
 
 
 
 
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอ่ียน  

อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
 

คำนำ 
ตามที่องค ์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี ่ยน จ ัดให้ม ีกระบวนการตรวจสอบภายในตาม

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79   “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวง การคลังกำหนด”ซึ่งได้จัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในตาม
แนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส 2000 
- รหัส 2600) ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมภารกิจวัตถุประสงค์
การดำเนินงานที่สำคัญในระดับหน่วยรับตรวจและกจิกรรมดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมการควบคุมซึ่งอาจมี
ความเสี ่ยงต่อระบบควบคุมภายในที่จะต้องหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี ่ยงให้มีน้อยที ่สุด โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบควบคุมภายใน และวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การรายงาน การติดตามและประเมินผลให้มีความเพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล รวมทั้ง
สรุปผลการประเมินความสำเร็จจนเกิดผลสัมฤทธ์ิในองค์ประกอบสำคัญของระบบการตรวจสอบภายในและ
ระบบการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1.) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2.) การประเมินความเสี่ยง 
3.) กิจกรรมการควบคุม 
4.) สารสนเทศและการสื่อสาร 
5.) การติดตามประเมินผล ซึง่การควบคุมภายใน 

อาจตรวจพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพื่อนำมาวิเคราะหห์าสาเหตกุาร
เกิดความเสี่ยง รวมทั้งปรบัปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลงของระบบการควบคุมภายในจากสภาพแวดล้อมการควบคุม
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดทำกฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) เพื่อให้
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและ
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 
คำนิยาม 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่าง 
เที่ยงธรรมและเป็นอิสระซึง่จัดให้มข้ึีน เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีข้ึนการ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
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“แผนการตรวจสอบ”  หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานทีห่ัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำ

ข้ึนไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกบัเรื่องทีจ่ะตรวจสอบจำนวนหน่วยรบัตรวจระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัตงิานตรวจ สอบ
เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆและใหป้ฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่นทันตามกำหนดเวลา 

“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัตงิานตามที่ได้รบัมอบหมายซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรบัตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใดและ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใด จึงจะทำใหก้ารปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลผุลสำเร็จ 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และถือ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และถือปฏิบัตินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13 ข้อ 15 กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จดัต้ังข้ึน 
เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน และการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดให้เกิดความ 
มั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  รวมทั้ง 
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ หนังสือสั่งการมติคณะ 
รัฐมนตรีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการบรหิารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบรหิารงานด้านอื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคับ คำสั่ง และตลอดจนการ 
ตรวจสอบระบบการดูแลรกัษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

2. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ 
ที่ยอมรบัโดยทั่วไปปรมิาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบ 
การควบคุมภายใน และความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ 
การปฏิบัตงิานของหน่วยรับตรวจ 

3. เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิาน และเสนอแนะวิธีการหรอืมาตรการในการปรบัปรุงแก้ไข รวมทัง้ 
เสนอแนะการป้องปรามมิใหเ้กิดความเสียหายหรือการทุจรติรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยส์ินต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน 

4. เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัตงิานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ ที่ทางราชการกำหนด 
5. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลเุป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็น 

อิสระและเที่ยงธรรม 
 
สายการบังคบับัญชา 

1.) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน และมสีายการ
บังคับบัญชาข้ึนตรงต่อผูบ้รหิาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน และปลัดองคก์ารบรหิารส่วนตำบล
หนองเอี่ยน จะมอบหมายใหผู้้อื่นควบคุมดูแลปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได้ 
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2.) การเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอ 

แผนการตรวจดังกล่าว ต่อนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเอี่ยน โดยผ่านปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล
หนองเอี่ยน         

3.) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองเอี่ยน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน กรณีเรื่องที่ตรวจพบมีความเสียหายต่อ
ทางราชการอย่างมีนัยสำคัญ  ให้รายงานผลการตรวจสอบ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน
ทราบทันท ี
 
นโยบายการดำเนินการ 

1.) ส่วนราชการในสงักัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอีย่น ควรได้รับการตรวจสอบและใหบ้รกิาร
คำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างทั่วถึงโดยให้มกีาร บรูณาการร่วมกับหน่วยตรวจสอบ
ภายในขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเอี่ยน 

2.) การดำเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเอี่ยน 
ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 

3.) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน 
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
 
