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นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

เทศบาลต าบลเชียงเครือ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
************************** 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยง       
ผู้ประกอบวิชาชีพึงปฏิบัติ การจัดท าแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปจจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง         
(Risk Based Approach) การบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และการบริการให้
ค าแนะน าปรึกษา (Consultancy Service) โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์จึงได้ก าหนดนโยบาย และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ดังนี้ 

นโยบายการตรวจสอบ 
  1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม 
โปร่งใส ยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และเที่ยงธรรม เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ท าการตรวจสอบ 
 2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ท าการตรวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการ ภายใน 
1 ปี เพื่อมิให้เสียความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ 
 3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการด าเนินการใน
ลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 4. เสริมสร้างความสามัคคีมีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของสานเป็นผลงานของทุกคน 
 5. ให้ปฏิบัติต่อหน่วยรับตรวจเสมือนลูกค้า วัตถุประสงค์เอเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน 
หรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด 
 6. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพึงปฏิบัติ มีการศึกษา 
หาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 7. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
 8. ด าเนินบทบาทในการเสริมสร้างให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี โดยการตรวจสอบเอให้ทราบ
และแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน 
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า 
 9. ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพ่ือได้ทราบปจญหาจากการตรวจสอบ
และแนะน าแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 10. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญ ก าลังใจและความสามัคคีใน
การปฏิบัติงาน 
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นโยบายการปฏิบัติงาน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน มีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะบริหาร ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. นโยบายการตรวจสอบด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (strategic Auditing) หน่วยตรวจสอบ
ภายในท าการตรวจสอบการบริหารงาน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
 2.  นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) หน่วยตรวจสอบ
ภายในท าการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน และโครงการขององค์กร ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือหลักการที่ก าหนด การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่า 
 3. นโยบายงานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี (Financial Auditing) หน่วย
ตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน 
ตลอดจนการบันทึกบัญชี การพัสดุ การบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส  
 4. นโยบายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance Auditing) เป็นการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวข้องที่ก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร 
 5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ด้านต่างๆ ขององค์กร ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล
เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็น
ธรรมและความโปร่งใส 
 6. นโยบายงานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบภายในท าการ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการน าระบบสารสนเทศมาช่วย
ในการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจได้อย่างเหมาะสม 
 7. นโยบายงานตรวจสอบพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและประเมินผล
กรณีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงาน
ตรวจสอบพิเศษจะเสร็จสิ้น 
 ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ก าหนดคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบริการให้ค าปรึกษา  

นโยบายการติดตามผลการตรวจสอบภายใน 
 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ เช่น มีการก าหนดเกี่ยวกับความถี่ ในการติดตามสถานะของ
การด าเนินการตามข้อเสนแนะ และวิธีการการายงานสถานะของการปฏิบัติตามแผน เป็นต้น ตาม
ประกาศของเทศบาลต าบลเชียงเครือ เรื่อง  เกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 31 กันยายน 2564  
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นโยบายการรักษาความลับข้องข้อมูล 
 1. จ ากัดการเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานและรายงานการตรวจสอบ งานให้ความ
เชื่อมั่นและงานให้ค าปรึกษา โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหาร และหน่วยรับตรวจ และแจ้งให้พนักงาน
ทราบว่าเป็นเอกสารที่มีข้ันความลับและมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ 
 2. กรณีหน่วยงานภายนอกขอใช้ข้อมูลผลการตรวจสอบภายใน เช่น ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน คลังจังหวัด คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และหน่วยงานของรัฐ
อ่ืนๆ ที่อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบ จะต้องมีหนังสือหรือเอกสารที่เป็นลายลักษณะ
อักษร ในการขอข้อมูล และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ หรือหลังมี
การปรึกษาฝ่ายกฎหมายก่อนตามความเหมาะสม 
 3. จัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในสถานที่จัดเก็บปลอดภัย 
 4. ก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการให้ความเชื่อมั่นและ
การให้ค าปรึกษา ไม่ว่าข้อมูลจะ  
 4. ก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานการให้ความเชื่อมั่นและ
การให้ค าปรึกษา ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บในสื่อรูปแบบใด ไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ปฏิบัติงาน
เสร็จสิ้น 

นโยบายการจ ากัดความเสื่อมเสียของผู้ตรวจสอบภายใน 
 หน่วยงานตรวจสอบภายในมีคู่มือ/นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม การ
จัดการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และลักษณะของความเสื่อมเสียจากการขาดความเป็นอิสระ
และความเที่ยงธรรมโดยให้ใช้รูปแบบรายงานหรือแบบฟอร์มในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตามประกาศเทศบาลต าบลเชียงเครือ เรื่อง มาตรฐานการป้องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลต าบลเชียงเครือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลงวันที่ 31 กันยายน 2564  

บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
 หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความอิสระในหน้าที่ ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ทางการบริหารและไม่ควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง อย่างไรก็ตามสามารถให้
ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การวางแผนการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       - แผนการตรวจสอบระยะยาว 
        - แผนการตรวจสอบประจ าป ี 

1.1 ส ารวจข้อมลูเบื้องต้น 

1.2 การประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

1.3 การประเมินความเสี่ยง 

1.4 การวางแผนการตรวจสอบ 
   

1.5 การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
*ประชุมเปิดการตรวจสอบ 
 
 
*ประชุมปิดการตรวจสอบ 
*หน่วยรับตรวจประเมินผล 
ความพึงพอใจของหน่วยตรวจสอบ        
ส่งกลับหน่วยตรวจสอบภายใน 7 วัน      - การรวบรวมหลกัฐานนับจากวันที่
ประชุมปิดการตรวจสอบ                    - การรวบรวมกระดาษท าการ 
         - การสรุปผลการตรวจสอบ 
 
 
 

2.1 ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

2.2 ระหว่างการปฏบิัติงาน
ตรวจสอบ 

2.3 การปฏิบตัิเมื่อเสรจ็สิ้น
งานตรวจสอบ 

3. การจัดท ารายงานและติดตามผล 
 
 
         - การรวบรวมหลกัฐาน 
         - การรวบรวมกระดาษท าการ 
         - การสรุปผลการตรวจสอบ 
 
*กรณีที่หน่วยรับตรวจไม่รายงานผลหรือ 
รายงานผลไม่ครบถ้วน หนว่ยตรวจสอบ 
จะติดตามทางวาจา และออกหนังสือ 
ติดตามทุก 3 เดือน 
 

3.1 รายงานผลการปฏิบตัิงาน 

3.2 การตดิตามผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดาษท าการ 

*หน่วยตรวจสอบออกรายงานให้
นายกฯ สั่งการให้หน่วยรับตรวจ
แก้ไขตามข้อตรวจพบ 

*หน่วยรับตรวจตอบกลับรายงานปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ เสนอนายกฯ  
ส าเนาหน่วยตรวจสอบฯ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันที่นายกฯ สั่งการ 
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 ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 
 
        จตุรภัทร  อุปพงษ์ 
     (นายจตุรภัทร  อุปพงษ์) 
     นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
     วันที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


