กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองนครพนม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

-----------------------------ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
20 เมษายน 2561 กาหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด นั้น เทศบาลเมือง
นครพนม อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
โดยจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัด เทศบาลเมืองนครพนม ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็น ไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อประเมินระบบควบคุมภายใน
และประเมินระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลเมืองนครพนม ให้สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยง
ที่มีอยู่ให้น้อยลงหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกาหนดวิธีการตรวจสอบ วิธีการสอบทาน วิธีการรายงานผล
การตรวจสอบ วิธีการติดตามผลการตรวจสอบและวิธีการประเมิน ความเสี่ ยงให้ มีความเพียงพอ เหมาะสม
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิท ธิผลในระบบควบคุมภายในและระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง สรุปผลการประเมินความสาเร็จจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในองค์ประกอบสาคัญของ
ระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบสาคัญของระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทั้ง 8 องค์ประกอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองนครพนมให้ดีขึ้นและจะช่วยให้
เทศบาลเมืองนครพนม บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ ต่อไป
หน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัด เทศบาลเมืองนครพนม จึงได้จัดทากฎบัตรนี้ขึ้นตามมาตรฐาน
ด้านคุณสมบัติ (รหัส1000) วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพื่อให้ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ สายการบังคับ
บั ญ ชา ภารกิ จ และขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ รวมถึงมาตรฐานและจริย ธรรมการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คานิยาม
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรม และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น
และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐ บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบ
“แผนการตรวจสอบ”...

-2“แผนการตรวจสอบ” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จั ด ท าขึ้ น ไว้ล่ ว งหน้ าเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ จ ะตรวจสอบ จานวนหน่ ว ยรับ ตรวจ ระยะเวลาที่ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งาน
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการสอบทาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทันตามกาหนดเวลา
“แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในจัดทาไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการใด และ
ทรัพยากรที่ใช้เท่าใดจึงจะทาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จ
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ
“หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน”หมายความว่า ผู้ที่ดารงตาแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ที่ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหรือ
ผู้ดารงตาแหน่งอื่นที่ทาหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
วัตถุประสงค์ (มาตรฐานรหัส 1000)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการต่อฝ่าย
บริหารด้านการให้หลักประกันและการให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานโดยอิสระ ปราศจากการ
แทรกแซงในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนิน กิจกรรมต่างๆภายในเทศบาลเมืองนครพนม
ด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประเมิน ให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของเทศบาลเมืองนครพนม ให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่และดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนเกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สายการบังคับบัญชา (มาตรฐานรหัส 1100)
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (มาตรฐานรหัส 1100) กาหนดให้ผู้ตรวจ
สอบภายในดารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น ดังนี้
1. มีความเป็ น อิส ระภายในหน่วยงาน (มาตรฐานรหั ส 1110) หลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในฯ ข้อ 3 กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. หลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจสอบภายในฯ ข้ อ 4 ก าหนดให้ ก ารบริ ห ารทั่ ว ไปของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ คือ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในและมีปลัดเทศบาลเมืองนครพนม เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายประจาสูงสุด ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยเสนองานผ่านปลัดเทศบาลเมืองนครพนม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น เห็นชอบกฎบัตร อนุมัติแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ
ติดตามผลการตรวจสอบฯลฯ เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพิจารณาสั่งการเว้นแต่การแต่งตั้ง โยกย้าย
ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของ
รัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในฯ ข้อ 13 กาหนด
อ้างอิง...
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1. มาตรฐานรหั ส 1111 ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
2. บทเฉพาะกาลตามหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้ขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และจัดให้มีค ณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่
วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้บังคับตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกาหนด
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดาเนิ น งานด้านต่างๆ ของเทศบาลเมืองนครพนม โดยให้ ส อดคล้ องกับนโยบายของเทศบาลเมื องนครพนม
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกั นโดยคานึงถึง
การกากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของเทศบาลเมืองนครพนม ด้วย
2. กาหนดกฎบั ตรไว้เป็ น ลายลั กษณ์ อักษรและเสนอนายกเทศมนตรี เมืองนครพนม ก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบรวมทั้งมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3. จัดให้ มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกและเสนอรายงานผล
ประเมิน ปั ญ หาและอุป สรรครวมทั้งแผนปรับ ปรุงการดาเนินงานเสนอนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. จั ด ท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปี ต่ อ นายกเทศมนตรี เมื อ งนครพนม ก่ อ นเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี
ในกรณี ที่ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่ มีระยะเวลาตั้งแต่ ห นึ่งปี ขึ้น ไปให้
นามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจาปีด้วย
5. ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจาปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (4)
6. จัดทาและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดื อนนับจากวันที่ดาเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ
8. ในกรณีมีความจาเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดาเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจาง ให้นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป
9. ปฏิบัติงานในการให้คาปรึกษาแก่นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง
10. ประสานงานกับ ผู้ ส อบบั ญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ ป ฏิบั ติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม
เรื่องที่สาคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนกัน
11. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
หัวหน้าหน่วยงาน...
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ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการตาแหน่งอื่นในขณะเดียวกัน
ไม่ได้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่น
ได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าวต้องไม่ทาให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบดารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่
ตรวจสอบและปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็ นในการตรวจสอบของฝ่ าย
บริห ารหรือบุ คคลหนึ่ งบุ คคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทาหน้าที่บริห ารหรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของหน่วยงานใน
สังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ขอบเขตงานของตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐานและทรัพย์สินต่างๆเพื่อทราบ
ข้อมู ลที่ จะเป็ นประโยชน์ ต่อการปฏิ บั ติงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในครอบคลุ มถึง การตรวจสอบ
วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงของเทศบาลเมืองนครพนม รวมถึง
1. ประเมิน ความมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของการดาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
2. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของเทศบาลเมืองนครพนม
3. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดาเนินงานและการเงินการคลัง
4. ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้ มีความ
เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
5. วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ
1. อานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
2. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่ เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
3. จัดทาบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้
4. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน
5. ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทัง้ หาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
6. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆทีน่ ายกเทศมนตรีเมือง
นครพนมสั่งให้ปฏิบัติ
กรณีที่เจ้าหน้ าที่หน่วยรับตรวจกระทาการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบั ติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีที่ไม่ได้กาหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
จรรยาบรรณ...
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จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ ตามหลั กเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิ บัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารแนบท้ายกฎบัตรนี้
กฎบัตรฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
อนุมัติโดย
(นายนิวัต เจียวิริยบุญญา)
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