อำนาจหนา้ท่ี 

1.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอสิระ ทั้งในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบตามที่เห็นสมควรตามมาตรฐาน การตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการที่กระทรวงการคลังกำหนดและหรอืคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยหรือคู่มือ 
การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเอี่ยน 

2.) ผู้ตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัตงิานทุกหน่วยงานภายใน องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองเอี่ยน หน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยนด้วยและ
มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบทั้งนี้ ผู้
ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

3.) หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงานและระบบ
การควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
(หัวหน้าส่วนราชการ)  ที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ให้ความเช่ือมั่นและเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีข้ึน 
เว้นแต่กรณีการตรวจพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการ 
ตรวจพบตามแผนหรือข้อสังเกตเฉพาะให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติจาก 
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กิจกรรมการตรวจพบนั้นและพร้อมเข้าประเมินสถานการณ์จากการตรวจพบตามควรแก่กรณี แล้วรายงานผล
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน ทราบ 

4.) การดำเนินการตรวจสอบตามระเบียบกำหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการ
บริหารในการป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดข้ึนได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ มติ 
คณะรัฐมนตรี และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกรณีที่หน่วยรับตรวจจงใจกระทำการอันเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบแผน
ของทางราชการหรือไม่สมควรในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปให้ผู้ตรวจสอบภายในต้ังข้อสังเกต 
หรือข้อทักท้วงในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  เพื่อพิจารณาสั่งการ 
ตามควรแก่กรณีและสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่สำคัญในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดข้ึนหรือให้ลดน้อยถอยลงแก่กรณี 
 
ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1.) ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทาง การเงิน 
บัญชีและรายงานทางการเงิน 

2.) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัตงิานด้านต่างๆ ขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองแวง 
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสัง่ และมติคณะรฐัมนตรหีรอืที่เกี่ยวข้องอื่นๆ / 

3.) ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานและโครงการ 
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กำหนด 
โดยมีผลผลิตและผลลพัธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวช้ีวัดที่เหมาะสม 

4.) ตรวจสอบกรณีพิเศษ  และปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกบัการตรวจสอบภายในตามที่ได้รบัมอบหมาย 
จากนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเอี่ยน นอกเหนอืจากแผนการตรวจสอบประจำป ี

5.) ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนดโดยคำนึง 
ถึงความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

6.) รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงทีส่ำคัญรวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทาง 
ในการปรับปรงุแก้ไขที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ต่อนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเอี่ยน 

7.) ติดตามผลการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาแก่ผูบ้รหิารของหน่วยรบัตรวจเพื่อให้การปรับปรุง 
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
 
ความรับผดิชอบ 

1.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัตงิานใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติของหน่วยงาน 
ของตน ภายในกรอบหรือแนวทาง และนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เยี่ยงผูป้ฏิบัติงานวิชาชีพพึง 
ปฏิบัติ โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของ ผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป 

2.)หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกบัสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยว 
ข้อง เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์การบริหารสว่นตำบลหนองเอี่ยน บรรลเุป้าหมายและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ประสานงานกบัหน่วยรบัตรวจ เพื่อใหผู้้บริหารกบัหน่วยรบัตรวจมสี่วนร่วมในการ
ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอันที่จะทำใหผ้ลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพฒันาปรับปรงุแก้ไข
การปฏิบัตงิานให้มปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน 
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3.) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัตงิานในรอบปี

ที่ผ่านมาว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบของสว่น
ราชการและคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติทีเ่กี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาปรับปรงุแก้ไขและพฒันางานให้มีประ 
สิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการวางระบบแผนงาน  และดำเนินการตรวจสอบทานการปฏิบัต ิ
งานขององค์กรอย่างเป็นข้ันตอนและต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่ือถือได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรบักันทั่วไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏในรูปของรายงาน คำแนะนำ
และข้อเสนอแนะทีอ่งค์กรสามารถนำไปปรับปรงุแก้ไขหรือยกเว้นการปฏิบัติงานที่ไมเ่ป็นไป ตามวัตถุประสงค์
ขององค์กรโดยผลลัพธ์ข้ันสุดท้ายทีเ่ป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง แก้ไข และการ
ยกเลกิการปฏิบัต ิที่ทำให้องค์กรเกิดความสญูเสีย ทั้งความน่าเช่ือถือ และการสญูเสียทรัพยากร แบบไม่คุ้มค่า 
โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิธี ในการนำไปสูก่ารเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรปูแบบที่จบัต้องไม่ได ้
ได้แก่ช่ือเสียง เครดิต เป็นต้น และที่จบัต้องได้ ได้แก่ การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น และการเพิม่พูนมลูค่าที่
เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกข้ันตอนและกระบวนการทัง้ที่เป็นระหว่างกระบวนการ
และที่เป็นกระบวนการต่อเนือ่งในรูปของมูลค่าเพิ่ม 
 
