กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
คานา
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้จัดวางระบบควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลั งกาหนด” และจั ดวางตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ น ดิน ว่าด้ว ยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (เดิม) ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 กาหนดแนวทางในการจัด
วางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมาตรฐานที่ระเบียบกาหนดจากสภาพแวดล้อมการควบคุม ภารกิจ
วัตถุป ระสงค์การดาเนินงานที่สาคัญในระดับหน่วยรับตรวจและกิจกรรมดาเนินงานจากสภาพแวดล้ อมการ
ควบคุม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อระบบควบคุมภายในที่จะต้องหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด โดย
กาหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบควบคุมภายใน และวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทานระบบการ
ควบคุ ม ภายใน การรายงาน การติ ด ตาม และประเมิ น ผลให้ มี ค วามเพี ย งพอ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล รวมทั้งสรุปผลการประเมินความสาเร็จ จนเกิดผลสั มฤทธิ์ในองค์ประกอบสาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน ดังนี้
1.) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
2.) การประเมินความเสี่ยง
3.) กิจกรรมการควบคุม
4.) สารสนเทศและการสื่อสาร
5.) การติดตามประเมินผล

ต่อหน้า.1

-1ซึ่งการควบคุมภายใน อาจตรวจพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพื่อนามา
วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดความเสี่ยง รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ของระบบการควบคุมภายใน
จากสภาพแวดล้อมการควบคุมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป หน่ ว ยตรวจสอบภายใน จึ งจั ดท ากฎบั ต รนี้ ขึ้น เพื่ อ ให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและขอบเขต
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
คานิยาม
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ ค วามเชื่อมั่ น และการให้ ค าปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุ ณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
“แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทา
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จานวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามกาหนดเวลา
“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทาไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากร
ที่ใช้เท่าใด จึงจะทาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
และถือปฏิบัติตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2545 ข้อ 6 ข้อ 7 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.
2551 ข้อ 13 ข้อ 15 กาหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้น เพื่อ ให้บริการต่อ
ฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน และการให้คาปรึกษา แก่หน่วยงานในสังกัด ให้เกิดความมั่นใจต่อความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้
ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และ
ทรัพย์สิ น รวมทั้งการบริห ารงานด้านอื่น ๆ ให้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ ง และ
ตลอดจนการตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน

-22. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสมโดย คานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายใน และความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข
รวมทั้งเสนอแนะการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
4. เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ที่ทาง
ราชการกาหนด
5. เพือ่ ให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายนอก คือ สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
6. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมี
ความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม
สายการบังคับบัญชา
1.) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และ
มี ส ายการบั งคั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบ้ านลาน และจะมอบหมายให้ ผู้ อื่ น
ควบคุมดูแล ปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได้
2.) การเสนอแผนการตรวจสอบประจาปี หรือแผนการตรวจสอบพิเศษ โดยกาหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
3.) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน กรณีเรื่องที่ตรวจพบมีความเสียหาย
ต่อทางราชการอย่างมีนัยสาคัญ ให้รายงานผลการตรวจสอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทราบ
ทันที
4.) การตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีผลเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ให้
รายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้กากับดูแล คือนายอาเภอบ้านไผ่ ทราบด้วย
นโยบายการดาเนินการ
1.) ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ควรได้รับการตรวจสอบและให้
บริก ารคาปรึ กษาในการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ อย่างทั่ วถึง โดยให้ มีการบู รณาการร่ว มกับ หน่ ว ย
ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

-32.) การดาเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
3.) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านลาน ให้ มีป ระสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อานาจหน้าที่
1.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบตามที่เห็นสมควร ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกาหนด และหรือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และคู่ มื อ การตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทย หรือ คู่ มื อ การ
ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
2.) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านลาน หรือหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานด้วย
และมีอานาจหน้าทีใ่ นการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ทั้งนี้ ผู้
ตรวจสอบภายในมีห น้ าที่ตรวจสอบให้ เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
3.) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานและ
ระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้บริหาร (หัวหน้าส่วนราชการ) ที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีห น้าที่ ให้ ความเชื่อมั่นและเป็นเพียงผู้ ให้
คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบั ติงานขององค์กรให้
ดีขึ้น เว้นแต่กรณีการตรวจพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
การตรวจพบตามแผนหรือข้อสังเกตเฉพาะ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดาเนินการติดตามผลการปฏิบัติ จาก
กิจกรรมการตรวจพบนั้น และพร้อมเข้าประเมินสถานการณ์ จากการตรวจพบตามควรแก่กรณีแล้วรายงานผล
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทราบ
4.) การดาเนินการตรวจสอบตามระเบียบกาหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
การบริหารในการป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
มติคณะรัฐมนตรี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณี ที่หน่วยรับตรวจจงใจกระทาการอันเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบ
แผนของทางราชการ หรือไม่สมควรในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไป ให้ผู้ตรวจสอบภายในตั้งข้อสังเกต

