
 

  
 

 

 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 
ประจำปีงบประมาณ  2565 

******************************************* 
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา 79  มีผลบังคับใช้                        

เมื่อวันที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2561  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุม
ภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กำหนด นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  ได้ถือปฏิบัติ                       
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  ภายในหน่วยงาน
เรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  ปฏิบัติหน้าที่
ได้ถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  เพ่ือประเมินระบบ
ควบคุมภายใน  และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา       
ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ ในระดับที่ยอมรับได้  โดยกำหนดวิธีการ
ตรวจสอบ  วิธีการสอบทาน  วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ  วิธีการติดตามผลการตรวจสอบและวิธีการ
ประเมินความเสี่ยงให้มีความเพียงพอเหมาะสม  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง  รวมทั้ งสรุปผล                  
การประเมินความสำเร็จจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ในองค์ประกอบสำคัญของระบบการควบคุมภายใน                            
ทั้ง  5  องค์ประกอบ  และองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง  8  องค์ประกอบ  
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาให้ดีขึ้นและจะช่วยให้
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  กระบวนการควบคุมภายใน  และการกำกับดูแล
อย่างเป็นระบบ  ต่อไป 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  จึงได้จัดทำกฎบัตรนี้ขึ้น              
ตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ วัตถุประสงค์  อำนาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเพ่ือให้ผู้บริการและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกั บวัตถุประสงค์                
สายการบังคับบัญชา  ภารกิจและขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรม               
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฏหมาย  ระเบียบ
ข้อบังคับเก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

คำนิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง     
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น 
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 



 

  
 

 

 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน              
จัดทำขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และ                  
ให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 
 “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด              
และทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
 “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า  หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน                 
ของหน่วยงานของรัฐ 
 “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน”หมายความว่า  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดในหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
 “หน่วยตรวจสอบภายใน”หมายความว่า  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 “หน่วยรับตรวจ”หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
วัตถุประสงค ์
 หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
ต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ
ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  ด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์  ประเมิน  ให้คำปรึกษา                
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ  เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา                    
ให้ สามารถปฏิบั ติหน้ าที่ และดำเนิ น งาน เป็ น ไปตามกฏหมาย  ระเบี ยบ   ข้อบั งคับที่ เกี่ ยวข้อ ง                             
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดำเนินงาน                     
และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

สายการบังคับบัญชา 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่ง

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น  ดังนี้ 
1.  มีความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน   หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 3 กำหนดให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 4 กำหนดให้การบริหารทั่วไปของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  คือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา                     
เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในและมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา                         
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการการฝ่ายประจำสูงสุด  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  โดยเสนองานผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  ในเรื่องทีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  เห็นชอบกฎบัตร  อนุมัติแผนการตรวจสอบ  รายงานผลการตรวจสอบ ฯลฯ  เพ่ื อเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  พิจารณาสั่งการเว้นแต่การแต่งตั้ง  โยกย้าย  ถอดถอน  เลื่อนขั้น  
เลื่อนตำแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ  ให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในฯ ข้อ 13  กำหนด 

 



 

  
 

 

อ้างอิง 
 1.  มาตรฐานรหัส  1111  กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ์โดยตรง                         

กับคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
2.  บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้  กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้น

ตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน  และจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา  3 ปีนับ
แต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. กำหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ                    
องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใด                     
ที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาด้วย 
 2.  กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา      
ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบรวมทั้ง               
มีการสอบทานความเหมาะสมของกฏบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 3. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกและเสนอรายงานผล
ประเมินปัญ หาและอปสรรครวมทั้ งแผนปรับปรุ งการดำเนิ น งาน เสนอนายกองค์ กา รบริห าร                                    
ส่วนตำบลตาพระยาและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4.  จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา                  
ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้นำมาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 
 5.  ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (4) 
 6.  จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  และ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบ
แล้วเสร็จตามแผน  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบ
ทันท ี
 7.  ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
 8.  ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้างให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้าง              
ผู้เชียวชาญต่อไป 
 9.  ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  หน่วยรับตรวจและ  
ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 10.  ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกันและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตงานตรวจสอบครอบคลุม                        
เรื่องท่ีสำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 



