
 
 
 
 

กฎบตัรการตรวจสอบภายใน 
หนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 

 กฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกระดับและผูที่เก่ียวของไดรับทราบ
และมีความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตของ   
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนจังหวัด
ปตตานี ไดนิยามการตรวจสอบ ดังนี ้
 การตรวจสอบภายใน  หมายถึง กิจกรรมการใหความเชื่อม่ันและการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม
และเปนอิสระ  ซึ่งจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดใหดีข้ึน   
ชวยใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไวดวยการประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกํากับดูแลอยางเปนระบบ 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติงานของ         
ผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐานและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
จากทุกฝายที่เก่ียวของ 
 จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  หมายถึง แนวปฏิบัติทีผู่ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติภายใต
กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะนํามาซึ่งความเชื่อม่ันและใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรม  เปนอิสระและ
เปยมดวยคณุภาพ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดบรรลุตามพันธกิจ ภารกิจ วัตถุประสงคและ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
2. สนับสนุนการบริหารงานของผูบริหารในการกํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ        

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะแนวทางปรับปรุง แกไขอยางเหมาะสม 

3. เพ่ือใหผูบริหารเกิดความม่ันใจและเชื่อถือไดในความถูกตองของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวย
เทคนิค วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ คําสั่ ง ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนดูแล รักษาและ          
ความปลอดภัยของทรัพยสินไดเปนอยางด ี

4. รองรับการตรวจสอบจากหนวยงานตรวจสอบภายนอก และรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในใหดียิ่งข้ึน 
 

สายการบังคับบัญชา 
1. อัตรากําลังของหนวยตรวจสอบภายในมีจํานวน 7 อัตรา ประกอบดวย  

- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1  ตําแหนง 
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ      2  ตําแหนง   
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี            4  ตําแหนง  (วาง 3) 

 
 
 

2. หัวหนาฝายการเงิน... 
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2. หัวหนาฝายการเงิน รักษาการในตําแหนง หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ควบคุมการปฏิบัติงาน
และมีสายการบังคบับัญชาขึ้นตรงตอปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

3. เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เสนอและรายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหาร        
สวนจังหวัด  โดยผานหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

ขอบเขตการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
1. วางแผนการตรวจสอบ และตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติตาง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจําป 

และแผนการตรวจสอบระยะยาวที่กําหนด 
2. สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลการควบคุมภายในวาไดมีการกํากับดูแลท่ีดี  เพื่อปองกัน

ความเสียหาย สูญหายของทรัพยสิน 
3. สอบทานรายงานทางการเงินและดานอ่ืน ๆ เพื่อใหผูบริหารเกิดความมั่นใจวามีความถูกตอง 

ครบถวนและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คาํสั่ง ขอบังคบั และหลักเกณฑที่เก่ียวของได 
 

อํานาจหนาที ่
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหนวยงานภายในองคการบริหารสวนจังหวัด ดวยความเที่ยงธรรม 

ซื่อสัตย สุจริตและมีจริยธรรม และมีอํานาจในการเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน เจาหนาที่ที่
เก่ียวของกับงานที่ตรวจสอบ 

2. ใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในหรือแกไขระบบ
การควบคุมภายใน ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารท่ีเก่ียวของ 

3. ตรวจสอบการบริหารงานดานตาง ๆ ของหนวยรับตรวจวามีการจัดการ วางแผน ควบคุม ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุและทรัพยสิน และดานตาง ๆ 
ที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ( Good 
Governance) ในเรื่องความนาเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเปนธรรมและความโปรงใส 

4. ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผน วัตถุประสงคหรือมาตรฐานที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเกิดประโยชนคุมคา 

5. ตรวจสอบทางการเงิน ความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลทางการเงิน การบัญชี การดูแลปองกัน
ทรัพยสิน ขอมูลที่บันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียนและเอกสารตาง ๆ สามารถสอบทานและ
ปองกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพยสินได 

6. ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตร ี เพ่ือมั่นใจวาสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

7. ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศในดานความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลจากการประมวลผลดวย
คอมพิวเตอร รวมทั้งการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไขและรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

8. ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหนวยรับ
ตรวจ เพ่ือปองกันความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับเงินและทรัพยสินตาง ๆ ของทาง
ราชการ 