-4หรือข้อทักท้วงในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เพื่อพิจารณาสั่งการตามควร
แก่กรณี และสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สาคัญในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น หรือให้ลดน้อยถอยลงแก่กรณี
ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.) ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทาง
การเงิน บัญชี และรายงานทางการเงิน
2.) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
ลาน ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีหรือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
3.) ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงาน และ
โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่
กาหนดโดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม
4.) ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจาปี
5.) ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กาหนด
โดยคานึงถึงความพอเพียง และประเมินประสิทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการ
ควบคุมภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
6.) รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญ รวมทั้งข้อเสนอแนะและ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
7.) ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คาปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบ
1.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติของ
หน่วยงานของตน ภายในกรอบหรือแนวทาง และนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เยี่ยงผู้ปฏิบัติงาน
วิชาชีพพึงปฏิบัติ โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป
2.) หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน บรรลุเป้าหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารกับหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะอันที่จะทาให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

-53.) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงาน
ในรอบปีที่ผ่านมา ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบ
ของส่วนราชการ และคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน เป็นกระบวนการวางระบบ แผนงาน และดาเนินการตรวจสอบทาน
การปฏิบัติงานขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่ องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์
เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏในรูปของรายงาน
คาแนะนาและข้อเสนอแนะ ที่องค์กรสามารถนาไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้น การปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง
แก้ไข และการยกเลิกการปฏิบัติที่ทาให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ทั้งความน่าเชื่อถือ และการสูญเสียทรัพยากร
แบบไม่คุ้มค่า โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิธี ในการนาไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรูปแบบที่
จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ชื่อเสียง เครดิต เป็นต้น และที่จับต้องได้ ได้แก่ การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น และ
การเพิ่มพูนมูลค่าที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน และกระบวนการทั้งที่เป็น
ระหว่างกระบวนการและที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องในรูปของมูลค่าเพิ่ม
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน พึ งเปิ ด เผยความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ ต รวจสอบพบ
ตามลาดับสายการบังคับบัญชาตาม ข้อ 3 และให้ปฏิบัติทันทีที่พร้อม อีกทั้งให้เสนอแนะแนวทางแก้ไขและ
คาแนะนาเพื่อขจัดข้อขัดแย้ง ในกรณีไม่พบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องรายงานถึงการไม่พบดังกล่าวด้วย
ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจสงวนสิทธิการตรวจสอบ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระเป็นกลาง และทั้ง
ปราศจากการแทรกแซงทุกกรณี
ความเป็นอิสระและข้อจากัดของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมทั้งปวงขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านลาน ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็ น ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาสู งสุ ด ของหน่ ว ยงาน มี ห น้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในที่ เป็ น
มาตรฐานที่ระเบียบกาหนด และไม่ต้องรับคาสั่งในการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ไม่ใช่หน้าที่อันเกิดจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของตนหรือหน่ วยงานอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีห น้าที่และพึงถือ
ปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานเท่านั้น
และพึงถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-61.) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
2.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545
3.) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.
2551
สิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้
1.) สิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้
ตรวจสอบ หรือปฏิบัติตามมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป หรือรวมถึงความเป็นอิสระใน
การจัดสรรทรัพยากร การกาหนดแผน และความถี่ในการปฏิบัติงาน การเลือกกิจกรรม การกาหนดขอบเขต
การตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กาหนดไว้
2.) สิทธิที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ในการเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งที่เป็นรายงานทางการเงิน บันทึก ข้อตกลง เงื่อนไข พันธะสัญญา การสัมภาษณ์
และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายใน
ขอสงวนสิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้
1.) ไม่ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน
2.) ไม่จัดทาหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงาน
ทางการเงิน นอกเหนือจากรายงานตรวจสอบปกติ
3.) ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ยกเว้น พนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
4.) มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง
หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
1.) อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
3.) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อรอรับการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก
4.) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
5.) จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้งจัดทารายงานการเงินให้
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบได้
6.) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อ
ประกอบการตรวจสอบ ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

-7คุณสมบัติ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกกรณี
2.) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบตามระเบียบกาหนด
3.) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กร
4.) เป็นผู้มีคุณธรรมปราศจากความลาเอียง และอคติ และมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเก็บ
รักษาความลับขององค์กร และความรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ
5.) มีศีลธรรมวาจาและทัศนคติที่ดีต่อบุคคล และองค์กร
แถลงการณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
อนุมัติโดย
(นายเสวก ลารังสิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561

กฎบัตร (Internal Audit Charter)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ
1. รายงานต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดขอนแก่น
2. รายงานต่อผู้กากับดูแล (อาเภอ)
จัดทาโดย
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
กฎบัตรตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงานตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit Process) โดยผู้ตรวจสอบภายในได้ใช้แนวทางหรือข้อกาหนดต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติ
จากระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2551 (ข้อ 18)
และมาตรฐาน (ฉบับที่ 4) มาตรฐานการวางแผนการตรวจสอบ

