
                                 

        กฎบัตรตรวจสอบภายใน 
    หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

ค าน า 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบภายใน                 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา79 “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด”ซ่ึงได้จัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน                
ตามแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน                 
(รหัส 2000 - รหัส 2600) ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดจากสภาพแวดล้อมการควบคุมภารกิจ  
วัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ส าคัญในระดับหน่วยรับตรวจและกิจกรรมด าเนินงานจากสภาพแวดล้อม                 
การควบคุมซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อระบบควบคุมภายในที่จะต้องหาวิธีป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้มีน้อยที่สุด                      
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินระบบควบคุมภายใน และวิธีการตรวจสอบวิธีการสอบทานระบบการ
ควบคุมภายใน การรายงาน การติดตามและประเมินผลให้มีความเพียงพอและเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล 
รวมทั้งสรุปผลการประเมินความส าเร็จจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบส าคัญของระบบการตรวจสอบภายใน 
และระบบการควบคุมภายใน ดังนี้  

1.) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
2.) การประเมินความเสี่ยง  
3.) กิจกรรมการควบคุม  
4.) สารสนเทศและการสื่อสาร  
5.) การติดตามประเมินผล ซึ่งการควบคุมภายใน  
อาจตรวจพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือน ามาวิเคราะห์                  

หาสาเหตุการเกิดความเสี่ ยง  รวมทั้ งปรับปรุงแก้ ไข เปลี่ยนแปลงของระบบการควบคุมภายใน                          
จากสภาพแวดล้อมการควบคุมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงจัดท ากฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) 
เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ภารกิจและ
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงมาตรฐานและจริยธรรมการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  

 

              /ค านิยาม 
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ค านิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่าง เที่ยงธรรม
และเป็นอิสระซึ่งจัดให้มีขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้นการตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 “แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบจ านวนหน่วยรับตรวจระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ                    
เพ่ือประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆและให้ปฏิบัติงานได้อย่าง 
ราบรื่นทันตามก าหนดเวลา  
“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใดและทรัพยากรที่ใช้
เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 และถือ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และถือปฏิบัตินัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ข้อ 13 ข้อ 15 ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จัดตั้งขึ้น              
เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกัน และการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดให้เกิดความ
มั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง              
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินตลอดจนการถือปฏิบัติตามกฎระเบียบ หนังสือสั่งการมติ
คณะรัฐมนตรีและอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และตลอดจนการ
ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน 

 2. เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ
ที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ              
การควบคุมภายใน และความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ                 
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 3. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข  รวมทั้ง
เสนอแนะการป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่างๆ                
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

 4. เพ่ือสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ที่ทางราชการก าหนด  
 5. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 6. เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบต้องมีความเป็น

อิสระและเท่ียงธรรม 
 
 
 
                /สายการบังคับบัญชา  
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สายการบังคับบัญชา  

1.) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายในและมีสายการบังคับ 
บัญชาขึ้นตรงต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
มะนาวจะมอบหมายให้ผู้อ่ืนควบคุมดูแลปกครองบังคับบัญชาแทนไม่ได้  

2.) การเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี โดยก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน                
เสนอแผนการตรวจ ดังกล่าว ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว โดยผ่านปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองมะนาว    

 3.) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว กรณีเรื่องที่ตรวจพบมีความเสียหาย
ต่อทางราชการอย่างมีนัยส าคัญให้รายงานผลการตรวจสอบให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว
ทราบทันท ี 

นโยบายการด าเนินการ  
1.) ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ควรได้รับการตรวจสอบและ               

ให้บริการค าปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างทั่วถึง โดยให้มีการบูรณาการร่วมกับ                  
หน่วยตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว  

2.) การด าเนินการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว              
ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ.2561มาตรา 79 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ               
พ.ศ. 2561  

3.) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว
ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ           
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

อ านาจหน้าที่ 
 1.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงาน และการเสนอความเห็นใน                

