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ค าน า 
 
  การตรวจสอบภายใน  นับว่าเป็นเครื่องมือหรือผู้ช่วยที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของส่วนงานต่างๆภายในหน่วยงาน  รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่จะท า
ให้ผลการด าเนินงานสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ปัจจัยที่ส าคัญท าให้งาน
ตรวจสอบภายในประสบความส าเร็จคือ ผู้บริหารสามารถน าผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว  ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ควรมีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  ความรู้ในหลักการและวิธีการ
ตรวจสอบ  รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

  คู่มือเล่มนี้ จัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้าใจที่ถูกต้องในงานตรวจสอบภายใน  
และสามารถน าหลักการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเกิดความคุ้มค่า อันจะส่งผลให้เทศบาลต าบลหลักเมืองมีระบบการตรวจสอบ
ภายในที่เข้มแข็ง  มีความโปร่งในในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การตรวจสอบภายในเป็นที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย 
 
 
 

       หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
       เทศบาลต าบลหลักเมือง 
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การตรวจสอบภายในเทศบาลต าบลหลักเมือง 
 

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 
 การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ
เป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น  การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 

 ลักษณะงานตรวจสอบภายใน  คือ  งานการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหาร  และหลักประกันของ
องค์กรในด้านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  งานตรวจสอบภายในไม่เพียงแต่เป็นการตรวจสอบ
เรื่องการรับ  การจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายหรือระเบียบที่ก าหนดเท่านั้น และไม่ใช่เป็นงานค้นหาการ
ทุจริต  แต่งานตรวจสอบภายในนั้นเป็นการป้องกันการทุจริต  และค้นหาข้อบกพร่องของระบบงาน  ค้นหาจุด
ที่ยังเป็นช่องทางของการผิดพลาด  รั่วไหล  หรือการปฏิบัติงานที่ขาดประสิทธิภาพ  ล่าช้า  พร้อมทั้งพยายาม
หาวิธีการแก้ไขให้ดีขึ้น  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  ไม่ว่าจะเป็นระเบียบในการท างานต่างๆ หรือขั้นตอนการท างาน รวมทั้ง 
จะต้องเป็นผู้เข้าใจในบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน  มีความรู้ในหลักการตรวจสอบ  
และต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 

 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
 

ความส าคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน  เป็นการให้บริการข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลักประกันขององค์กร
ในด้านการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม   ทั้งในด้านการเงิน
และการบริหารงาน  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร  โดยการเสนอ
รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการเพ่ิมมูลค่าขององค์กร  รวมทั้งการเป็นผู้ให้ค าปรึกษากับฝ่ายบริหารในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน  และก ากับ  ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  ซึ่งการ
ตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความส าเร็จดังกล่าว  ดังนี้ 
  1.  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good  Governance) และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน  ป้องกันการประพฤติมิชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
  2.  ส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชี  และรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ท าให้องค์กรได้
ข้อมูลหรือรายงานตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบ  และเป็นพ้ืนฐานของหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  3.  ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร   เนื่องจาก
การตรวจสอบภายในเป็นการประเมิน  วิเคราะห์  เปรียบเทียบข้อมูลทุกด้านในการปฏิบัติงาน  จึงเป็นข้อมูลที่
ส าคัญที่ช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก  รัดกุม  ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตลอดเวลา  ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย  เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในการประสานงาน  
และลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบายต่างๆขององค์กร 

 
/4.เป็นมาตรการ... 
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  4.  เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอ านาจ  ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรและใช้ทรัพยากรขององค์กร
เป็นไปอย่างเหมาะสมตามล าดับความส าคัญ  เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กรและประชนในพ้ืนที่ได้รับ
ประโยชน์อย่างสูงสุด 
  5.  ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร  ลดโอกาส
ความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน  รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมโอกาสความส าเร็จของงาน 
 

ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การตรวจสอบภายในของท้องถิ่นเริ่มก าหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545  จนถึงระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546  และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551  ปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ก าหนด  หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562  เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง  โดยให้หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ฉบับนี้แทน 
 