9. เปนที่ปรึกษา ใหความเห็นและคําแนะนําตอเจาหนาที่และหนวยรับตรวจ เพ่ือการปรับปรุง แกไข
ใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามแผนงานที่กําหนด 

 
 
 

 
10. ประสานงาน... 
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10. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล เกี่ยวกับขอบเขตงานตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ ขอจํากัดและปญหาที่ตรวจพบ เพ่ือหารือและเสนอแนะ
วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข รวมทั้งประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ
หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบขององคการบริหารสวนจังหวัดบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ความรับผิดชอบ 
1. กําหนดแนวทางการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดและ

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
2. จัดทําและเสนอแผนการตรวจสอบประจําป แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการปฏิบัติงาน 

โดยผูบริหารใหความเห็นชอบอนุมัต ิ
3. ดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนที่กําหนดโดยพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรม/

งานท่ีตรวจสอบจากการประเมินความเสี่ยงที่มีสาระสําคัญ เชน การปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนด ไมประหยัดหรือไมมีประสิทธิภาพของงาน ทรัพยสินสูญหาย
หรือเสียหาย การละเลยการปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนดทางกฎหมาย เปนตน 

4. รายงานการตรวจสอบตามขอเท็จจริง โดยใหขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ใหผูบริหารทราบและพิจารณาสั่งการ 

5. ติดตามผลตรวจสอบ ใหคําปรึกษาและเสนอแนะแกหนวยรับตรวจ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
6. ประสานงานกับหนวยรับตรวจ โดยใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการใหขอมูลและเสนอแนะ 

นําผลการตรวจสอบไปใชประโยชน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องใหมีคุณภาพ 
7. พัฒนาองคความรู ทักษะและความชํานาญใหกับเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน รวมทั้งจัดทําคูมือ 

การปฏิบัติงานใหเปนระบบ 
8. ประสานงานกับเจาหนาที่และหนวยงานที่เก่ียวของ  เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 

จริยธรรมการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
ผูตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติภายใตกรอบความประพฤติที่ดีงาม อันจะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นและให

คําปรึกษาอยางเท่ียงธรรม  เปนอิสระและเปยมดวยคุณภาพ โดยมีหลักการปฏิบัติ ดังนี ้
1. ความซื่อสัตย 

1.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหม่ันเพียรและมี    
ความรับผิดชอบ 

1.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและเปดเผยขอมูลตาม
วิชาชีพที่กําหนด 

1.3 ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเก่ียวของในการกระทําใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมาย หรือไมเขา
ไปมีสวนรวมในการกระทําท่ีอาจนําความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือ
สรางความเสียหายตอหนวยงาน 

1.4 ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบัและจรรยาบรรณของทางราชการ 

 
 2. ความเที่ยงธรรม... 
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2. ความเที่ยงธรรม 
2.1 ผูตรวจสอบภายในตองไมมีสวนเก่ียวของหรือสรางความสัมพันธใด ๆ ที่จะนําไปสู     

ความขัดแยงกับผลประโยชนของทางราชการ รวมท้ังกระทําการใด ๆ ที่จะทําใหเกิดอคติ
ลําเอียงจนเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบไดอยางเที่ยงธรรม 

2.2 ผูตรวจสอบภายในไมพึงรับของใด ๆ ที่จะทําใหเกิดหรือกอใหเกิดความไมเท่ียงธรรมใน 
การใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัต ิ

2.3 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผย หรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญทั้งหมดที่ได
ตรวจพบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว อาจจะทําให
รายงานบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง หรือเปนการปดบังการกระทําผิดกฎหมาย 

3. การปกปดความลับ 
3.1 ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจาก    

การปฏิบัติงาน 
3.2 ผูตรวจสอบภายในตองไมนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับการปฏิบัติงานไปใชแสวงหาผลประโยชน

เพ่ือตนเองและจะไมกระทําการใด ๆ ที่ขัดตอกฎหมายและประโยชนของทางราชการ 
4. ความสามารถในหนาที่ 

4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะสวนที่ตนมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานเทานั้น 

4.2 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ โดยยึดหลักฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
4.3 ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ

ของการใหบริการอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
 

กฎบัตรฉบับนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
 
 
 

  (นายเศรษฐ   อัลยุฟรี) 
  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี 

 
 
 
 
 
 
 
 


