
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

คำนำ 
 ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561  มาตรา 79  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่            
20  เมษายน  2561  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน  และการบริหาร
จั ดการความ เสี่ ย ง   โดย ให้ ถื อปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานและหลั ก เกณ ฑ์ ที่ ก ระทรวงการคลั งกำหนดนั้ น                    
เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  โดยจัดให้มี           
การตรวจสอบภายใน  ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 
 ดังนั้น  เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  เพ่ือประเมินระบบควบคุมภายใน  และประเมิน
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง  ของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่         
ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำหนดวิธีการตรวจสอบ  วิธีการสอบทาน  วิธีการรายงานผลการตรวจสอบ  
วิธีการติดตามผลการตรวจสอบ  และวิธีการประเมินความเสี่ยงให้มีความเพียงพอ  เหมาะสม  สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการความเสี่ ยงได้          
อย่างแท้จริง  รวมทั้งสรุปผลการประเมินความสำเร็จ  จนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสำคัญของระบบควบคุม
ภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ  และองค์ประกอบสำคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง 8 องค์ประกอบ            
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาให้ดีขึ้น  และจะช่วยให้เทศบาลตำบล 
ปทุมราชวงศาบรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้   ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล                             
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  กระบานการควบคุมภายใน  และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบต่อไป 
 

คำนิยาม 
 “การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กิจกรรมการใหค้วามเชื่อม่ันและการให้ คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 “แผนการตรวจสอบ”  หมายความว่า  แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทำขึ้นไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ  จำนวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อประโยชน์
ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ  และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตาม
กำหนดเวลา 

“แผนการปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
จัดทำไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด  ที่หน่วยรับตรวจใด  ด้วยวัตถุประสงค์  ขอบเขต  วิธีการใด และทรัพยากรที่
ใช้เท่าใด  จึงจะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสำเร็จ 
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วัตถุประสงค์ (มาตรฐานรหัส 1000) 

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและ                   
การให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด  ปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์  
ประเมิน ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา 
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
จนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

สายการบังคับบัญชา (มาตรฐานรหัส 1100) 

 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1100)  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน  ดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  และการเสนอความเห็น  ดังนี้ 

1. มีความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  (มาตรฐานรหัส 1110)  หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ  
ข้อ 3 กำหนดให้  หน่วยตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 4  กำหนดให้การบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบ
ภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  คือ  นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  และมีปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายประจำสูงสุด              
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  โดยเสนองานผ่านปลัดเทศบาลตำบล           
ปทุมราชวงศา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  เช่น  เห็นชอบกฎบัตร  อนุมัติแผนการตรวจสอบ  รายงานผล
การตรวจสอบ  ติดตามผลการตรวจสอบ ฯลฯ  เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาพิจารณาสั่งการ    
เว้นแต่  การแต่งตั้ง  โยกย้าย  ถอดถอน  เลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่ง  และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายใน  ข้อ 13 กำหนด 

 
อ้างอิง  :  1. มาตรฐานรหัส 1111  กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
    2. บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์ฯ  กรณีหน่วยงานของรัฐ  ไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ (คตส.) ให้ขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อนและจัดมีให้ คตส. ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับตามรูปแบบ  
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
 

อำนาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส 1000) 

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 19  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  ประกอบด้วย 

1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ  (มาตรฐานรหัส 1000 – รหัส 1300) 

2. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (มาตรฐานรหัส 2000 – รหัส 2600)  กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล 
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ ข้อ 20  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมีแนวปฏิบัติตามหลักการ
พ้ืนฐานโดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณ  เพ่ือประพฤติตนตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน  ยึดถือและ
ดำรงไว้ตามหลักปฏิบัติ  ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  ดังนี้ 

1.ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
      1.1 มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบ 
     1.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ และเปิดเผยข้อมูลตามหลักวิชาชีพ 
             1.3 ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานไม่ขัดกฎหมายและจรรยาบรรณ 

2.ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
            2.1 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ขัดแย้งผลประโยชน์ 
    2.2 ไม่รับสิ่งของใดๆ 
    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  ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ตาม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ที่ได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา  เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าให้กับเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 
(มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานรหัส 2100)  กำหนดไว้  ดังนี้ 

1.งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance  Services) 
      1.1 การกำกับดูแลที่ดีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
หนังสือสั่งการฯ (มาตรฐานรหัส 2110) 
     1.2 การบริหารความเสี่ยง (มาตรฐานรหัส 2120) 
             1.3 การควบคุมภายใน (มาตรฐานรหัส 2130) 