วัตถุประสงค ์
  หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือการปฏิบัติงานที่เป็นอิสระ  ปราศจาก
การแทรกแซงในการท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร  โดยการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์  ประเมิน  ให้ค าปรึกษา  ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพ่ือให้บริการต่อฝ่าย
บริหาร  และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในจะอยู่ใน
รูปแบบของรายงานผล  ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  ป้องกันทรัพย์ สิน  รวมทั้งความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  1.  ตรวจสอบและประเมินผลความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางการเงิน
และบัญชี  และรายงานทางการเงิน 
  2.  ตรวจสอบการด าเนินงาน  และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไป
ตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
  3.  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของแผนงานและโครงการ
ต่างๆขององค์กรตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่ก าหนด  โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
  4.  สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  ตามขอบเขตการ
ตรวจสอบที่ก าหนด  โดยค านึงถึงความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  เพื่อเสนอแนะ
มาตรการ การควบคุมภายในที่รัดกุมและเหมาะสม 

/ประเภท... 
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ประเภทการตรวจสอบภายใน 
  ลักษณะการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหลักเมืองแบ่งออกเป็น  5  หน่วยงาน คือ  ส านัก
ปลัดเทศบาล  กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  และกองการศึกษา  เพ่ือให้มั่นใจว่างาน
ตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆในองค์กร  และเพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน  จุดแข็งของการ
บริหารงาน  ระบบการควบคุมภายใน  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน  การ
ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากร  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  ข้อบังคับต่างๆ  โดยกรมบัญชีกลางได้
ก าหนดประเภทของงานตรวจสอบภายในขึ้น  ดังนี้ 
  1.  งานบริการให้ความเชื่อม่ัน (Assurance  Services)  หมายถึง  การตรวจสอบหลักฐาน
ต่างๆอย่างเที่ยงธรรม  เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระในกระบวนการก ากับดูแล  การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  โดยตัวอย่างของงานบริการให้ความเชื่อมั่น  เช่น 

1.1  การตรวจสอบการเงิน (Financial  Audit)  หมายถึง  การตรวจสอบความถูกต้อง  
ความครบถ้วน  และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและรายงานการเงิน  การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การบัญชี  นโยบายการบัญชี  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  และประกาศที่เกี่ยวข้อง  รวมถึง
การประเมินความเสี่ยง  ระบบการควบคุมภายใน  และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้าน
การเงินการบัญชี 

1.2  การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Audit)  หมายถึง  การ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี  รวมถึงมาตรฐาน
แนวปฏิบัติ  และนโยบายที่ก าหนดไว้ 

1.3  การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance  Audit)  หมายถึง  การตรวจสอบ
ความประหยัด  ความมีประสิทธิผล  ความมีประสิทธิภาพ  และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

1.4  การตรวจสอบอ่ืนๆ  หมายถึง  การตรวจสอบอ่ืนนอกเหนือจาก ข้อ 1.1 - 1.3  เช่น  
การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบพิเศษ (การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ) เป็นต้น 
  2.  งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting  Services)  หมายถึง  การบริการให้ค าปรึกษา  
แนะน าและบริการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งลักษณะงานและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกับ
ผู้รับบริการ  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ  และปรับปรุงกระบวนการ การก ากับดูแล  
การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น 
 

ความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ 
  หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบ  สอบทานการปฏิบัติงานทุกหน่วยภายใน
เทศบาลต าบลหลักเมือง  มีอ านาจหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล  เอกสาร  ทรัพย์สิน  โดยมีสิทธิที่จะเข้าท าการ
ตรวจสอบทรัพย์สินและกิจกรรมต่างๆของหน่วยรับตรวจ  และหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ค าปรึ กษา  
แนะน าให้กับฝ่ายบริหาร  ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในพร้อม
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบดังกล่าวให้หน่วยงานภายในของรัฐทราบโดยทั่วกัน  และต้องท าการทบทวนกฎบัตร
ทุกปี  การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในนั้นจะเป็นในรูปแบบของแผนการตรวจสอบภายใน  และ
น าเสนอผลงานผ่านรายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ  
ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน  ไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย  วิธีปฏิบัติงานและระบบควบคุมภายใน  หรือ
แก้ไขระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน  ซึ่งอ านาจหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ
ที่เก่ียวข้อง 

