
 

 

 

นโยบายการตรวจสอบภายใน 

(Internal Auditing Policy) 

หนวยตรวจสอบภายใน  องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

1. วัตถุประสงค 
นโยบายฉบับน้ี จัดทำขึ้นเพื่อใหผูตรวจสอบภายในใชเปนกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน 

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน ของหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย โดยยึดหลักการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกาตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเพื ่อใหการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในบรรลุ วัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงกำหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หนาที่ ความรับผิดชอบที่จำเปนในการดำเนินกิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน เพื ่อใหหนวยตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เปนกลไกหนึ ่งของ

กระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) เพื ่อสรางความ มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาระบบตาง ๆ ของ

องคกรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบรรลุ วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

2. กฎหมาย ระเบียบ  มาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน 
ผูตรวจสอบภายในทุกคนตองศึกษาทำความเขาใจกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานดานการ 

ตรวจสอบภายใน อยางถองแท ซึ่งขอกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานดานที่เก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ไดแก 

1. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

สำหรับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 

3. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

สำหรับหนวยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 

4. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงสำหรับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

5. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ 

หนวยงาน ของรัฐ พ.ศ. 2561 

3. นโยบายการตรวจสอบภายใน 
1. ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย มีความเปนอิสระเที่ยงธรรม โปรงใส 

เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด โดยคำนึงถึงความคุมคาในเรื่องที่ตรวจสอบ 

2. ผูตรวจสอบภายในตองไมตรวจสอบงานที่ตนเองเปนผูปฏิบัติหรือดำเนินการ เพื่อมิใหเสีย 

ความเปนอิสระและเท่ียงธรรมในการตรวจสอบ 
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3. ผูตรวจสอบภายในจะไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องผดิกฎหมาย และการดำเนินการในลักษณะมี 

ผลประโยชน ทับซอนกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

4. การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในตอหนวยรับตรวจ  ตองอยูบนวัตถุประสงคเพ่ือ 

เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  เพื่อการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน

ของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนมิใชเปนการตรวจสอบเพื่อจับผิด 

5. ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึง 

ปฏิบัติ ตองพัฒนาตนเอง  ศึกษาหาความรูดานวิชาชีพตรวจสอบภายในอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

6. การวางแผนการตรวจสอบใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงขององคกร  ปฏิบัติงานตรวจสอบให 

เปนไปใน แนวทางเดียวกันโดยปฏิบัติตามคูมือการตรวจสอบภายใน มาตรฐานและจริยธรรมการตรวจสอบภายใน 

7. ผูตรวจสอบภายในควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อให 

ผลลัพธทีม่ี ประโยชนสูงสุด 

8. หนวยตรวจสอบภายในภายในจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

จากหนวยรับตรวจ  ผูบริหารและผูที่เกี ่ยวของเพื่อนำขอเสนอแนะความคาดหวังและความตองการของหนวยรับ

ตรวจ เพื่อนำขอมูลที่ไดมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงแกไขงานปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ  และ

เปนที่ยอมรบัมากขึ้น 

4. การกำกับดูแลและหนาที่ความรับผิดชอบ 
4.1 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน มีหนาที่ในการกำกับดูแลและหนาที่ความรับผิดชอบ  

ดังนี ้
   (1) กำหนดวัตถุประสงคอำนาจหนาที่และความรับผดิชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ภายในอยางเปน ทางการไวในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

   (2) วางแผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบภายในประจำปตามผลการ 

ประเมินความเสี่ยง แผนงาน โครงการในระดับกลยุทธขององคกร รวมทั้งการมอบหมายงานแกปญหาในการ

ปฏิบัติงาน ติดตาม  ประเมินผล  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด 

   (3) ศึกษา วิเคราะห กำหนดแนวทางและกำกับดูแลการตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

การตรวจสอบ ภายในหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

   (4) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดแนวทางการออกแบบและการประเมินผลการควบคมุ 

ภายในของ หนวยตรวจสอบภายใน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  เพื่อกำหนดความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการ

ควบคุม  เพ่ือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

   (5) ใหคำปรึกษาเก่ียวกับลักษณะงานและขอบเขตงานของหนวยรับตรวจ  เพ่ือชวยสราง 

มูลคาเพิ่ม  ลดความเสี่ยงและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  และใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน 
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   (6) ประสานการทำงานกับสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เพ่ือให 

หัวหนาสวนราชการของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการใหขอมูลและขอเสนอแนะ เพื่อทำใหผลการตรวจสอบมี

ประโยชนสามารถนำไปสูการพัฒนา  ปรับปรุง  แกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

   (7) ศึกษา วิเคราะห และกำหนดรปูแบบการจัดทำกระดาษทำการ  รวมถึงการสอบทานและ 

การควบคุมดูแลขอมูลหลักฐานและกระดาษทำการ  และกำหนดแนวทางการจัดทำฐานขอมูลที่เกี ่ยวกับการ

ตรวจสอบภายในในระบบ Intranet เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน 

   (8) กำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ไดมอบหมาย  เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการ 

ปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวอยางมีคุณภาพ  และมีระบบในการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพ่ือใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบท่ีกำหนด 

   (9) พัฒนาระบบในการติดตามผลการตรวจสอบตามท่ีผูบรหิารสั่งการในรายงานผลการ 
ตรวจสอบ 

  (10) ถายทอดความรูแกผูตรวจสอบภายในระดับรองลงมา และหนวยรับตรวจ เชน ให 

คำปรึกษาแนะนำในการ ปฏิบัติงาน โดยจัดทำกิจกรรม KM ภายในหนวยงาน เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชน

ในการปฏิบัติงาน 

  (11) ชี้แจง ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ มาตรการการควบคมุภายในที่เหมาะสม เพ่ือใหการ 

ประเมินผลการควบคุมภายในเปนไปตามแนวทางท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

  (12) กำกับดูแลการจัดทำฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน  

เพ่ือให สอดคลองและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจและผูที่เก่ียวของ 

  (13) กำกับดูแล ปรับปรุง และรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในใหครอบคลุมในทุกดาน  

ตามหลักเกณฑมาตรฐานและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

   (14)  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดรับมอบหมายจาก 
ผูบังคบับัญชา 

4.2 ผูตรวจสอบภายใน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน องคการ 

บริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

(2) ผูตรวจสอบภายในตองมีความรู ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ท่ีรับผิดชอบ และตองสะสมความรู ทักษะและความสามารถอื่น ๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(3) ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพและ 

มีทักษะการปฏิบัติงานอยางสมเหตุสมผลในอันที่จะทำใหการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับและนาเชื่อถือ 
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(4) ผูตรวจสอบภายในตองพิจารณาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการวิเคราะหขอมูล 

อื่นๆ  มาเปน เครื่องมือชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความ

ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ 

(5) ผูตรวจสอบภายในตองหมั่นศึกษาหาความรู ทกัษะ และความสามารถอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิอยู 

ตลอดเวลา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

(6) ผูตรวจสอบภายในตองจัดทำหรือปรับปรุงคูมือที่ใชในการตรวจสอบใหเปนปจจุบันและ 

สามารถนำไปใช ในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปแตละป 

(7) จัดทำแผนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค ขอบเขต  

ระยะเวลา และ การจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบภายในประจำป 

(8) ระบุวิเคราะหประเมินผลและรวบรวมขอมลูสารสนเทศใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานที่ไดรบั 

มอบหมายให บรรลุตามวัตถุประสงค 

 (9) รายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ไดรบัมอบหมายภายในเวลาที่เหมาะสม ทันตอการแกไข 
สถานการณ 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

5.1 การวางแผนตรวจสอบ 
 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ตามผลการ 

ประเมินความ เสี่ยงโดยมีการจัดทำขอตกลงในการกำหนดเกณฑความเส่ียงรวมกันของบุคลากรในองคกรกับหนวย

ตรวจสอบภายใน และนำแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในมาใชในการประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือวางแผน และเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปตอนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย 

อนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป  ในกรณทีี่การวางแผนการตรวจสอบภายในสวนราชการมีระยะเวลาตั้งแต 1 

ปขึ้นไปใหเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวตอนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย เพื่อประกอบการ

พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป  รวมท้ังเสนอการปรับเปลี่ยน แผนการตรวจสอบในรอบปท่ีมีนัยสำคัญ

ใหนายกองคการบริหารสวนตำลจำปาหวาย  พิจารณาอนุมัติดวย  ผูตรวจสอบภายในจัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน 