2.งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting  Services) 
            2.1 การให้คำปรึกษา 
    2.2 การให้ข้อเสนอแนะ 
 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ 17  กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. กำหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายใน   เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ ของทุกส่วนราชการ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาและ
คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน   โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี 
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ เทศบาลตำบล
ปทุมราชวงศา (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  รหัส 2000-2100) 
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 2.กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และเสนอผ่านปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาเพ่ือนำเสนอ 
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา  ก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และ
เผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้ งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง               
(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1000) 
 3.จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน   ทั้งภายในและภายนอก  และเสนอรายงานผล                 
การประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งแผนปรับปรุงการดำเนินงานเสนอปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาและ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย (มาตรฐานด้านคุณสมบัต ิรหัส 1300) 
 4.จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา โดยเสนอผ่าน
ปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ (เดือนกันยายน)  หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  รหัส 2200)   
ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้นำมาใช้ประกอบการ
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีด้วย 
 5.ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (4) 
 (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  รหัส 2300)   
 6.จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา โดยเสนอผ่าน
ปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  ภายในเวลาอันสมควรหรือย่างน้อยทุกสองเดือน
นับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามตามแผน  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทาง
ราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  รหัส 2400) 
 7. ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  รหัส 2500) 
 8.ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียด
ของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาดำเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้งข้อเสนอโครงการ
ของผู้รับจ้าง  ให้นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
 9.ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษา  ให้คำแนะนำ  และความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
ประกาศ  มติ และคำสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ระบบควบคุมภายใน  ระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยง  และงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้วยความเที่ยงธรรมต่อผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง   
 10.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี   คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ ปฏิบั ติ งาน
เช่นเดียวกัน  และหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม           
เรื่องท่ีสำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน 
 11.ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศารวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาด้วย 
 

ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ข้อ 18  กำหนดขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึงการ
ตรวจสอบ  วิเคราะห์  รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ดังนี้ 
 1.ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  เสนอแนะ
การปรับปรุงบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
 2.สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงาน  รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา 
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 3.สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง 
 4.ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสม   
กับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
 5.วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพ ยากรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1100) 
 1.มาตรฐานรหัส 1110  ความเป็นอิสระภายในหน่วยงาน  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ 
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  การรายงาน  การเสนอความเห็นในการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
และนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาโดยผ่านปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  และมาตรฐานรหัสย่อย 1111  
กำหนดให้มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบและนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาหรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ  ซึ่งมาตรฐานกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  โดยสรุปดังนี้ 
 1.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยปราศจากการแทรกแซง 
 1.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่มีส่วนไดเ้สีย 
 1.3 ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดใด  ที่มีผลกระทบถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 1.4 เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงาน             
ของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา 

2.มาตรฐานรหัส 1120  ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทัศนคติ          
ที่ไม่ลำเอียง  และให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดใด  
 3.มาตรฐานรหัส 1130  ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม  กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมี
สิทธิในขอบเขตการปฏิบัติงาน  ในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร  บุคคล  และทรัพย์สินตลอดจนข้อจำกัดของทรัพยากร
ของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา 
 

สิทธิของผู้ตรวจสอบภายใน 
 1.กำหนดไว้ในความทั่วไปของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในฯ  พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 หลักเกณฑ์ข้อ 5  กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคำสั่งที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา 
(3) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การกำกับดูแล  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของเทศบาลตำบล (มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัส 1200 ความเชี่ยวชาญและความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ) 

หลักเกณฑ์ข้อ 6  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศารวมถึงปลัดเทศบาลตำบล
ปทุมราชวงศาจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตำแหน่งอ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศารวมถึงปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
และคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้งาน
ดังกล่าวต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์ข้อ 7 ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ  และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ  และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่าย
บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติภายในระยะเวลา
หนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 
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หลักเกณฑ์ข้อ 8  ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  บุคคล  เอกสารหลักฐาน  และทรัพย์สิน
ต่างๆ ของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  เพ่ือนับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(มาตรฐานด้านคุณสมบัติ รหัสย่อย 1130  ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม) 

หลักเกณฑ์ข้อ 9  กรณีหน่วยงานของรัฐหรือเทศบาลตำบลปทุมราชวงศาไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดได้  ให้ขอทำความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 

หลักเกณฑ์ข้อ 21   ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(1) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

สมบูรณ์  พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
(3) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
(4) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐหรือนายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศาพิจารณาสั่งการให้ปฏิบัติ 
กรณี เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่           

ตามวรรคหนึ่งของหลักเกณฑ์ข้อ 21  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือนายกเทศมนตรี
ตำบลปทุมราชวงศาพิจารณาสั่งการตามสมควรแก่กรณี 

 

กฎหมาย  ระเบียบ  มาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดกฎหมาย  ระเบียบ  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน                             

ของส่วนราชการดังต่อไปนี้ 
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 62 วรรคสาม “รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน

การคลังเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืนฯ” 
2.  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
3.  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
4.  แนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยพิจารณาตามร่างหลักเกณฑ์การ

เสริมสร้างคุณภาพงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดขึ้น 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  จึงได้จัดทำกฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐาน          
ด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000) วัตถุประสงค์  อำนาจหน้าที่  และความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์  สายการบังคับบัญชา  
ภารกิจและขอบเขต  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  รวมถึงมาตรฐานและจริยธรรม  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64  เป็นต้นไป 
      
 
 

(นายปราโมทย์   อินลี) 
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา 

วันที่  1  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
น่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา                  หน้า 6 


