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อําเภอศรีรตันะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

***************************** 
กฎบัตร 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค์และพันธกิจ การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง อํานาจหน้าที่ ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงามและเพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยรับตรวจ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับได้
รับทราบและมีความเข้าใจและยอมรับเก่ียวกับภารกิจของงานตรวจสอบภายใน 

คํานยิาม 
 การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษาอย่าง     เที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วย
ให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  หมายถึง กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเช่ือถือและมีคุณภาพ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณสมบัติ และ
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
 การบริการให้ความเชื่อม่ัน หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
การประเมินผลอย่างอิสระ  โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เช่น การตรวจสอบงบการเงิน  ผล
การดําเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับความม่ันคงปลอดภัยของระบบต่างๆ และการ
ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงินการบัญชี เป็นต้น 
 การบริการให้คําปรึกษา หมายถึง การบริการให้คําปรึกษาแนะนํา และบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องโดย
ลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทําข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม โดยการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ให้ดีขึ้น เช่น การให้
คําปรึกษาแนะนําในเรื่องความคล่องตัวในการดําเนินงาน การออกแบบระบบงาน วิธีการต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม  เป็นต้น 
 จรรยาบรรณการตรวจสอบภาย หมายถึง  แนวปฏิบัติและหลักปฏิบัติที่เป็นหลักการพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนํามาซึ่งความ
เช่ือมั่น และให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ และเป่ียมด้วยคุณภาพ 
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 กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบความประพฤติและจริยธรรมท่ีเป็นหลัก
ประพฤติปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบภายใน อันจะนํามาซึ่งการให้ความเช่ือมั่น และการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียง
ธรรม เป็นอิสระ และเป่ียมด้วยคุณภาพ ซึ่งจะช่วยยกฐานะและศักดิศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการ
ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงาม 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายใน หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม 
 หน่วยรับตรวจ หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม 

1. วัตถุประสงค์และพันธกิจของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
1.1 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐาน พร้อมปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลทาง
การเงิน การบริหารงานและการดําเนินงานมีความถูกต้องเช่ือถือได้ รวมถึงให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระต่อฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม ปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดระบบ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) 

1.2 พนัธกิจ (Mission) 
     1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

และพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐานในระดับสากล เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงาน
ภายนอก 

     2. สนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรมีระบบควบคุมภายในที่ ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  
       3. ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีแก่บุคลากร หน่วยงาน องค์กร และสังคม 

     4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานกํากับดูแล หรือ
หน่วยงานภาคราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

     5. เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรขององค์กร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ รวมท้ังการป้องกันความเสียหาย การร่ัวไหล หรือการ
ทุจริตอันเกิดจากการดําเนินงานในองค์กร 

2. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  
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2.1 สายการบังคับบัญชา 
     2.1.1 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาตามโครงสร้างขึ้นตรงต่อปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
     2.1.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การ

บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
     2.1.3 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เสนอแผนการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติและรายงานผล

การตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
2.2  ปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม 

(1) มาตรฐานมาตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
(2) หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
(3) จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
(4) คู่มือหรือแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ให้ถือ

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

3. อํานาจหน้าที่ 
3.1 หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่บริการให้หลักประกันในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน

ภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม อย่างเท่ียงธรรม เพ่ือนํามาประเมินผลอย่างเป็นอิสระใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลขององค์กร โดยมีอํานาจหน้าที่ในการเข้าถึง
บุคคล ข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สิน และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการสอบถาม การขอคําช้ีแจงจาก
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3.2 หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนด
นโยบาย วิธีปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง หรือแก้ไขการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง  

3.3 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง การสอบทานและการประเมินผลความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
รวมท้ังการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานท่ีมีความสําคัญต่อผลสําเร็จของนโยบายหรือที่มีความเส่ียง
สูง 

3.4 ผู้ตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความเห็นในการ 
โดยปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคล
หน่ึงบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด อันมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

4. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ไม่มีโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการ หน่วย
ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กําหนดโครงสร้างขึ้นตรงกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
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ดังน้ันการบริหารงานบุคคลจึงขึ้นตรงต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ในส่วนการ

บริหารงานทั่วไปของหน่วยหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม และไม่
อาจมอบอํานาจในการปกครองบังคับบัญชาและดูแลงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืนได้ การรายงานตรงต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดําเนินไปได้อย่าง
เต็มที่ตามหน้าที่และความรับผิดอบที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรปราศจากการ
แทรกแซงทั้งในเรื่องการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ และรายงานการการ
ตรวจสอบ  
 ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเง่ือนไขที่เป็นอุปสรรค์ต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบสอบภายในต้องขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูกจํากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ซึ่งความเป็นอิสระจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งน้ี สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความ
เป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการ
จัดการ 
 ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลําเอียง เพ่ือเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเช่ือมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน ซึ่งดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจสอบภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักนําจากผู้อ่ืน ทั้งน้ี สิ่งที่
เป็นอุปสรรคต่อความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
หน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

5. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมิน

ความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงาม รวมถึง 

    (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง ควบคุม และกํากับดูแลอย่างต่อเน่ือง  

    (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้องกับการดําเนินงาน รวมทั้งข้อกําหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

    (3) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานการเงินการคลัง 
    (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สิน 
    (5) วิเคราะห์และประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

6. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 ๑. กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน และการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ 
 ๒. กําหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับ
ตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
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3. จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกตามรูปแบบ

และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
     (แนบท้ายหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหน่วยงานของรับ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562) 

 4. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่
กรณี 
 ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาต้ังแต่หน่ึงปีขึ้นไป ให้นํามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําปีด้วย 
 5. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจําปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (4) 
 6. รายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ(ถ้ามี) ดังน้ี 

    6.1 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาอันสมควรและไม่เกินสอง
เดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการ
ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

    6.2 รายงานเก่ียวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 

7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข
หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

8. ปฏิบัติงานในการให้คําปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เก่ียวข้อง 
9. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องที่สําคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนกัน 

3.5 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงาม นอกเหนือจากแผนตรวจสอบประจําปีที่ได้รับอนุมัติแล้วตามควรแก่กรณี ทั้งน้ีงาน
ดังกล่าวต้องเป็นงานในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน และไม่ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและ
เที่ยงธรรมหรือมีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

7. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม จัดให้มีการประกันและการปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายในตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ประกอบด้วย 
 (1) การประเมินผลจากภายใน  ดําเนินการเป็นประจําทุกปี ด้วยวิธีการประเมินผล 2 รูปแบบ  ได้แก่
     (1.1) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ตามรูปแบบและวิธีการท่ีหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนด หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
     (1.2) การประเมินตนเองเป็นระยะๆ หรือสอบทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐที่มี
ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมี
ความสอดคล้องเป็นไปตามคํานิยามของการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์ มาตรฐานและ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยผู้ตรวจสอบภายในที่หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในมอบหมาย 
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 (2) การประเมินผลจากภายนอก ต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้
ประเมินจากภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความอิสระ โดยหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องหารือกับ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ในเรื่องดังต่อไปน้ี 
     (2.1) รูปแบบและความถ่ีของการประเมินผลจากภายนอก 
     (2.2) คุณสมบัติและความเป็นอิสระ รวมทั้งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจากภายนอก  
 (3) การรายงานผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน ต้องรายงานผลการประเมินทั้ง
จากภายในและภายนอกทราบในเรื่อง ขอบเขตและความถ่ีของการประเมิน คุณสมบัติและความเป็นอิสระของ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่ประเมินซึ่งเป็นบุคคลภายนอก รายงานผลการประเมินของบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็น
ผู้ประเมินจากภายนอก และแผนการปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความสอดคล้อง
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ความถี่ในการรายงานผลการ
ประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน ประกอบด้วย 
     (3.1) การรายงานผลการประเมินจากภายในอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
     (3.2) การรายงานผลการประเมินจากภายนอกข้ึนอยู่กับความถ่ีในการประเมิน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

8. หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
 1. อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 2. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
 3. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 4. จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
 5. ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงาม สั่งการให้ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 กฎบัตรฉบับน้ี  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2564  เป็นต้นไป 
 
 

(ลงช่ือ)   ประภาพร  พวงพรหม      
(นางประภาพร  พวงพรหม) 

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 

         เห็นชอบ    ปรัชญา    ปาณาตี                          
                                                   (นายปรัชญา   ปาณาตี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 

         อนุมัติโดย    อินศร   บุญสาง                            
                                                     (นายอินศร บุญสาง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 