(Engagement  Plan)  เปนลายลักษณอักษรตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

ใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบประจำป  โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่เกี ่ยวของ เพื่อนำมาวาง

แผนการปฏิบัติงานในแตละเรื่องใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสำคัญรวมทั้งกำหนดวัตถุประสงค 

ขอบเขต และแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กำหนด 

5.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

   ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง โดยตองรวบรวมขอมูล 

วิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติของ

องคกร รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของ โดยนำแผนการปฏิบัติงานมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ พรอม 
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ท้ังบันทึก ขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบใหเพียงพอตอการสนับสนนุขอสรปุ 

หัวหนาหนวยงานตรวจสอบตองสอบทานกระดาษทำการ เอกสาร หลักฐานที่รวบรวมไวจากการ 

ตรวจสอบและ ขอสรุปสิ่งที่ตรวจพบ เพื่อใหมั่นใจวาทีมตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ เสร็จสมบูรณ และเปนไป

ตามแผนการ ตรวจสอบที่กำหนดไว 

5.3 การรายงานผลการตรวจสอบ 
 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบตอนายกองคการบริหารสวน 

ตำบลจำปาหวาย ภายในเวลาอันสมควรและไมเกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนนิการตรวจสอบแลวเสร็จ  กรณเีรื่อง

ที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที  เพื่อใหผูบริหารทราบถึง

วัตถุประสงคขอบเขต  วิธีปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบขอมูลทั้งหมดทุกขั้นตอน  สรุปขอบกพรองที่ตรวจพบ  

ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและการควบคุม  พรอมขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงเพื่อเสนอผูบริหารหรือผูที่

เก่ียวของพิจารณาสั่งการแกไขปรับปรงุตอไป รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ผูบริหารควรทราบ 

ผูตรวจสอบภายในมีหนาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติงานตรวจสอบแลว 

เสร็จเสนอหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกอนนำเสนอนายก

องคการบริหารสวนตำบลจำปาหวายพิจารณาสั่งการ 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในตองเผยแพรรายงานผลการปฏิบัติงานใหกับบุคคลที่เก่ียวของ 

ทราบตาม ความเหมาะสม 

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานระยะๆ อยางนอย  2  ครั้งตอป 

ตอนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไวในแผนการ

ตรวจสอบ โดยครอบคลุมกิจกรรมการใหความเชื่อมั่น และการใหคำปรึกษา รวมทั้งปญหาอุปสรรคที่ทำใหไม

สามารถดำเนินการไดตามแผน 

5.4 การติดตามผลการตรวจสอบ 
      หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน กำหนดขั้นตอนในการติดตามผลการตรวจสอบ ดังนี้ 
      1. กรณีติดตามผลการตรวจสอบระหวางป ทำการติดตามผลตามแผนปฏิบัติงานและจัดทำ 

กระดาษทำการสรุปผลการแกไขเปนลายลักษณอักษร และสรุปรายงานผลตอนายกองคการบริหารสวนตำบล     
จำปาหวาย ภายใน 60  วันนับแตวันที่นายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย สั่งการตามขอเสนอแนะ  

     2. กำหนดแนวทางในการติดตามผลตอหนวยรับตรวจภายในระยะ 7 – 15 วันทำการนับแต 
วันที่แจงกำหนดการ และติดตามทวงถามภายใน 7 วันทำการหลังครบกำหนด โดยทำหนังสือติดตามเปนลาย
ลักษณอักษร และติดตามทวงถามครั้งที่ 2 ภายใน 7 วันหลังครบกำหนดการติดตามทวงถามครั้งที ่ 1 โดยทำ
หนังสือติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร  

    3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ เมื่อไดรับรายงานจากหนวยรับตรวจวาการ 
ดำเนินงาน แกไขแลวเสร็จหรืออยูในขั้นตอนใด พรอมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหนายกองคการ
บริหารสวนตำบลจำปาหวายทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ  

   4. กรณีติดตามผลการตรวจสอบ ตามแผนการตดิตามผลการตรวจสอบประจำป มอบหมายให 
ผูตรวจสอบภายในกำหนดหัวขอการติดตามผลใหครบถวนทุกประเด็นที่เสนอแนะและมีหลักฐานประกอบและสรุป 
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รายงานผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะพรอมหลักฐานประกอบเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลจำปาหวาย  
  5. สิ้นปงบประมาณ นำผลการติดตามการตรวจสอบและเวลาในการดำเนินงานของหนวยรบั 