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  พึงเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ตรวจสอบพบ ตามลำดับสาย
การบงัคับบญัชาตาม ข้อ 3 และใหป้ฏิบัติทันททีี่พร้อม อีกทั้งใหเ้สนอแนะแนวทางแก้ไขและคำแนะนำเพื่อ
ขจัดข้อขัดแย้งในกรณีไม่พบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์จะตอ้งรายงานถึงการไมพ่บดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี ้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน อาจสงวนสทิธิการตรวจสอบโดยคำนงึถึงความเป็นอิสระเป็นกลาง
และทั้งปราศจากการแทรกแซงทุกกรณี 
 
ความเป็นอิสระและข้อจำกัดของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ต้องมีความเป็นอสิระจากกิจกรรมทั้งปวงขององค์การบรหิารส่วนตำบล
หนองแวง ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้บังคับบญัชาสูงสุดของหน่วยงาน มีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทีเ่ป็นมาตรฐานที่
ระเบียบกำหนด และไม่ต้องรับคำสั่งในการปฏิบัตงิานใดๆทีไ่ม่ใช่หน้าที่อันเกิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของตนหรอืหน่วยงานอื่นโดยเด็ดขาด ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และพึงถือปฏิบัติงานตามที่ระบุ
ไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเอี่ยน เท่านั้น และพงึถือ
ปฏิบัติตามระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี ้

1.) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลงัภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
2.) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
3.) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑป์ฏิบัติการตรวจสอบภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค. 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2561 
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สิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้ 

1.) สิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
หรือปฏิบัติตามมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไปหรอืรวมถึงความเป็นอสิระในการจัดสรร
ทรัพยากรการกำหนดแผนและความถ่ีในการปฏิบัตงิานการเลือกกจิกรรมการกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ
การใช้เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนดไว้ 

2.) สิทธิทีจ่ะได้รบัความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเอี่ยน  ใน
การเข้าถึงข้อมูลรวมทั้งที่เป็นรายงานทางการเงิน บันทกึข้อตกลง เงื่อนไข พันธะ สัญญา การสมัภาษณ์ และ
เอกสารทกุชนิดที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายใน 

 
ขอสงวนสิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้ 

1.) ไม่ปฏิบัติงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องและนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน 
2.) ไม่จัดทำหรืออนุมัติรายการทางบญัชี รายงานทางการเงนิ และรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน 

นอกเหนอืจากรายงานตรวจสอบปกต ิ
3.) ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิานของพนักงานอื่น ที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ยกเว้น

พนักงานที่ได้รบัอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
4.) มาตรฐานการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง 
 

หน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ 
1.) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
2.)จัดใหม้ีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานทีเ่หมาะสมและครบถ้วนเพื่อรอรบัการตรวจสอบ

จากหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก 
3.)จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อประ 

โยชน ์ในการตรวจสอบ 
4.)จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชีรวมทั้งจัดทำรายงานการเงินให้เรียบร้อย 

เป็นปจัจบุันพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจสอบได้ 
5.) ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมลูเอกสารหลกัฐานเพิ่มเตมิ เพื่อประกอบการ

ตรวจสอบให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 

คุณสมบัติผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคณุสมบัติ ดังนี้ 
1.) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบงัคับของพนกังานองค์การบรหิารส่วนตำบล ทุกกรณี 
2.) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบตามระเบียบกำหนด 
3.) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นทีป่ระจักษ์แก่องค์กร 
4.) เป็นผูม้ีคุณธรรมปราศจากความลำเอียง และอคติ และมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเกบ็รักษาความ 

ลับขององค์กรและความรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ 
5.) มีศีลธรรมวาจาและทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและองค์กร 
 
 
            
 

       /แถลงการณ์ฉบับนี้... 
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แถลงการณ์ฉบับนี้ให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันที่  20  ตุลาคม  2565  เป็นต้นไป 
 

 
อนุมัติโดย 

 
 
 
 
 
 

 
(นายธนะเมศฐ์ เพชรวงศ์รชตะ) 

นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเอี่ยน 
วันที่  20 ตุลาคม  2565 


