กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
คำนำ
ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
20 เมษายน 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลั งกำหนด นั้น
เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้ น เพื่ อให้ ห น่ วยตรวจสอบภายใน สั งกัด เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ปฏิ บัติห น้าที่ ได้ถูกต้อ ง
ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน
และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ให้สามารถป้องกันหรือลด
ความเสี่ ย งที่ มีอยู่ ให้ น้ อยลงหรื ออยู่ ในระดับ ที่ ยอมรับได้ โดยกำหนดวิธีก ารตรวจสอบ วิธีการสอบทาน
วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ และวิ ธีการประเมินความเสี่ยง ให้มีความ
เพียงพอ เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายใน
และระบบบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งได้ อ ย่างแท้ จริง รวมทั้ ง สรุป ผลการประเมิ น ความสำเร็จ จนเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบการควบคุ มภายใน และองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำให้ดีขึ้น และจะ
ช่วยให้เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็น
ระบบ ต่อไป
คำนิยาม
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ ความเชื่อมั่นและการให้ คำปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมิ น
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ
“แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ
ขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบั ติงานตรวจสอบ
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา
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“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่ หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ
วัตถุประสงค์ (มาตรฐานรหัส 1000)
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน เป็ น หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารด้ า นการให้
หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิ สระ ปราศจากการแทรกแซงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ด้วยการ
ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ประเมิ น ให้ ค ำปรึ ก ษา ให้ ข้ อ มู ล และข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ สนั บ สนุ น
ผู้ ป ฏิ บั ติงานทุ กระดั บ ของเทศบาลตำบลหนองไข่ น้ำ ให้ ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ าที่แ ละดำเนิน งานเป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น จนเกิ ด ความมั่ น ใจต่ อ ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ของข้อมูลทางการเงิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สายการบังคับบัญชา (มาตรฐานรหัส 1100)
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1100) กำหนดให้ผู้ตรวจ
สอบภายใน ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็น ดังนี้
๑. มีความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน (มาตรฐานรหัส 1110) หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน ฯ ข้ อ 3 กำหนดให้ หน่ ว ยตรวจสอบภายใน มี ส ายการบั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
๒. หลั กเกณฑ์ป ฏิบั ติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 4 กำหนดให้ การบริห ารงานทั่วไปของหน่วย
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ดของหน่ ว ยตรวจสอบภายใน และมี ป ลั ด เทศบาลตำบลหนองไข่น้ ำ เป็ น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายประจำสูงสุด ตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 โดยเสนองานผ่านปลัด เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บั ติ งาน เช่ น เห็ น ชอบกฎบั ต ร อนุ มั ติ แ ผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ
ติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อเสนอ พิจารณาสั่งการ
เว้น แต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่ อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน ข้อ 13 (7) กำหนด
อ้างอิง : 1. มาตรฐานรหัส 1111 กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
2. บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์ฯ กรณีหน่วยงานของรัฐ ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ
(คตส.) ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและจัดมีให้ คตส. ภายใน 3 ปี
นับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
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อำนาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส 1000)
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย
1.มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1000 - รหัส 1300)
2.มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (มาตรฐานรหัส 2000 - รหัส 2600) กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ ข้อ 20 กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไป
ตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อยกฐานะศักดิ์ศรี
วิชาชีพตรวจสอบภายใน ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวปฏิบัติตามหลักการ
พื้นฐานโดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณ เพื่อประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ยึดถือ
และดำรงไว้ตามหลักปฏิบัติ ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
1.1. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ
1.2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักวิชาชีพ
1.3. ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไม่ขัดกฎหมาย ไม่เสื่อมเสียวิชาชีพ
1.4. เคารพ สนับสนุนกฎหมาย และจรรยาบรรณ
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
2.1. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่ขัดแย้งผลประโยชน์
2.2. ไม่รับสิ่งของใด ๆ
2.3. เปิดเผย รายงานข้อเท็จจริง
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
3.1. รอบคอบในการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบ
3.2. ไม่นำข้อมูลไปแสวงหาประโยชน์
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
4.1. ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ
4.2. ยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
4.3. พัฒนาตนเอง การใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
ดังนั้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงมีอำนาจหน้าที่ตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรา 79 ที่กำหนด ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกั ดเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าให้กับเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานรหัส 2100) กำหนดไว้ ดังนี้
1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)
1.1 การกำกั บ ดู แลที่ ดีที่ เกี่ย วข้อ งกับ การปฏิบั ติงาน และการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ฯ (มาตรฐานรหัส 2110)
1.2 การบริหารความเสี่ยง (มาตรฐานรหัส 2120)
1.3 การควบคุมภายใน (มาตรฐานรหัส 2130)
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2. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)
2.1 การให้คำปรึกษา
2.2 การให้ข้อเสนอแนะ
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ 17 กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ภารกิจ ของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และ
การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองไข่ น้ ำ และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการอื่ น ใดที่ ป ฏิ บั ติ งานใน
ลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำด้วย
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2000 - 2100)
๒. กำหนดกฎบั ต รไว้เป็ น ลายลั กษณ์ อักษร และเสนอผ่ านปลั ด เทศบาลตำบลหนองไข่น้ ำ เพื่ อ
นำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเผยแพร่หน่วยรับ
ตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (มาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ รหัส 1000)
๓. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน และเสนอรายงานผลการประเมิน ปัญหาและ
อุปสรรค รวมทั้งแผนปรับ ปรุงการดำเนินงาน เสนอผ่านปลัด เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เพื่อ
นำเสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ และคณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย (มาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ รหัส 1300)
๔. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) ในงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดทำและเสนอ
แผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ โดยเสนอผ่านปลัดเทศบาล
ตำบลหนองไข่น้ำก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิ จารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้าย
ของปี งบประมาณ (เดือนกันยายน) หรือปีปฏิ ทินแล้วแต่กรณี (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
รหัส 2200)
ในกรณี ที่ห น่ วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่ห นึ่งปีขึ้นไป ให้
นำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย
๕. ให้ ป ฏิ บั ติ งานตรวจสอบให้ เป็ น ไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ ได้ รับ อนุ มั ติ ต ามข้ อ 4
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2300)
6. รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ โดยเสนอ
ผ่านปลัดเทศบาลตำบล หนองไข่น้ำ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่
ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้
รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2400)
7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษา (Consulting Service) แก่หน่วยรับตรวจ
เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส 2500)