ตรวจมาเปนขอมูลสวนหนึ ่งใน การประเมินความเสี่ยงของหนวยรับตรวจเพื ่อจัดทำแผนการตรวจสอบใน
ปงบประมาณถัดไป  

  6. จัดเก็บหลักฐานการติดตามไวอยางเปนระบบตามขอกำหนดของหนวยตรวจสอบภายใน 
6. การจัดเก็บรักษาขอมูลที่ไดจากการปฏิบัติงาน 
  6.1 การจัดเก็บกระดาษทําการ โดยปกติกระดาษทําการที่ทําขึ้นในการตรวจสอบงวดหนึ่งจะ
จัดเก็บไวในแฟม แยกเปน 2 ประเภท คือ  

      1. แฟมปจจุบัน (Current File) ใชกับกระดาษทําการที่ทําขึ้นในงวดการตรวจสอบงวดน้ัน 
หรือ ครั้งน้ันโดยเฉพาะ และจะไมมีสวนสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงวดตอไป เชน กระดาษทําการตรวจนับ 
เงินสด แผนการสอบบัญชีโดยรวม หลักฐานการประเมินความเสี่ยง  การพิจารณาผลงานของผูตรวจสอบภายใน  
การวิเคราะหเปรียบเทียบตางๆ  หลักฐานการตรวจสอบและผลของการตรวจสอบ  หลักฐานการควบคุมงาน เปน
ตน 

     2. แฟมถาวร (Permanent File) ใชกับกระดาษทําการที่เก่ียวของกับการตรวจสอบงวดอ่ืน ๆ 
ที่มี ความสําคัญที่ตองใชอางอิงประกอบการตรวจสอบงวดตอ ๆ ไป เชน รายงานผลการปฏิบัติงาน ผังการจัด
องคกร/ขอมูลโครงสรางองคกร  สรุปยอเอกสารกฎหมายที่สําคัญ สัญญาและรายงานการประชุม ระบบบัญชีและ
ระบบการควบคุมภายในขององคกร  สําเนาจดหมาย/บันทึกการตรวจสอบ สําเนางบการเงิน/รายงานของผูสอบ
บัญชี เปนตน 
  6.2 การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอื่น เชน วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ภาพถาย ใหจัดเก็บในตูที่มี
กุญแจเปดปดอยางมั่นคง รวมถึงการจัดทำขอมูลในคอมพิวเตอรเมื่อสรุปรายงานผลครบถวนแลวใหลบขอมูลที่ไม
เก่ียวของออกหรือเมื่อไมจำเปนตองใชเปนขอมูลอางอิงและใหกำหนดรหัสการเขาถึงแฟมงานที่ตองใชอยูเพื่อปองกัน
ขอมลูใหปลอดภัยมากขึ้น 

      ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามนโยบายการตรวจสอบภายใน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เปนตนไป 

 
 

            (ลงชื่อ)    อนงค  บุญเรือง    ผูจัดทำ 
    (นางอนงค  บุญเรือง)  

         หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
 
 

 

 

 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระดาษทําการ 

 

กระบวนการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit Process) 

 
 
การวางแผนตรวจสอบ          
 
 
 
 
       
 
 
 
          
       

      -แผนการตรวจสอบระยะยาว 
      -แผนการตรวจสอบประจำป 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
      -การรวบรวมหลกัฐาน 
      -การรวบรวมกระดาษทำการ 
      -การสรุปผลลการตรวจสอบ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
การจัดทำรายงานและติดตามผล 
 
      -การจัดทำรายงาน 
      -รูปแบบรายงาน 

 

การสาํรวจขอ้มูลเบืองตน้ 

การประเมินผลระบบการ
ควบคมุภายใน 

การประเมนิความเสียง 

การวางแผนการ
ตรวจสอบ 

การวางแผนการ
ปฏบิตังิาน 

กอ่นเรมิปฏบิตังิาน
ตรวจสอบ 

ระหวา่งการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบ 

การปฏบิตัเิมือเสร็จสนิ
งานตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏบิตังิาน 

การตดิตามผล 


