
 
 

นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย 

 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ  
ด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานโดยให้สามารถน าผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการ 
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่หน่วยงานและเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน  
ของเทศบาลต าบลแม่อายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่  
หน่วยงานจึงก าหนดนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
นโยบายการตรวจสอบ 

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพแม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ กฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ก าหนดรวมทั้งปฏิบัติตนและปฏิบัติงานภายใต้กรอบคุณธรรม  
ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลแม่อาย 

2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม โปร่งใส 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ท าการตรวจสอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพทางปฏิบัติ 
และให้หมั่นศึกษาหาความรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของตนเอง  รวมทั้งได้ 
รับการศึกษาอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนา  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการปฏิบัติงาน 

4. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานต่อหน่วยรับตรวจในลักษณะให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง 
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มิใช่ลักษณะการจับผิด กรณีมีประเด็นหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงาน ผู้ตรวจสอบภายในต้องด าเนินการประสาน ช่วยเหลือเพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไข 
ในประเด็นปัญหาดังกล่าว 

5. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินจากภายใน ประเมินจากภายนอก และการสอบถามความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 
รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริหารและหน่วยรับตรวจ 

6. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสริมสร้างความรัก สามัคคี ท างานเป็นทีม เพื่อผลส าเร็จของงาน 
ซึ่งเป็นผลงานของทุกคน รวมถึงสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

7. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ 
ผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องเพื่อน าข้อเสนอแนะ ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 
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มาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุง แก้ไขในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิท ธิภาพ 
เป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

8. การเก็บรักษาข้อมูล จัดให้มีการเก็บรกัษาข้อมูลทีไ่ด้จากการปฏิบัติงานบรกิารให้ความเช่ือมัน่ 
และงานบริการให้ค าปรึกษา ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ทั้งนี้ ข้อก าหนดในการเก็บรักษาข้อมูล  
ต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงาน 
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

9. การเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบรกิารให้ความเช่ือมั่น และงานบริการให้ค าปรึกษา 
ให้กับบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
หรือผู้บริหารท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ขั้นตอน 1  การวางแผนการตรวจสอบ 

1. ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเรียนรู้และท าความเข้าใจหน่วยรับตรวจที่จะเลือกมาตรวจสอบ 
เช่น โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน อัตราก าลัง นโยบาย ภารกิจ ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค เป็นต้น 
โดยศึกษาจากเอกสารการประชุมหารือกับหัวหน้าของหน่วยรับตรวจ การสอบถาม ดูรายงาน 
ผลการตรวจสอบครั้งก่อน 

2. ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามที่หน่วยรับตรวจจัดท าตามหลักเกณฑ์  
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ        
พ.ศ .  2561 เพื่ อ ให้ทราบถึง ความเพียงพอเหมาะสมของประสิทธิผลระบบการควบคุมภายใน 
และใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการตรวจสอบให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา อัตราก าลัง 
แจ้งงบประมาณ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

3. ประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็น 
ที่อาจเกิดข้ึน และเป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเสี่ยง  
ในระดับสูง ก็ควรวางแผนการตรวจสอบทันทีหรือในปีแรก ๆ โดยสามารถเลือกประเมินความเสี่ยง  
ระดับหน่วยงาน หรือระดับกิจกรรม หรือทั้งระดับหน่วยงานและระดับกิจกรรมก็ได้ตามความเหมาะสม 
กับศักยภาพ  ของผู้ตรวจสอบภายในประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และการจัดล าดับ ความเสี่ยง รวมถึงให้มีการจัดท าบัญชีรายการความเสี่ยงด้วย 

4. จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี เสนอให้ผู้บริหารท้องถ่ิน 
อนุมัติ ภายในเดือนกันยายน ด้วยแผนการตรวจสอบระยะยาว มีระยะเวลา  3-5 ปี และต้องก าหนดให้ 
ครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมด ส าหรับแผนการตรวจสอบประจ าปี มีระยะเวลา 1 ปี และต้องจัดท า  
ให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ส่งส าเนาแผนตรวจสอบระยะยาว  
และแผนการตรวจสอบประจ าปีให้หน่วยรับตรวจ 
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5. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ( Engagement plan ) ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ 
ภายใน ให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วย การก าหนดประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติงาน 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยต้องจัดท าให้สอดคล้องกบัแผนการตรวจสอบ ประจ าป ี

