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นโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

                (Policy and Internal Audit Process) 
               หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

1. วัตถุประสงค์ 
นโยบายฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบล เมืองเตา โดยยึด
หลักการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ ตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
จึงก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หน้าที่ ความรับผิดชอบที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรม
และขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเตา เป็นกลไกหนึ่งของกระบวนการก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) เพ่ือสร้างความ มั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าระบบต่าง ๆ ขององค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร 

 

2. กฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านการตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องศึกษาท าความเข้าใจกับกฎหมาย  ระเบียบ มาตรฐานด้านการ

ตรวจสอบภายใน อย่างถ่องแท้ ซึ่งข้อกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 
ได้แก่ 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ 
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

3. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับ หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2564 
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3. นโยบายการตรวจสอบภายใน 
 

1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส
เป็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ตรวจสอบ 

2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือด าเนินการ เพ่ือมิให้เสียความ
เป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ 

3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎมาย และการด าเนินการในลักษณะมี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

4. การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในต่อหน่วยรับตรวจ ต้องอยู่บนวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิใช่เป็นการตรวจสอบเพื่อจับผิด 

5. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึง
ปฏิบัติ ต้องพัฒนาตนเอง ศึกษาหาความรู้ด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

6. การวางแผนการตรวจสอบให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององค์กร ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไป
ใน แนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

 

นโยบายการด าเนินงาน   

หน่วยตรวจสอบภายใน  มีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร 

1. นโยบายงานตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชี หน่วยตรวจสอบภายในท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน  ตลอดจนการบันทึก
บัญชีการพัสดุ การบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส 

2.  นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานการบริหารว่าได้ด าเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์
ของหน่วยงานและหน่วยรับตรวจ และด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด 

3.  นโยบายงานตรวจสอบด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบภายในท าการ 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ  การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจได้อย่าง
เหมาะสม และน าระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ  เพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์สูงสุด  

      4. นโยบายงานตรวจสอบพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและประเมินผล 
กรณีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร  หรือมีข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายนอก เช่น ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน เป็นต้น ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  จนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพิเศษจะ
เสร็จสิ้น 
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5. หน่วยตรวจสอบภายในภายในจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
จากหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อเสนอแนะความคาดหวังและความต้องการของ
หน่วยรับตรวจ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

 

นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
1. จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม  จ าแนกเอกสาร                

เป็นหมวดหมู่  และเก็บในตู้เก็บเอกสารให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ สะดวกในการค้นหา 
2. การเก็บรักษาข้อมูล จัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้ความ 

เชื่อมั่นและงานบริการให้ค าปรึกษา ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในสื่อรูปแบบใด  ทั้งนี้ ข้อมูลก าหนดในการเก็บ
รักษาข้อมูลต้องสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ และกฎหมาย ระเบียบ หลัก เกณฑ์ของ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง โดยให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

3. ไฟล์ข้อมูลการปฏิบัติงาน  ที่บันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ จะต้องมีรหัสผ่านเพ่ือเข้าใช้งาน 
ในระบบทุกครั้ง 

4. การเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น และงานบริการให้ค าปรึกษา 
ให้กับบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา แล้วแต่กรณี 
 
4. การก ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการก ากับดูแลและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(1) ก าหนดวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

อย่างเป็นทางการไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
(2) วางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีตามผลการประเมิน

ความเสี่ยง แผนงาน โครงการในระดับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งการมอบหมายงานแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

(3) ศึกษา วิเคราะห์ ก าหนดแนวทางและก ากับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 

(4) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดแนวทางการออกแบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ หน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เพ่ือก าหนดความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการ
ควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(5) ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับลักษณะงานและขอบเขตงานของหน่วยรับตรวจ   เพ่ือช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  ลดความเสี่ยงและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน 

(6) ประสานการท างานกับส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา เพ่ือให้หัวหน้า
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ส่วนราชการของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ เพ่ือท าให้ผลการตรวจสอบมี
ประโยชน์สามารถน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดรูปแบบการจัดท ากระดาษท าการ รวมถึงการสอบทานและการ
ควบคุมดูแลข้อมูลหลักฐานและกระดาษท าการ และก าหนดแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในในระบบ Intranet เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

(8) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ได้มอบหมาย เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงาน
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และมีระบบในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ก าหนด 

(9) พัฒนาระบบในการติดตามผลการตรวจสอบตามที่ผู้บริหารสั่งการในรายงานผลการตรวจสอบ 
(10) ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ตรวจสอบภายในระดับรองลงมา และหน่วยรับตรวจ เช่น ให้ค าปรึกษา

แนะน าในการ ปฏิบัติงาน โดยจัดท ากิจกรรม KM (Knowledge Management) ภายในหน่วยงาน เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ที่เปน็ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

(11) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือให้การ 
ประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

   (12) ก ากับดูแลการจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน  
เพ่ือให ้สอดคล้องและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   (13)  ก ากับดูแล ปรับปรุง และรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

   (14)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

4.2 ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     (1) ปฏิบัติตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน  องค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
     (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานที่

รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะและความสามารถอ่ืน ๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
     (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและ

มีทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 
     (4) ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

อ่ืนๆ  มาเป็น เครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

     (5) ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

     (6) ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าหรือปรับปรุงคู่มือที่ใช้ในการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและ
สามารถน าไปใช้ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีแต่ละปี 
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กระดาษท าการ 

