
 

 

 
 

 

 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

******************** 

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือใชเปนกรอบอางอิงและเปนแนวทางการ 
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว  และสื่อสารใหผูบริหารของหนวยงาน 
รวมถึงหนวยรับตรวจไดทราบถึงภารกิจ  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  หนาที่ความรับผิดชอบ  อำนาจการ
ตรวจสอบตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน  เพื่อใหเปนไปตามนัยแหงหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา   ดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  2561 (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.  2562 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564  จึงขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน      
ฉบับป 2565  ลงวันที่  24  กันยายน  2564  และใหใชกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้แทน 

1. คำนิยาม 
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  หมายถึง เอกสารทางการที่กำหนดวัตถุประสงคอำนาจ
หนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งประกอบดวยการกำหนด
สถานภาพของหนวยงานตรวจสอบภายใน  การรายงานและความสัมพันธของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในกับหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) การกำหนดสิทธิในการเขาถึงขอมูล
บุคลากรและทรัพยสินตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  รวมกำหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยาง 
เที่ยงธรรมและเปนอิสระ ซึ่งจัดใหมีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการใหดีข้ึน 
การตรวจสอบภายในจะชวยใหสวนราชการบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนดไว  ดวยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอยาง
เปนระบบ 
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานใหกับ
ผูตรวจสอบภายใน  เพื่อใหมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาเชื่อถือและมีคุณภาพ  ประกอบดวยมาตรฐานดาน
คุณสมบัติ  และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน 
  การบริการใหความเชื่อมั่น หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ อยางเที่ยงธรรม 
เพื ่อใหไดมาซึ ่งการประเมินผลอยางอิสระ  โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกำกับดูแล       
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  เชน  
การตรวจสอบงบการเงนิ ผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามกฎ หลักเกณฑ และขอบังคับความมั่นคงปลอดภัย
ของระบบตาง ๆ และการตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินการบัญชี เปนตน 



 

 

 
 
 
 

-2- 
 

  การบริการใหคำปรึกษา  หมายถึง  การบริการใหคำปรึกษาแนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของโดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดทำขอตกลงรวมกับผูรับบริการและมีจุดประสงคเพ่ือ
เพิ่มคุณคาใหกับหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  โดยการปรับปรุงกระบวนการ
กำกับดูแล  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล
จำปาหวายใหดีขึ้น  เชน  การใหคำปรึกษาแนะนำในเรื่องความคลองตัวในการดำเนินงาน  การออกแบบ
ระบบงาน  วิธีการตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน  และการฝกอบรม  เปนตน 
  จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กรอบความประพฤติที่ดีงามที่ผูตรวจสอบ
ภายในตองพึงปฏิบัติตนในอันที่จะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรม  เปนอิสระ 
และเปยมดวยคุณภาพ 
  กรอบคุณธรรมหนวยตรวจสอบภายใน  หมายถึง กรอบประพฤติและจริยธรรมที ่เปน
หลักประพฤติปฏิบัติตนของผูตรวจสอบภายใน อันจะนำมาซึ่งการใหความเชื่อมั่น  และการใหคำปรึกษา
อยางเที่ยงธรรม  เปนอิสระ  และเปยมดวยคุณภาพ  ซึ่งจะชวยยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในใหไดรับการยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

แผนการตรวจสอบ  หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทำ 
ขึ้นไวลวงหนาเกี ่ยวกับเรื ่องที่จะตรวจสอบ  จำนวนหนวยรับตรวจ  ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงาน  
ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ  รวมทั้งงบประมาณที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพื่อประโยชนในการ
สอบทานความกาวหนาของการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนระยะ ๆ และใหปฏิบัติงานไดอยางราบรื่นทันตาม
กำหนดเวลา 

แผนการปฏิบัติงาน  หมายถึง  แผนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายซึ่งผูตรวจภายใน 
จัดทำไวลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หนวยรับตรวจใด  ดวยวัตถุประสงค  ขอบเขต  วิธีการใดและ
ทรัพยากรที่ใชเทาใด  จึงจะทำใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
  หนวยงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง  หนวยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 
  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน หมายถึง ผูดำรงตำแหนงสูงสุดในหนวยตรวจสอบภายใน 

ผูตรวจสอบภายใน  หมายถึง  ผูดำรงตำแหนงผูตรวจสอบภายในขององคการบริหารสวน 
ตำบลจำปาหวาย 

หนวยรับตรวจ  หมายถึง  หนวยงานภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  

