กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
20 เมษายน 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด ซึ่งปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตาบลวอแก้ว ได้จัดให้มีการตรวจสอบภายในภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว นั้น
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
โดยให้สอดคล้องกับภารกิจงานตรวจสอบภายใน ตามคานิยามของการตรวจสอบภายในที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์
มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน

คานิยาม
การตรวจสอบภายใน : กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วย
ให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล อย่างเป็นระบบ

คาอธิบายศัพท์
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน : เอกสารทางการที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์
อานาจหน้าที่ (Charter) และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน : หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวอแก้ว
หน่วยรับตรวจ : หน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
วอแก้ว
ผู้ตรวจสอบภายใน : ผู้ดารงตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล
วอแก้ว
งานบริการให้ความเชื่อมั่น : การตรวจสอบหลักฐานต่างๆอย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
การประเมินผล (Assurance Services) อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการกากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว
งานบริการให้คาปรึกษา : การบริการให้คาปรึกษาแนะนาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
ลักษณะงาน (Consulting Services) และขอบเขตของงานจะจัดทาข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว โดยการปรับปรุงกระบวนการการกากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้วให้ดีขึ้น
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วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลทางการเงิน
การบริหารงาน และการดาเนินงานที่สาคัญมีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง และบริการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระต่อหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
วอแก้ว หน่วยตรวจสอบภายในจะช่วยเหลือแนะนาการทางานให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้วบรรลุถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแล อย่างเป็นระบบ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุง
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว ให้ดีขึ้น ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า
พันธกิจ
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
2. พัฒนาผู้ตรวจสอบภายในให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว
3. การตรวจสอบภายในเป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก
4. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ดี เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 4 กาหนดให้การบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบ
ภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 6 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตาแหน่งอื่นในขณะเดียวกัน
ไม่ได้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้
งานดังกล่าวต้องไม่ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ
ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจสอบภายในดารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทาหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน
ภายในระยะ เวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
วอแก้ว อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิด ความไว้วางใจ
และทาให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม เยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลาเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทาหน้าที่
อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามา
มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน

-33. การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ที่มีอานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
เท่านั้น
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนาความรู้ทักษะ และประสบการณ์
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่

อานาจหน้าที่
1. หน่ ว ยตรวจสอบภายในมีห น้ า ที่ ใ นการตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานทุ ก ส่ ว นราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว และมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับงานตรวจสอบภายใน
2. หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบ
การควบคุมภายในหรือการแก้ไขระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คาปรึกษาแนะนา
3. หน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมตามสายงานปกติ เช่น เป็นประธาน/
กรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และไม่ถูกจากัดสิทธิในการเข้าถึง
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และปราศจากการแทรกแซงใดๆ ในเรื่องของการกาหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการรายงาน
ผลการตรวจสอบ กรณีที่มีการแทรกแซง หน่วยตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงหรือหารือถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลาเอียงหรือมีอคติไปทางหนึ่งทางใด และให้หลีกเลี่ยง
ในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบ
มาก่อนเพราะอาจทาให้ผู้ตรวจสอบภายในสูญเสียความเที่ยงธรรมได้ ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจากัดที่จะทาให้
ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุ
หรือข้อจากัดดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม

ขอบเขตการปฏิบัติงาน
1. สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินบัญชี และรายงานทางการเงินรวมถึงการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
และแสดงผลกระทบสาคัญที่เกิดขึ้น
2. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานและโครงการ
ต่างๆ ของส่วนราชการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรั บ ปรุ งการบริห ารความเสี่ ยง การควบคุมภายใน มาตรการควบคุมที่รัดกุมและเหมาะสม
และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข
หลักฐาน การทาสัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชีเพื่อให้การตรวจสอบดาเนินไปอย่างถูกต้อง
และได้ผลตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
2. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ
และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารด้านอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
3. จัดทารายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ผลการดาเนินงาน
4. การประเมินผลความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน เพื่อนาไปสู่การกาหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อไป
5. ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยรับตรวจ เช่น ให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้
ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกาหนด
6. ประสานการทางานร่วมกันทั้งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
7. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายในได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายใน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
- ด้านการกากับดูแล
- ด้านบุคลากร
- ด้านการบริหารจัดการ
- ด้านกระบวนการ
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

(นางสาววิภาวรรณ ปานกลิ่นพุฒ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

(นายพิทักษ์ อินนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว

(นายพินิจ สุวรรณสุระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวอแก้ว

