  และผลงานท่ีคาดหวังจากผูรับจางรวมท้ังขอเสนอโครงการ

ของผูรับจาง  ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป 

9. ปฏิบัติงานในการใหคําปรึกษาแกหัวหนาหนวยงานของรัฐ  หนวยรับตรวจและผูท่ีเก่ียวของ 

10. ประสานงานกับผูสอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนท่ีปฏิบัติงานเชนเดียวกัน  

และหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องท่ีสําคัญอยาง

เหมาะสมและลดการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนกัน 

11. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน  ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

 

การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบภายในตองปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในใหครอบคลุมในทุกดาน ท่ีกําหนดไวในระเบียบมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  การติดตามและ



หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบลบา้นถ่อน 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  การสอบทานโดยการประเมินตนเองหรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืนท่ีอยูภายใน
สวนราชการท่ีมีความรูเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางเพียงพอ 
 

เกณฑท่ีใชในการประเมินตนเอง 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของ หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน มีคุณภาพไดรับการ

ยอมรับและเชื่อถือจากผูท่ีเก่ียวของการประเมินตนเองของ หนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลบานถอน

จึงยึดกรอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวน

ราชการเปนเกณฑในการประเมินตนเองซ่ึงประกอบดวย 

๑. มาตรฐานดานคุณสมบัติ  (Attribute Standards) เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงลักษณะของหนวยงานและ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในโดยเริ่มตั้งแตรหัสมาตรฐานท่ี ๑๐๐๐ เปนตนไป 

๒. มาตรฐานดานการปฏิบัติงาน  (Performance Standards) เปนมาตรฐานท่ีกลาวถึงลักษณะของงานและ

กระบวนการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบภายในโดยเริ่มตั้งแตรหัสมาตรฐานท่ี ๒๐๐๐ เปนตนไป 

 การนํามาตรฐานไปใชในงานบริการดานใหความเชื่อม่ันและงานบริการดานใหคําปรึกษาจะมีตัวอักษร  A 

(Assurance Services) และ C (Consulting Services) ตอทายเลขรหัสมาตรฐานดังนี้ 

๑. งานบริการดานใหความเชื่อม่ันจะแทนดวยอักษร  A ตอทายจากเลขรหัสมาตรฐานเชน๑๐๐๐ .A๑เปนการ

อธิบายถึงลักษณะงานบริการใหความเชื่อม่ันแกสวนราชการท่ีตองกําหนดไวในกฎบัตรและ๑๑๓๐ .A๓เปนการอธิบาย

ถึงการใหความเชื่อม่ันตองานท่ีเคยใหคําปรึกษามากอนเปนตน 

๒. งานบริการดานใหคําปรึกษาจะแทนดวยอักษร  C ตอทายจากเลขรหัสมาตรฐานเชน๑๐๐๐ .C๑เปนการ

อธิบายถึงลักษณะงานบริการใหคําปรึกษาท่ีตองกําหนดไวในกฎบัตรและ๑๒๒๐ .C๑เปนการอธิบายถึงการปฏิบัติงาน

บริการใหคําปรึกษาดวยความระมัดระวังอยางรอบคอบเปนตน 

แถลงการณฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้  เปนตนไป 

 

   อนุมัติโดย 

     

     (นายไพโรจน  พรหมพินิจ) 

 รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 

     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 

       นายกองคการบริหารสวนตําบลบานถอน 
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