นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
พึงปฏิบัติ การจัดทำแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การบริการให้ความเชื่อมั่น และการ
บริการให้คำแนะนำปรึกษา โดยคำนึงถึงประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้กำหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ถือปฏิบัติ ดังนี้
นโยบายการตรวจสอบ
1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความเป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ แ ห่ งวิช าชีพ จรรยาบรรณ ซื่ อสั ต ย์สุ จริต มี คุณ ธรรม และเที่ ยงธรรม เป็น ไปอย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ
ประสิทธิผล และประหยัด โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในเรื่องที่ทำการตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ทำการตรวจสอบ งานที่ตนเองเป็นผู้ปฏิบัติหรือดำเนินการ ภายใน 1 ปี เพื่อมิให้
เสียความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการตรวจสอบ
3. ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมาย และการดำเนินการในลักษณะผล ประโยชน์
ทับซ้อนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๔. เสริมสร้างความสามัคคีมีการทำงานเป็นทีม ผลสำเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน
5. ให้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ หน่ ว ยรั บ ตรวจเสมื อ นลู ก ค้ า วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการปฏิ บั ติ งาน หรื อ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงการแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น มิใช่ลักษณะการจับผิด
6. ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติมีการศึกษาหาความรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
7. การวางแผนการตรวจสอบให้ ค รอบคลุ ม ถึ งความเสี่ ย งขององค์ ก ร ปฏิ บั ติ งานตรวจสอบให้ เป็ น ไป
ในแนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน
8. ดำเนิ น บทบาทในการเสริ ม สร้ างให้ มี ระบบบริห ารจั ด การที่ ดี โดยการตรวจสอบเพื่ อ ให้ ท ราบและ
แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารและดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ แผนงาน วัตถุประสงค์ขององค์กร
โดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมาย และมีผลคุ้มค่า
9. .ให้มีการประชุมในหน่วยงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อได้ทราบปัญหาจากการตรวจสอบและแนะนำ
แนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
10. พัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
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นโยบายการดำเนินงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ดังนี้
1.นโยบายงานตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชี หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบความถูกต้อง
เกี่ย วกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน ตลอดจนการบันทึกบัญชีการพัสดุ การบริห าร
งบประมาณ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและโปร่งใส
2.นโยบายงานตรวจสอบด้านการปฏิบั ติงานตามระเบียบ หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารและการจัดการด้านวิชาการ งานสนับสนุนด้านวิชาการ การบริการวิชาการ
และการจัดหารายได้ ว่าได้ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน วัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบล
ปทุมราชวงศาและหน่วยรับตรวจ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด
3.นโยบายงานตรวจสอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ และการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการดำเนิน งานของหน่วย
รับตรวจได้อย่างเหมาะสม
๔.นโยบายงานตรวจสอบด้านการติดตามและประเมินผล หน่วยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน โครงการของเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
๕.นโยบายงานตรวจสอบพิ เศษ หน่ ว ยตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและประเมิ น ผลกรณี ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้ บ ริ ห าร หรื อ มี ข้ อ เสนอแนะจากผู้ ต รวจสอบภายนอก เช่ น สำนั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
เป็นต้น ด้วยความเต็มใจและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าการสรุปงานตรวจสอบพิเศษจะเสร็จสิ้น
บทบาทหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความอิสระในหน้าที่ ไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการบริหาร และ
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงอย่างไรก็ตามสามารถให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะได้ตาม
ความเหมาะสม
ทั้งนีใ้ ห้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้อนุมัตินโยบาย
(นายปราโมทย์ อินลี)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา
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หน้า 2

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit Process)
การวางแผนตรวจสอบ

การสารวจข้อมูลเบือ้ งต้น
การประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน
การประเมินความเสี่ยง
การวางแผนการตรวจสอบ
-แผนการตรวจสอบระยะยาว
-แผนการตรวจสอบประจาปี
การวางแผนการปฏิบตั ิงาน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ก่อนเริ่มปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบ
ระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบ
การปฏิบตั ิเมื่อเสร็จสิน้
งานตรวจสอบ
-การรวบรวมหลักฐาน
-การรวบรวมกระดาษทาการ
-การสรุปผลการตรวจสอบ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------การจัดทำรายงานและติดตามผล
การปฏิบตั ิเมื่อเสร็จสิน้
งานตรวจสอบ
-การจัดทารายงาน
-รูปแบบรายงาน
การติดตามผล
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กระดาษทาการ