/มาตรฐาน... 
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มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
  โครงสร้างมาตรฐานการตรวจสอบภายในประกอบด้วย  2  ส่วนคือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติ
และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน  ดังนั้นเพ่ือสะดวกต่อการท าความเข้าใจและน าไปใช้  ตลอดจนการอ้างอิง
และปรับปรุงแก้ไขต่อไป  จึงก าหนดให้มีตัวเลขก ากับในแต่ละหัวข้อของมาตรฐาน  พร้อมค าอธิบายถึงการน า
มาตรฐานไปใช้งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่นและงานบริการด้านให้ค าปรึกษา  ดังนี้ 
  มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute  Standards) เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะของ
หน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ 1000 เป็นต้นไป  
ประกอบด้วย 
  1.  วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของงานตรวจสอบ  ทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายใน
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งประกอบด้วยการก าหนด
สถานภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน สายการรายงาน การก าหนดสิทธิถึงการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร ทรัพย์สินต่างๆ
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  รวมถึงก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  อย่าง
เป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  เพ่ือใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่ส าคัญของ
หน่วยตรวจสอบภายใน 
  2.  ความเป็นสิสระและความเที่ยงธรรม  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  
คือ  การเป็นอิสระจากเง่ือนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้การ
ตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ  หน่วยตรวจสอบภายในต้องขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
และไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ซึ่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิผล  และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม  คือ ทัศนคติที่ปราศจากความ
ล าเอียง  เพ่ือเป็นการเอ้ือให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน  และไม่มี
การลดหย่อนคุณภาพของงาน  ซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่
ภายใต้ของการชักจูง  หรือชักน าจากผู้อื่น 
  3.  ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความเชี่ยวชาญคือ ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้  ทักษะและความสามารถ
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล  ซึ่งความ
เชี่ยวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆในปัจจุบัน  แนวโน้ม  และประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ๆเพ่ือสามารถให้ค าแนะน า
และข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็นได้  ดังนั้นผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กร
ในทางวิชาชีพ  เพ่ือให้ได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ  
และผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  และมี
ทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผล  ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ  ทั้งนี้ การ
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น  รวมทั้ง  ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องเป็นผู้ที่มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยต้องหมั่นศึกษาหาความรู้  ทักษะและความสามารถอ่ืนๆเพ่ิมเติม
อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  4.  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงและ
รักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมทุกด้าน  
กล่าวคือ  การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงาน ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานมี
ความสอดคล้องกับค านิยามของการตรวจสอบภายในที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  และจรรยาบรรณ 
 

/การตรวจสอบ... 
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การตรวจสอบภายใน  และประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
รวมทั้งท าให้เห็นถึงโอกาสในการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผล
ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ  กล่าวคือ  การประเมินผลจากภายในหน่วยงานของรัฐ  คือการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  การสอบทานเป็นระยะโดยการประเมินตนเอง  หรือสอบ
ทานโดยบุคคลอ่ืนที่อยู่ภายในหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ  ส่วนการ
ประเมินผลจากภายนอกต้องจัดให้มีขึ้นอย่างน้อยทุกๆ  5  ปี  โดยบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประเมินจาก
ภายนอกที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระและไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
   

  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance  Standards)  เป็นมาตรฐานที่กล่าวถึงลักษณะ
ของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  โดยเริ่มตั้งแต่รหัสมาตรฐานที่ 2000  เป็นต้นไป  
ประกอบด้วย 
  1.  การบริหารงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผลและเกิดความมั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในสามารถสร้างคุณค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงานของรัฐ  โดย
ต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์และความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการ
ก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม  รวมทั้งการให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมในเรื่องที่เก่ียวข้อง 

- การวางแผนการตรวจสอบ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ
ตามผลจากการประเมินความเสี่ยง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องกระท าอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 

- การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการ
ตรวจสอบและทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยส าคัญ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติ  ในกรณีที่มีข้อจ ากัดของทรัพยากร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อแผนการตรวจสอบด้วย 

- การบริหารทรัพยากร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการบริหารทรัพยากรให้มี
ความเหมาะสมเพียงพอ เกิดประสิทธิผล  ซึ่งการน าทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีการน าไปใช้
ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความส าเร็จตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

- นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายและวิธี
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ซึ่งการก าหนดนโยบายและวิธีการ
ปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และความซับซ้อนของการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

- การประสานงานและการใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล  การประสานงานและการพิจารณาใช้ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืนที่ให้บริการด้านการ
ให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกของหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสม  และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

- การรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานผล
การปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบถึงวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ  และการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  มาตรฐาน  และ
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยส าคัญ  
ความเสี่ยงจากการทุจริต  ประเด็นการก ากับดูแล  รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญ 
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- ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอกและความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐ  ในกรณี
ที่การตรวจสอบภายในด าเนินการโดยผู้ให้บริการจากภายนอกหน่วยงาน  หน่วยงานของรัฐยังมีหน้าที่รับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ให้บริการจากภายนอกเพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุตามที่ก าหนดไว้ 
  2.  ลักษณะงานตรวจสอบภายใน  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและ
ช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐโดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ  หลักเกณฑ์ และอาศัยความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้ การตรวจสอบภายใน
จะมีความน่าเชื่อถือและเพ่ิมคุณค่า  เมื่อผู้ตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานในเชิงรุก  และการประเมินผลของ
ผู้ตรวจสอบภายในได้ก่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างลึกซึ้ง  รวมทั้งได้ค านึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย 

- การก ากับดูแล  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและให้ค าแนะน า
ที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ 

- การบริหารความเสี่ยง  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินความมี
ประสิทธิผลและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งการพิจารณาว่ากระบวนการ
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลหรือไม่  เป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายใน  โดยต้องประเมินความเสี่ยง โอกาส
ของการเกิดทุจริตและวิธีบริหารความเสี่ยงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต   

- การควบคุม  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
ควบคุมในเรื่องต่างๆที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุม  
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  3.  การวางแผนการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์  ขอบเขต ระยะเวลาและการจัดสรรทรัพยากรโดยแผนการปฏิบัติงาน
ต้องพิจารณาถึงยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

- การก าหนดวัตถุประสงค์  ในการวางแผนปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ  โดยต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดข้อผิดพลาด  ข้อบกพร่อง  
การทุจริต  การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์และข้อบังคับ รวมทั้งความเสี่ยงอ่ืนๆที่มีนัยส าคัญ 

- การก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องก าหนดขอบเขตของการ
ปฏิบัติงานให้เพียงพอ  ในอันที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยจะต้อง
ก าหนดให้ครอบคลุมถึงระบบการท างานต่างๆ  เอกสาร หลักฐาน รายงาน บุคลากรและทรัพย์สินต่างๆ  รวมทั้ง
ในส่วนที่อยู่ในความดูแลของบุคคลอื่นๆ 

- การจัดสรรทรัพยากร  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  โดยให้สอดคล้องกับลักษณะและความซับซ้อนของงาน  ตลอดจน
ข้อจ ากัดของเวลาและทรัพยากรที่มีอยู่ 

- แนวทางการปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาและจัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว
ต้องได้รับความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานและในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงต้องด าเนินการขอความเหน็ชอบใหม่
โดยทันท ี
  4.  การปฏิบัติงาน  ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุ  วิเคราะห์  ประเมินผลและจัดเก็บข้อมูลให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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- การระบุข้อมูล ผู้ตรวจสอบภายในต้องระบุข้อมูลที่มีความเพียงพอ  มีความน่าเชื่อถือมี
ความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

- การวิเคราะห์และประเมินผล  ผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้วิธีการวิเคราะห์และประเมินผล
ทีม่ีความเหมาะสม  เพ่ือให้ได้ข้อสรุปและผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการยอมรับ 

- การจัดเก็บข้อมูล  ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดเก็บข้อมูลให้มีความเพียงพอ  เชื่อถือได้  
เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนผลการปฏิบัติงาน  โดยจะต้องก าหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
ที่ไดร้ับจากการปฏิบัติงานและในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอกทราบต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือมีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 

- การก ากับดูแลการปฏิบัติงาน  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายอย่างเหมาะสม  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ  และเป็นการช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้ดียิ่งขึ้น 
  5.  การรายงานผลการตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างทันท่วงที 

- หลักเกณฑ์ในการรายงานผลการตรวจสอบ  ต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์  ขอบเขต
และผลการตรวจสอบ  ซึ่งผลการตรวจสอบนั้นจะรวมถึงข้อสรุป  ข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม 

- คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ  การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วย
ความถูกต้อง  เที่ยงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วนและทันกาล  ในกรณีที่ตรวจพบว่ารายงานผลการ
ตรวจสอบที่เสนอมีข้อผิดพลาด  หรือละเลยในการกล่าวถึงประเด็นหลักที่ส าคัญ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ต้องรีบแก้ไขและจัดส่งรายงานฉบับที่แก้ไขแล้วให้แก่บุคคลที่เก่ียวข้องทันที 

- การระบุข้อความการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐานและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในต่อเมื่อผลการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพระบุว่า การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในแล้วเท่านั้น  กรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายใน
ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน  ต้องมีการเปิดเผยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ  พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลที่ท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในข้อใด  รวมถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนด้วย 

- การเผยแพร่รายงานผลการตรวจสอบ  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่
รายงานผลการตรวจสอบให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม  ทั้งนี้หากหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะมอบหมายหน้าที่นี้ให้ผู้อ่ืน  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 

- การให้ความเห็นในภาพรวม  การแสดงความเห็นในภาพรวมของรายงานผลการตรวจสอบ  
ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์  วัตถุประสงค์  และความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนความ
คาดหวังของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ความเห็นในภาพรวมดังกล่าวต้องมีข้อมูลที่เพียงพอ
เชื่อถือได้  มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ 
  6.  การติดตามผล  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องก าหนด  และรักษาระบบการติดตาม
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่า  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้
มีการสั่งการให้มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้น าเสนอในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  หรือหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
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  7.  การยอมรับสภาพความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร  ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
มีความเห็นว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่ที่ฝ่ายบริหารยอมรับนั้น  อาจจะไม่อยู่ในระดับที่หน่วยงานของรัฐสามารถ
ยอมรับได้  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องหารือกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 
  เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับ
จากบุคคลทั่วไป  รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจสอบภายใน
จึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม  ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้
ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม  เป็นอิสระและเปี่ยมด้วยคุณภาพ  หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายใน  เป็นหลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญส านึก
และวิจารณญาณอันเหมาะสม  ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ความซื่อสัตย์ (Integrity)  ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ
และท าให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป  
  2.  ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล  ประเมินผลและรายงานตัวด้วยความไม่ล าเอียง  ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ท าหน้าที่อย่างเป็นธรรมในทุกๆสถานการณ์  และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
อ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 
  3.  การปกปิดความลับ (Confidentiality)  ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิ
ของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน  และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน  ยกเว้นในกรณีท่ีมีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 
  4.  ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  ผู้ตรวจสอบภายในจะน าความรู้  ทักษะ  และ
ประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
  

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  ก าหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายในเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ
การด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ  โดยค านึงถึง
การก ากับดูแลที่ดี  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
  2.  ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
  3.  จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ทั้งภายในและภายนอก  ทั้งนี้ตามรูปแบบ
และวิธีที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  4.  จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  ในกรณีท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มี
ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป  ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 
  5.  ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 4 
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  6.  จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ภายในระยะเวลา
อันสมควร  และไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็น
เรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
  7.  ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
  8.  ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  9.  ประสานงานกับผู้สอบบัญชีหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกัน  และหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสม
และลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
  10. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
  ให้หน่วยรับตรวจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
  1.  อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  2.  จัดเตรียมเอกสาร  หลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน  รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์  พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
  3.  จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี  พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบได้ 
  4.  จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
  5.  ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
  6.  ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน  ในเรื่องต่างๆที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 
  กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
 

สายการบังคับบัญชา 
  หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล  และผู้บริหารท้องถิ่น
ตามโครงสร้างองค์กร 