2.  วัตถุประสงคและพันธกิจของหนวยตรวจสอบภายใน 
  2.1  วัตถุประสงค 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในใหไดมาตรฐาน  พรอมปฏิบัติงานใหความเชื่อมั่น
วาขอมูลทางการเงิน  การบรหิารงานและการดำเนินงานมีความถูกตองเชื่อถือได  รวมถึงใหคำปรึกษาอยาง
เที่ยงธรรมและเปนอิสระตอฝายบริหารและหนวยรับตรวจ รวมทั้งสงเสริมใหหนวยงานในสังกัดองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวาย  ปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กำหนด  ดวยการประเมิน 
และปรับปรงุประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการกำกับดูแลอยางเปนระบบ  
ตลอดจนการกระตุนใหเกิดระบบธรรมาภิบาล (Good Govermance) 
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  2.2  พันธกิจ (Mission) 
         1)  ปฏิบัติหนาที่ผู ตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในใหมีมาตรฐานในระดับสากล  เปนที่ยอมรับของ
องคกรและหนวยงานภายนอก 
         2) สนับสนุนและชวยเหลือให องคกรมีระบบควบคุมภายในที ่ด ี เปนไปตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
          3) ใหคำปรึกษา ขอเสนอแนะองคความรู เกี ่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  การ
ควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการที่แกบุคลากร หนวยงาน  องคกร  และสังคม 
          4) ประสานงานและใหความรวมมือกับสำนักงานตรวจเงินแผนดิน  หนวยงาน
กำกับดูแล หรือหนวยงานภาคราชการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
          5) เปนเครื ่องมือของฝายบริหาร  ในการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช
ทรัพยากรขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงค  รวมทั้งการปองกันความ
เสียหาย  การรั่วไหล  หรอืการทุจริตอันเกิดจากการดำเนินงานในองคกร 

3. การปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตำบล   
จำปาหวาย  ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562 และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที่ 3)  พ.ศ. 2564  
  3.1 สายการบังคับบัญชา 
        1) หนวยตรวจสอบภายใน  มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดองคการบริหาร
สวนตำบลจำปาหวาย  และนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

      2) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในเปนผูบริหารสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายในองค 
การบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

      3)  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  เสนอแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล 
การตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย โดยผานปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
จำปาหวาย 
  3.2  การปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเปนไปตาม 

       1)  มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ 
       2)  หลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ 
       3)  จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรบัหนวยงานของรัฐ 
       4)  คูมือหรอืแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง  กรณีท่ีไมได 

กำหนดไวใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล  
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4.  อำนาจหนาที่ 
  4.1  หนวยตรวจสอบภายในมีหนาที ่บริการใหหลักประกันในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานทุกหนวยงานภายในสังกัดองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  อยางเที่ยงธรรม เพื่อนำมา
ประเมินผลอยางเปนอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลขององคกร โดย
มีอำนาจหนาที่ในการเขาถึงบุคคล ขอมูลเอกสาร ทรัพยสิน และการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งการ
สอบถาม การขอคำชี้แจงจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอมูลที่จะเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  4.2  หนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาที่เปนเพียงผูใหคำปรึกษาแนะนำ  ไมมีอำนาจหนาที่
ในการกำหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติงาน  ระบบการควบคุมภายใน  ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง  หรือแกไข
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารที่
เก่ียวของ 
  4.3  ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมท้ังการตรวจสอบดานการเงินการบัญชี การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวของ  การสอบทานและการประเมินผลความเสี ่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน  รวมทั ้งการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานที่มีความสำคัญตอผลสำเร็จของ
นโยบาย  หรือที่มีความเสี่ยงสูง 
  4.4  ผูตรวจสอบภายใน  มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  การรายงาน  และการเสนอ
ความเห็นในการรายงาน  โดยปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบของฝายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  และไมควรเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของสวน
ราชการหรอืหนวยงานในสังกัด  อันมีผลกระทบตอความเปนอิสระการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบ 
5.  ความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม 
  องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  ไมมีโครงสรางองคกรในรูปแบบของคณะกรรมการ  
ตรวจสอบขององคการบริหารสวนตำลจำปาหวาย  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถิ่น 
พ.ศ. 2562 กำหนดโครงการสรางข้ึนตรงกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล   
  ดังนั ้นการบริหารงานบุคคลจึงขึ ้นตรงตอปลัดองคการบริหารสวนตำบล  ในสวนการ
บริหารงานทั่วไปของหนวยตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอนายกองคการบริหารสวนตำบล  และไมอาจมอบ
อำนาจในการปกครองบังคับบัญชาและดูแลงานของผูตรวจสอบภายในใหผูอื่นได  การรายงานตรงตอนายก
องคการบริหารสวนตำบล  เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินไปไดอยางเต็มที ่ตาม
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรปราศจากการแทรกแซง
ทั้งในเรื่องการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงานตรวจสอบ และการรายงานผลการ
ตรวจสอบ 
  ความอิสระ คือ การเปนอิสระจากเงื ่อนไขที ่เปนอุปสรรคตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพื่อใหการตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ  หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายในตองขึ้นตรงตอหัวหนาหนวยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ และไมถูกจำกัดสทิธิ
ในการเขาถึงตามหนาที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งความเปนอิสระจำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล   
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ทั้งนี้  สิ่งที่เปนอุปสรรคตอความเปนอิสระไมวาจะเปนในสวนของบุคคล  การปฏิบัติงาน  หนาที่ความ
รับผิดชอบ  และหนวยงานตองไดรับการจัดการ 
  ความเที่ยงธรรม  คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลำเอียง  เพื่อเปนการเอื้อใหผูตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในดวยความเชื่อมั่นในผลงาน  และไมมีการลดหยอนคุณภาพของงาน  ซึ่ง
ดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายในจะไมอยูภายใตการชักจูงหรือชักนำจาก
ผูอื่น  ทั้งนี้สิ่งที่เปนอุปสรรคตอความเที่ยงธรรมไมวาจะเปนสวนของบุคคล  การปฏิบัติงาน  หนาที่ความ
รับผิดชอบ  และหนวยงานตองไดรับการจัดการ 
6.  ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  หนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย มีขอบเขตงานใหครอบคลุม
ถึงการตรวจสอบ  วิเคราะห  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน  การบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนจำปาหวาย    ใหครอบคุลมทุกสำนัก/กองตาง ๆ 
ภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  โดยกำหนดขอบเขตดังนี้ 
  6.1 งานใหความเช่ือมั่น 
        - การตรวจสอบดานการเงิน (Financial Auditing) 
        - การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) 

      - การตรวจสอบดานการดำเนินงาน (Performance Auditing) 
        - การตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology Auditing) 
        - การตรวจสอบดานการบริหาร (Management Auditing) 
        - การตรวจสอบดานการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) 

      - การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) 
  6.2 การบริการใหคำปรึกษา 
        - การบริหารใหคำปรึกษา  แนะนำบริการอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ  ลักษณะงานและ
ขอบเขตเปนไปตามขอตกลงที่ทำขึ้นรวมกับผูรับบรกิาร ซึ่งทำใหเพ่ิมคุณคาใหกับหนวยงาน 

      - ปรับปรุงกระบวนการการกำกับดูแลการบริหารความเส่ียงและการควบคมุของ 
หนวยงานใหดีขึ้น 

7.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
7.1  กำหนดเปาหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร 

งานและการดำเนินงานดานตาง ๆ ของทุกสวนราชการ  ใหสอดคลองกับนโยบายของสวนราชการ  โดย
คำนึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจการบริหารความเสี่ยงและเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสวน
ราชการ 

7.2   หนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
ภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  โดย 

1) ผูตรวจสอบภายในตองมอีิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน 
การตรวจสอบตามที่เห็นสมควร  ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  และจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ 

2) ผูตรวจสอบภายในมีอำนาจในการเขาถึงขอมูล  เอกสาร  ทรัพยสิน  เจาหนาที่ 
ที่เก่ียวของกับงานตรวจสอบ 
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7.3   หนวยตรวจสอบภายใน  ไมมอีำนาจหนาที่ในการกำหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติและ 
ระบบการควบคุมภายใน  หรือแกไขระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบ 
ของผูบริหารที่เกี่ยวของ  ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่เปนเพียงผูใหคำปรึกษาและแนะนำตามเรื่องดังกลาว 

7.4   ขอบเขตในการตรวจสอบ  จะครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
  1)  ตรวจสอบและประเมินผลความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลข 

ตาง ๆ ทางการเงนิ  บัญชี  และรายงานทางการเงิน 
2) ตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ  ให 

เปนไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
3) ตรวจสอบและประเมนิประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความคุมคาของ 

แผนงานและโครงการตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ  ตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานที่กำหนด  
โดยมีผลผลิตและผลลัพธเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

4) ตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ  วามีระบบการบริหาร 
จัดการเก่ียวกับการวางแผน  การควบคุม  การประเมินผล  เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

5) ตรวจสอบกรณีพิเศษ  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน 
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหารทองถ่ิน  นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำป 

6) ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่ 
กำหนด  โดยคำนึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อเสนอแนะมาตรการ
ควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม 

7) รายงานผลการตรวจสอบ  ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงท่ีสำคัญ  รวมทั้ง 
ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรงุแกไขท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได 

8) ติดตามผลการตรวจสอบและใหคำปรึกษาแกผูบริหารขอหนวยรับตรวจ  เพื่อให 
การปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะ  ในรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบ
ภายใน 

9) ปฏิบัติงานในการใหคำปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับตรวจ  และผูที่เก่ียวของ 
8. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
  หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน ของหนวยงานตรวจสอบภายในองคการบริหารสวน
ตำบลจำปาหวาย ตองปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในโดยมีการปรับปรุงคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในครอบคลุมในทุกดาน  ไดรับการออกแบบเพื่อใหความเชื่อมั่นวาการปฏิบัติงานมีความ
สอดคลองกับคำนิยามของการตรวจสอบภายในที่กำหนดไวในหลักเกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายใน  และประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
รวมทั้งทำใหเห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงานใหดีขึ้น  การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงาน
ตองมีการประเมินผลท้ังจากภายในและภายนอกหนวยงานของรฐั 

9.  หนาที่หนวยรับตรวจ 
  9.1  อำนวยความสะดวกและใหความรวมมือในการใหข อม ูลและคำชี ้แจงเร ื ่องท่ี
ตรวจสอบแกผูตรวจสอบภายใน 

9.2  จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของกับการดำเนินงาน  รวมถึงขอมูลที่เก่ียวของให 
ครบถวนสมบูรณพรอมที่จะตรวจสอบได 
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9.3  ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบได 
  9.4  จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน 
  9.5  ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน 
  9.6  หนวยรับตรวจมีหนาที่ชี้แจงและรายงานของผลการดำเนินการแกไขตามขอเสนอ    
ผูตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษร  โดยแจงผลใหทราบภายใน  60  วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือ 
  กรณีที่เจาหนาที่ของหนวยงานรับตรวจกระทำการโดยจงใจไมปฏิบัติ  หรือละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผูบริหารทองถ่ินพิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี 

10.  มาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ผู ตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  พึงประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณมาตรฐานการตรวจสอบภายในจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน และกฎหมายหรือระเบียบ  
ขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ  ดังตอไปนี้ 

10.1 ความซื่อสัตย (Integrity) 
     ผูตรวจสอบภายใน  ตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย  ขยันหมั่นเพียร และมี
ความรับผิดชอบปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเปดเผยขอมูลตาม
วิชาชีพกำหนด โดยไมเขาไปเกี่ยวของในการกระทำใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย หรือไมเขาไปมีสวนรวมในการ
กระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอราชการ 

10.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
     ผูตรวจสอบภายใน ตองไมพึงรับสิ่งของใด ๆ และไมเขาไปมีสวนรวมเก่ียวของหรือสราง
ความสัมพันธใด ๆ ที่จะนำไปสูความขัดแยงกับผลประโยชนของหนวยงานรัฐ รวมทั้งกระทำการใด ๆ ที่
กอใหเกิดอคติ  ลำเอียง จนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรมหรือในการ
ใชวิจารณญาณเยี ่ยงผู ประกอบวิชาชีพึงปฏิบัติได  ทั ้งนี ้ต องเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว  อาจจะทำให
รายงานบิดเบือนไปจากขอเท็จจริงหรอืเปนการปดบังการกระทำผิดกฎหมาย 

10.3 การปกปดความลับ (Confidentiality) 
     ผูตรวจสอบภายใน  ตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจาก
การปฏิบัติงานรวมทั้งตองไมนำขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเอง  
และจะไมกระทำการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของหนวยงานของรัฐ 

10.4 ความสามารถในหนาที่ (Competency) 
       ผูตรวจสอบภายใน  ตองปฏิบัติหนาที ่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สำหรับหนวยงานของรัฐ  โดยจะตองปฏิบัติหนาที่เฉพาะในสวนที่ตนมีความรู  ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานเทานั้น  และตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง  รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิผล และคุณภาพของการใหบรกิารอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 
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