     (7) จัดท าแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต 
ระยะเวลา และ การจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

     (8) ระบุวิเคราะห์ประเมินผลและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ งานที่ได้รับ
มอบหมายให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

     (9) รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่เหมาะสม ทันต่อการแก้ไข
สถานการณ ์

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit Process) 
 

การวางแผนตรวจสอบ          
 
 
 
 
       
 
 
  
       
      -แผนการตรวจสอบระยะยาว 
      -แผนการตรวจสอบประจ าปี 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
      -การรวบรวมหลักฐาน 
      -การรวบรวมกระดาษท าการ 
      -การสรุปผลลการตรวจสอบ 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

การวางแผนการ
ตรวจสอบ 

การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน 

ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

ระหว่างการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

การปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้น
งานตรวจสอบ 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
การจัดท ารายงานและติดตามผล 
 
      -การจัดท ารายงาน 
      -รูปแบบรายงาน 
 

 
 

5.1 การวางแผนตรวจสอบ 
     1) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ตามผล 

การประเมินความ เสี่ยงโดยมีการจัดท าข้อตกลงในการก าหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรใน
องค์กรกับหน่วยตรวจสอบภายใน  

     2) ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยน าแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบ
การควบคุมภายในมาใช้ในการประเมินความเสี่ยง  เพ่ือให้ทราบถึงความพอเพียงและเหมาะสมของ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และใช้เป็นข้อมูลเพ่ือวางแผนการตรวจสอบให้เหมาะสม  
       3) จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนตรวจสอบประจ าปี เสนอให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเตา อนุมัติภายในเดือน กันยายน  โดยแผนการตรวจสอบระยะยาว มีระยะเวลา 3 -5 ปีและ
ต้องก าหนดให้ครอบคลุมหน่วยรับตรวจทั้งหมด ส าหรับแผนตรวจสอบประจ าปี มีระยะเวลา 1 ปีและจะต้อง
จัดท าให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว  เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาว เพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี  รวมทั้งเสนอการปรับเปลี่ยน แผนการตรวจสอบในรอบปีที่มี
นัยส าคัญให้นายกองค์การบริหารส่วนต าลเมืองเตา  พิจารณาอนุมัติด้วย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ส่งส าเนา
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีให้หน่วยรับตรวจทราบ   

     4) จัดท าแผนการปฏิบัติงาน (Engagement  Plan)  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้ความ
เห็นชอบ และให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือน ามาวางแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญรวมทั้ง
ก าหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด 

5.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1) ก าหนด วัน เวลาและผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบแต่ละหน่วยรับตรวจและกิจกรรมการ 

ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี แล้วแจ้งก าหนดการพร้อมทั้งรายการเอกสารหลักฐานที่ให้
จัดเตรียมส าหรับการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ 

2) ให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบศึกษาข้อมูลของหน่วยรับตรวจ  เช่น ภารกิจ ผลการ 

ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ กระดาษท าการ รายงานผลการตรวจสอบ ผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของครั้งก่อน เป็นต้น  รวมถึงต้องศึกษาระเบียบกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

การติดตามผล 
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ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1) เมื่อถึงหน่วยรับตรวจ ประชุมเปิดการตรวจสอบระหว่างผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบกับ 

ผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้อง โดยแจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบให้ผู้รับตรวจทราบและยืนยัน
ความเหมาะสม 

2) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)  
3) จัดท ากระดาษท าการ โดยบันทึกรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการตรวจสอบ และ 

รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เพ่ือใช้ในการรายงานผลการตรวจสอบ 
 

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 
1) รวบรวมกระดาษท าการ และเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และสอบทานความครบถ้วน 

สมบูรณ์ของการปฏิบัติงานตรวจสอบ กระดาษท าการ และเอกสารหลักฐานต่างๆ รวมถึงสรุปประเด็นข้อตรวจ
พบและเสนอแนะเพ่ือแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบ 

2) ประชุมปิดตรวจ เพ่ือแจ้งผู้รับตรวจที่เกี่ยวข้องทราบถึงประเด็นข้อตรวจพบและ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ โดยต้องเปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจง และยืนยันความ
ถูกต้องเหมาะสมของข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะด้วย 
 

5.3 การรายงานผลการตรวจสอบ 
1) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองเตา ภายใน 2 เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ทราบถึงวัตถุประสงค์ขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน  สรุป
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ  ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและการควบคุม  พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงเพ่ือเสนอผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาสั่งการแก้ไขปรับปรุงต่อไป  รวมทั้งเรื่องอ่ืนๆ ที่
ผู้บริหารควรทราบ 

2) ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานตรวจสอบ
แล้วเสร็จเสนอหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบสอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในก่อน
น าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตาพิจารณาสั่งการ 

3) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่
เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม 

4) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา  เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ตรวจสอบ โดยครอบคลุมกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้ค าปรึกษา รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
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5.4 การติดตามผลการตรวจสอบ 
(1) วางแผนการติดตามผล ประกอบด้วย วิธีการติดตาม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(2) ด าเนินการติดตามผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการติดตามผล 
(3) รายงานผลการติดตามผลการตรวจสอบงวดปัจจุบันในทุกประเด็นการตรวจสอบที่พบ

ข้อบกพร่องต่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา 
(4) จัดเก็บหลักฐานการติดตามไว้อย่างเป็นระบบ 
 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่   22  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 
 

 
                                                                             (นางสายใจ   กิ่งเมืองเก่า)  

     นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