 

ขั้นตอน 2  การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1. ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1) ก าหนดวัน เวลา และผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบแต่ละหน่วยรับตรวจและกิจกรรม 
การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี แจ้งก าหนดการเข้าตรวจสอบ รวมทั้งรายการเอกสารหลักฐาน 
ที่ให้จัดเตรียมส าหรับการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ 

2) ให้ ผู้ รั บผิดชอบในการตรวจสอบ ศึกษา ข้อมูลของหน่ วยรับตรวจ  เ ช่น  ภารกิจ  
ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ กระดาษท าการ รายงานผลการตรวจสอบ ผลการด าเนินการ  
ตามข้อเสนอแนะขอครั้งก่อน เป็นต้น รวมถึงต้องศึกษาเรียนรู้ระเบียบกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน  
ตรวจสอบ 

2. ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1) เมื่อถึงหน่วยรับตรวจ ประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างผู้ตรวจสอบกับผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง 

โดยให้ผู้ตรวจสอบแจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบและยืนยันความเหมาะสม 
2) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ( Engagement plan ) 
3) จัดท ากระดาษท าการ โดยบันทึกรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่ ได้จากการตรวจสอบ 

และรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้ในการรายงานผลการตรวจสอบ 
3. เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 

1) รวบรวมกระดาษท าการ เอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน โดยให้หัวหน้าหน่วย 
ตรวจสอบภายในสอบทานความครบถ้วนสมบูรณ์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษท าการ 
และเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมถึงสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ 

2) ประชุมปิดการตรวจสอบ เพื่อแจ้งผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบถึงประเด็นข้อตรวจพบ 
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ช้ีแจง 
และยืนยันความถูกต้องเหมาะสมของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะด้วย 

 

ขั้นตอน 3 การจัดท ารายงานและติดตาม 
1. การจัดท ารายงานเป็นการรายงานผลการตรวจสอบเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต 

วิธีการปฏิบัติงาน และข้อมูลผลการตรวจสอบทั้งหมด ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ประเด็นความเสี่ยง  
ที่ส าคัญและการควบคุมรวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
ให้หน่วยรับตรวจแก้ไขปรับปรุง 

1) เสนอร่างรายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานความถูกต้อง 
สมบูรณ์ ภายใน 25 วันท าการนับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จ 

/2) รายงานผล... 



4 

 

2) รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบ และพิจารณาสั่งการให้หน่วยรับต รวจ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ แล้วส่งส าเนารายงานการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ 
โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะภายใน 30 วัน 

2. การติ ดตาม  เพื่ อ ให้ทร าบ ว่าหน่ วยรั บตรวจ ได้ มี ก ารด า เนินการตาม ข้อ เสนอแนะ                
ของหน่วยตรวจสอบภายในตามที่ผู้บริหารท้องถ่ินสั่งการให้ด าเนินการหรือไม่ เพียงใด  

1) เมื่อหน่วยรับตรวจแจ้งผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบสอบ ทาน
ความครบถ้วนถูกต้องของการด าเนินการ โดยดูเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อยืนยันการด าเนินการ 

2) เสนอผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน              
5 วันท าการ เพื่อพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

3) กรณีหน่วยรับตรวจไม่รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ภายในก าหนด 30 วัน 
ให้ผู้ตรวจสอบภายในเร่งรัดติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยแจ้งเป็นหนังสือประทับตรา  
และให้หน่วยรับตรวจรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วัน 

3. ให้จัดท าตารางควบคุมการจัดท า การเสนอ รายการส่งรายงานผลการตรวจสอบ รายการรายงาน 
ผลการด าเนินการ ตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ การเสนอ รายการแจ้งผลการด าเนินการ 
ตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดผู้ผู้ตรวจสอบภายในไว้ด้วย 
  
 
 
 
 

                 (นางเจนจริา  อินนา) 
           หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 

        
                (นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ) 
              นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 

 