เอกสารแนบท้ายกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

-----------------------------วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชี พตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจาก
บุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึง
ประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะนามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้คาปรึกษาอย่าง
เที่ยงธรรมเป็นอิสระและเปี่ยมด้วยคุณภาพ
แนวปฏิบัติ
1. หลักปฏิบัติที่กาหนดในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญสานึกและวิจารญาณอันเหมาะสม
2. ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐและกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
3.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ
และทาให้ดุลพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและรายงานด้วยความไม่ลาเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทาหน้าที่ อย่าง
เป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพล
เหนือการปฏิบัติงาน
3.3 การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของ
ผู้เป็นเจ้าของข้อมู ลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี
อานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น
3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนาความรู้ทักษะและประสบการณ์
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
หลักปฏิบัติ
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
1.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความ
รับผิดชอบ
1.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและเปิดเผยข้อมูลตาม
วิชาชีพที่กาหนด
1.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไป
มีส่วนร่วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่อมเสี ยมาสู่วิชาชีพของการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ
1.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์
ข้อบังคับและจรรยาบรรณของหน่วยงานของรัฐ
2. ความเที่ยงธรรม...

-22. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
2.1 ผู้ ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่ วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสั มพัน ธ์ใดๆที่จะน าไปสู่ ความ
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของหน่ว ยงานของรัฐ รวมทั้งกระทาการใดๆที่จะทาให้เกิดอคติ ลาเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดอบได้อย่างเที่ยงธรรม
2.2 ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทาให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมใน
การใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
2.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ
ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทาให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง
หรือเป็นการปิดบังการกระทาผิดกฎหมาย
3. การปกปิดความลับ (Confidentiality)
3.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อ
ตนเองและจะไม่กระทาการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้ าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานเท่านั้น
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายในสาหรับ
หน่วยงานของรัฐ
4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ
ของการให้บริการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

กรอบคุณธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองนครพนม
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
กรอบคุณธรรมฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติตัวและการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองนครพนมเกี่ยวกับความเที่ยงธรรม ความเป็นอิสระและข้อจากัดของความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมใน
การให้ความเชื่อมั่นและการให้ คาปรึกษา เพื่ อให้การปฏิ บัติ งานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี ประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้
กรอบความประพฤติของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ความเป็นอิสระ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและไม่ถูกจากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่
ความรับผิดชอบเพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติและการแทรกแซงใดๆในเรื่องการกาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในรายงานตรงต่อนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ความเที่ยงธรรม
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีทัศนคติที่ไม่ลาเอียงหรือมีอคติไปทางใดทางหนึ่งและให้หลีกเลี่ยงในเรื่องของ
ความขัดแข้งทางผลประโยชน์ใดๆ
3. ข้อจากัดของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจากัดที่จะทาให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระหรือ
เที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยถึงเหตุหรือข้อจากัดดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสมโดย
ลักษณะของการเปิดเผยจะขึ้นอยู่กับเหตุหรือข้อจากัดที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณีและผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ประเมิน
งานที่ตนเคยมีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อนภายระยะเวลา 1 ปี กรณีที่ได้รับมอบหมายต้องแจ้งให้ทราบถึงข้อจากัด
ดังกล่าว
4. ความเชี่ยวชาญ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
และต้องสั่งสมความรู้ ทักษะและความสามารถอื่นๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะทาให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ