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ

หน้า 4

8. ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้
รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำพิจารณา
อนุมัติ ให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป
9. ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา (Consulting Service) ให้คำแนะนำ และความคิดเห็น เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้วยความเที่ยงธรรม ต่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
10. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงานเช่น
เดี ย วกั น และหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า ขอบเขตของงาน
ตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่สำคัญอย่างเหมาะสมและการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน
11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองไข่น้ำรวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจาก ปลัดเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ด้วย
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ 18 กำหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุม
ถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบความคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ดังนี้
๑. ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรั บตรวจ
เสนอแนะการปรับ ปรุ งการบริห ารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง
๒. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือ มติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง
๔. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีค วาม
เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
๕. วิเคราะห์ แ ละประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประหยั ด และคุ้ ม ค่ า ในการใช้ ท รั พ ยากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1100)
1. มาตรฐานรหัส 1110 ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความ
เป็ น อิ ส ระ ในการปฏิ บั ติงานตรวจสอบ การรายงาน การเสนอความเห็ น ในการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำโดยผ่านปลัดเทศบาล
ตำบลหนองไข่น้ ำ และมาตรฐานรหั ส ย่อย 1111 กำหนดให้ มี การปฏิสั มพั นธ์โดยตรงกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบและนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง
มาตรฐานกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน โดยสรุปดังนี้
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1.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง
1.2 ปฏิบตั ิงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนได้เสีย
1.3 ไม่ เป็ น กรรมการในคณะกรรมการใดใด ที่ มี ผ ลกระทบถึ ง ความเป็ น อิ ส ระในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
1.4 เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและ
การดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
2. มาตรฐานรหัส 1120 ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
ทัศนคติที่ไม่ลำเอียง และให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดใด
3. มาตรฐานรหัส 1130 ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม กำหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในมีสิ ทธิในขอบเขตการปฏิบั ติงาน ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร บุคคล และทรัพย์สิ น
ตลอดจนข้อจำกัดของทรัพยากรของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน
1. กำหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้
หลักเกณฑ์ข้อ 5 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหั ส 1200 ความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ)
หลั ก เกณฑ์ ข้ อ 6 หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ นายกเทศมนตรี ต ำบลหนองไข่ น้ ำ รวมถึ ง
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตำแหน่งอื่น หรือแต่งตั้งให้ผู้ดำรง
ตำแหน่งอื่นมารักษาการในตำแหน่งผู้ ตรวจสอบภายในได้ เฉพาะกรณี ที่มีการปฏิบัติงานของบุคคลากร
ดังกล่าวได้ขาดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำรวมถึงปลัดเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
และหรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี
ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับและผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
หลั ก เกณฑ์ ข้ อ 7 ให้ ผู้ ต รวจสอบภายในดำรงไว้ ซึ่ งความเป็ น อิ ส ระ และไม่ มี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน
การตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหาร
หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำหรือ
หน่ ว ยงานในสั งกั ด อั น มี ผ ลกระทบต่ อ ความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ งานและการเสนอความเห็ น ในการ
ตรวจสอบ
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หลักเกณฑ์ข้อ 8 ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และ
ทรัพย์สิ น ต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เพื่ อรับทราบข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัสย่อย 1130 ข้อจำกัดของความเป็น อิสระหรือความเที่ยง
ธรรม)
หลั กเกณฑ์ข้อ 9 กรณี ห น่วยงานของรัฐ หรือ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ไม่ส ามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนดได้ ให้ ขอทำ
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง
หลักเกณฑ์ข้อ 21 ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(2) จั ด เตรี ย มเอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วกั บ การดำเนิ น งาน รวมถึ งข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้
(3) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้
(4) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
(5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือนายกเทศมนตรีหนองไข่น้ำพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้ าที่ ตามวรรคหนึ่งของหลั กเกณฑ์ข้อ 21 ให้ผู้ ตรวจสอบภายในรายงานหั วหน้ าหน่วยงานของรัฐ หรือ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไข่น้ำ พิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณี
2. ด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ในด้านต่าง ๆ
เช่น ด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในทุกภารกิจของหน่วยรับตรวจ ให้มีการประสานงาน การดำเนินการตามภารกิจกับ
ผู้เกี่ยวข้อง (มาตรฐานด้านคุณ สมบั ติ รหั ส 1200 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานย่อยรหัส 1230 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง)
กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 วรรคสาม “รัฐต้องรักษาวินัย
การเงินการคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน ฯ”
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕61
3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรั บ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564
4. แนวทางประกันและการปรับปรุงคุณ ภาพงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ที่
กรมบัญชีกลางได้กำหนดขึ้น
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