การตรวจสอบตามที่เห็นสมควรตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของ           
ส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนดและหรือคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงมหาดไทยหรือคู่มือ
การตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

 2.) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองมะนาว หรือหน่วยงานที่มีการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว
ด้วยและมีอ านาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ  

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบให้ เป็นไปตามนโยบายการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

3.) หน่วยงานตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานและระบบการ
ควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร 
(หัวหน้าส่วนราชการ) ที่เกี่ยวข้องผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและเป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา            
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กรให้ดีขึ้น            
เว้นแต่กรณีการตรวจพบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องอันเป็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการ 

    /ตรวจพบตามแผน 
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ตรวจพบตามแผนหรือข้อสังเกตเฉพาะให้หน่วยงานตรวจสอบภายในด าเนินการติดตามผลการปฏิบัติ                 
จากกิจกรรมการตรวจพบนั้นและพร้อมเข้าประเมินสถานการณ์จากการตรวจพบตามควรแก่กรณี                    
แล้วรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ทราบ  
4.) การด าเนินการตรวจสอบตามระเบียบก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการบริหารใน
การป้องกันความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกรณีท่ีหน่วยรับตรวจจงใจกระท าการอันเป็นการไม่ถูกต้องตามแบบแผนของ
ทางราชการหรือไม่สมควรในหลักจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปให้ผู้ตรวจสอบภายในตั้งข้อสังเกต             
หรือข้อทักท้วงในรายการข้อเสนอแนะแก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
ตามควรแก่กรณีและสงวนสิทธิการติดตามผลจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ส าคัญในกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง           
ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือให้ลดน้อยถอยลงแก่กรณี 
ขอบเขตการตรวจสอบจะครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.) ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทาง  การเงิน 
บัญชีและรายงานทางการเงิน  

 2.) ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี หรอืที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ / 

 3.) ตรวจสอบและประเมินผลประสิทธิภาพประสิทธิผล และความคุ้มค่าของแผนงานและโครงการ
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาวตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ก าหนด
โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม  

4.) ตรวจสอบกรณีพิเศษ และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย
จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปี 

5.) ประเมินผลระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจตามขอบเขตการตรวจสอบที่ก าหนดโดย
ค านึงถึงความพอเพียง และประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือเสนอแนะมาตรการควบคุม
ภายในที่รัดกุม และมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

 6.) รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญรวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถน าไปปฏิบัติไดต้่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 

 7.) ติดตามผลการตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  

ความรับผิดชอบ  
1.) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และขอบเขตของการปฏิบัติของหน่วยงาน

ของตน ภายในกรอบหรือแนวทาง และนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เยี่ยงผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพพึง
ปฏิบัติ โดยยึดถือตามหลักมารยาทและจริยธรรมของ ผู้ตรวจสอบภายในทั่วไป 

 2.) หน่วยตรวจสอบภายในต้องประสานงานกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอ่ืนที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว บรรลุเป้าหมายและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือให้ผู้บริหารกับหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอันที่จะท าให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
           3.) หน่วยงานตรวจ 
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3.) หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องประเมินตัวเอง เพื่อสอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานในรอบปีที่

ผ่านมาว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบของ              
ส่วนราชการและคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น          

ลักษณะของงานลักษณะของงานตรวจสอบภายใน  
การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการวางระบบแผนงาน และด าเนินการตรวจสอบทานการปฏิบัติงาน

ขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอน และต่อเนื่องด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์  เชื่อถือได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลการตรวจสอบจะปรากฏในรูปของรายงาน ค าแนะน าและ
ข้อเสนอแนะ ที่องค์กรสามารถน าไปปรับปรุง แก้ไข หรือยกเว้นการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กรโดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน คือ การปรับปรุง แก้ไข และการยกเลิก
การปฏิบัติที่ท าให้องค์กรเกิดความสูญเสีย ทั้งความน่าเชื่อถือ และการสูญเสียทรัพยากร แบบไม่คุ้มค่า โดยผล
ของการตรวจสอบจะเป็นวิธี ในการน าไปสู่การเพ่ิมพูนมูลค่าขององค์กร ทั้งในรูปแบบที่ จับต้องไม่ได้ ได้แก่ 
ชื่อเสียง เครดิต เป็นต้น และท่ีจับต้องได้ ได้แก่ การประหยัดทรัพยากร เป็นต้น และการเพ่ิมพูนมูลค่าที่เป็นผล
มาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอน และกระบวนการทั้งที่เป็นระหว่างกระบวนการและ              
ที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องในรูปของมูลค่าเพ่ิม  

การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน พึงเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ตรวจสอบพบ  ตามล าดับสาย

การบังคับบัญชาตาม ข้อ 3 และให้ปฏิบัติทันทีที่พร้อม อีกทั้งให้เสนอแนะแนวทางแก้ไขและค าแนะน าเพ่ือขจัด
ข้อขัดแย้งในกรณีไม่พบข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องรายงานถึงการไม่พบดังกล่าวด้วย  

ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในอาจสงวนสิทธิการตรวจสอบโดยค านึงถึงความเป็นอิสระเป็นกลาง 
และท้ังปราศจากการแทรกแซงทุกกรณี 

ความเป็นอิสระและข้อจ ากัดของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมทั้งปวงขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองมะนาว ที่ไม่ใช่กิจกรรมหรือหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานมีหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ เป็นมาตรฐานที่
ระเบียบก าหนด และไม่ต้องรับค าสั่งในการปฏิบัติงานใดๆที่ไม่ใช่หน้าที่อันเกิดจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของตนหรือหน่วยงานอ่ืนโดยเด็ดขาดซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และพึงถือปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้
ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว เท่านั้น และพึงถือปฏิบัติ
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 1.) ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 
 2.) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  
 3.) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในส า

หนับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กค. 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 

 

           /สิทธิหน่วยงานตรวจสอบ 
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สิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้  
1.) สิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ ตรวจสอบหรือปฏิบัติ
ตามมารยาทและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั่วไปหรือรวมถึงความเป็นอิสระในการจัดสรรทรัพยากร  
การก าหนดแผนและความถ่ีในการปฏิบัติงานการเลือกกิจกรรมการก าหนดขอบเขตการตรวจสอบการใช้เทคนิค
การตรวจสอบความเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
 2.) สิทธิที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว ในการเข้าถึง
ข้อมูลรวมทั้งที่เป็นรายงานทางการเงิน บันทึกข้อตกลง เงื่อนไข พันธะ สัญญา การสัมภาษณ์ และเอกสาร           
ทุกชนิดที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบภายใน      
ขอสงวนสิทธิหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสิทธิ ดังนี้ 
 1.)  ไม่ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องและนอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน 
 2.) ไม่จัดท าหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน และรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน 
นอกเหนือจากรายงานตรวจสอบปกติ  
3.)  ไม่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ยกเว้นพนักงานที่
ได้รับอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 4.) มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง  

หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  
1.) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
2.) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วนเพ่ือรอรับการตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก  
3.) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์              
ในการตรวจสอบ  
4.) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการทางบัญชี รวมทั้ง  จัดท ารายงานการเงินให้เรียบร้อย               
เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกตรวจสอบได ้
5.) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการตรวจสอบ 
ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  

คุณสมบัตผิู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1.) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกกรณี  
2.) มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบตามระเบียบก าหนด 
3.) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ประจักษ์แก่องค์กร  
4.) เป็นผู้มีคุณธรรมปราศจากความล าเอียง และอคติ และมีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการเก็บรักษาความลับ               
ขององค์กรและความรักษาความสามัคคีของหมู่คณะ  
5.) มีศีลธรรมวาจาและทัศนคติที่ดีต่อบุคคลและองค์กร 
 

แถลงการณ์ฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

                   อนุมัติโดย 

 
      (นายอัครพงษ์   นพคุณสุวรรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว 
              วันที ่ 26  กันยายน  2563 



 
 