 

  
 

 

 11.  ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
 ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตำแหน่งอ่ืนในขณะเดียวกัน
ไม่ได้  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้  งานดังกล่าวต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็น อิสระและ
ความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบดำรงไว้ซึ่ งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบและปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็น
ในการตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่
บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ 
ขอบเขตงานของตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  บุคคล  เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือทราบ
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบ  
วิเคราะห์  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยารวมถึง 
 1.  ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 2.  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฏหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี                   
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน  รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนขององค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
 3.  สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
 4.  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี                      
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 5.  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 6.  ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลตาพระยาสั่งให้ปฏิบัติ 
 กรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ  กรณีไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561  ตามเอกสารแนบท้ายกฎบัตรนี้ 
 
 
 
 



 

  
 

 

 กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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    (นางสำรวย  จารัตน์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 

ปฏิบัติหน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา 
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เอกสารแนบท้ายกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 
******************* 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป  รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในจึงต้อง
พึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม  ในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา
อย่างเที่ยงธรรมเป็นอิสระและเปี่ยมด้วยคุณภาพ 
แนวปฏิบัติ 
 1. หลักปฏิบัติที่กำหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในเป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
 2.  ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้  นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐและฏกหมายหรือหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 3.  ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  3.1  ความซื่อสัตย์ (Integrity)  ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิด                 
ความไว้วางใจและทำให้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
  3.2  ความเที่ยงธรรม(Objectivity)  ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยง               
ผู้ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล  ประเมินผลและรายงานด้วยความไม่ลำเอียง  ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
อ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน  
  3.3  การปกปิดความลับ (Confidentiality)  ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต                 
จากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน  ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฏหมาย
เท่านั้น 
  3.4  ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  ผู้ตรวจสอบภายในจะนำความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
หลักปฏิบัติ 
 1.  ความสื่อสัตย์ (Integrity)   
  1.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร                    
และมีความรับผิดชอบ 
  1.2  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับและเปิดเผยข้อมูล
ตามวิชาชีพที่กำหนด 
  1.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการตรวจสอบภายใน  หรือไม่เข้าไป                
มีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพของการตรวจสอบภายใน   หรือสร้างความ
เสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ 



 

  
 

 

  1.4  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้เคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฏหมาย  หลักเกณฑ์
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ 
2.  ความเที่ยงธรรม (Objectivity)   
 2.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติ  ลำเอียง  จนเป็นเหตุ                   
ให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
 2.2  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้
วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
 2.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ                 
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว  อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไปจาก
ข้อเทจ็จริงหรือเป็นการปิดบังการกระทำผิดกฏหมาย 
3.  การปกปิดความลับ (Confidentiality)  
 3.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 
 3.2  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์
เพ่ือตนเองและจะไม่กระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
4.  ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  
 4.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น 
 4.2  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
 4.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

กรอบคุณธรรม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

องค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 
************ 

 กรอบคุณธรรมฉบับนี้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม  ความเป็นอิสระและข้อจำกัดของความ
เป็นอิสระ  ความเที่ยงธรรมในการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนี้ 
กรอบความประพฤติของผู้ตรวจสอบภายใน 
 1.  ความเป็นอิสระ 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึง
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติและการแทรกแซงใดๆ ใน
เรื่องการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 2.  ความเที่ยงธรรม 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลำเอียงหรือมีอคติไปทางใดทางหนึ่งและให้หลีกเลี่ยงใน
เรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ 
 3.  ข้อจำกัดของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
  ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็น
อิสระหรือเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจำกัดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตาม
ความเหมาะสมโดยลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีและผู้
ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนภายในระยะเวลา  1  ปี  กรณีที่ได้รับ
มอบหมายต้องแจ้งให้ทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าว 
 4.  ความเชี่ยวชาญ 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้  ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบและต้องสั่งสมความรู้  ทักษะและความสามารถอ่ืนๆ  จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 5.  ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 
  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและมี
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุผลในอันที่จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 


