
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบภายใน  กรมการขนส่งทางราง 

.................................................................... 

  กลุ่มตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบัติ การจัดท าแผนการตรวจสอบที่ได้ประเมินถึงปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การบริการให้ความเชื่อมั่น 
และการบริการให้ค าปรึกษา โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 

นโยบายการตรวจสอบ 

  ๑. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ  
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง และส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน 
    ๒. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ ต้องไม่น าข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์
เพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน และไม่กระท าการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และการด าเนินการในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน
กับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ๓. พัฒนาบทบาทและหน้าที่การตรวจสอบ มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนทัศนคติที่หน่วยรับตรวจมองว่า
เป็นการจับผิด เป็นการส่งเสริมให้งานประสบความส าเร็จ หรือเพ่ิมคุณค่างานให้กับหน่วยรับตรวจ และภาพรวม
ของกรมการขนส่งทางราง โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องรับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ประสานงานหรือเป็นที่ปรึกษาใน
การแก้ไขให้งานทุกส่วนด าเนินไปสู่เป้าหมายของกรมการขนส่งทางราง 
  ๔. เสริมสร้างความสามัคคีมีการท างานเป็นทีม ผลส าเร็จของงานเป็นผลงานของทุกคน 
   ๕. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกรมการขนส่งทางราง  
   ๖. สนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายใน และพัฒนา
ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง สามารถประเมินประสิทธิผลของ
การควบคุมดูแล การควบคุม และการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยรับตรวจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบงาน/
กระบวนงาน และช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน 
  ๗. การเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น และงานบริการให้ค าปรึกษา 
ให้กับบุคคลภายในและภายนอกส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หรืออธิบดี
กรมการขนส่งทางราง แล้วแต่กรณี 
   ๘. จัดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั่น และงานบริการให้
ค าปรึกษา ไม่ว่าข้อมูลจะถูกเก็บในสื่อรูปแบบใด ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 
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กระบวนการปฏิ บัติงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารวจข้อมูลเบื้องต้น 

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

การประเมินความเสี่ยง 

ระบุ > วิเคราะห์  > จัดล าดับ 

การวางแผนการตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่จะตรวจสอบ 

 

 การวางแผนการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการตรวจสอบ > วัตถุประสงค์การตรวจสอบ   
> ขอบเขตการตรวจสอบ > แนวทางการตรวจสอบ 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบ 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามผล 

การวางแผน 

การปฏิบัติงาน 

การจัดท ารายงาน 
และการติดตามผล 

เรื่องท่ีตรวจพบ 

กระดาษ 
ท าการ 
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วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. การวางแผนการตรวจสอบ 
       ๑.๑  การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยรับตรวจ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้ตรวจสอบภายในสามารถประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนจะด าเนินการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
       ๑.๒  ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้ทราบถึงความเพียงพอเหมาะสมของระบบการ
ควบคุมภายใน และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบให้เหมาะสม 
       ๑.๓  ประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นและ
เป็นผลท าให้การท างานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยสามารถเลือกประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงานหรือ
ระดับกิจกรรมก็ได้ตามความเหมาะสมกับศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งก ารประเมินความเสี่ยง 
ประกอบด้วย การระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดล าดับความเสี่ยง 
       ๑.๔  วางแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ให้ด าเนินการตามแนว
ทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       ๑.๕  วางแผนการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในจัดท าแผนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ซึ่งประกอบด้วย ประเด็น
การตรวจสอบ วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ขอบเขตและทรัพยากรการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบก่อนน าแผนไปปฏิบัติ 

๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
       ๒.๑  ก าหนดวัน เวลา และผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในพร้อมทั้งแจ้ง
หน่วยรับตรวจให้ทราบถึงวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ก าหนดการเข้าตรวจสอบ และรายการเอกสารหลักฐานที่ให้
หน่วยรับตรวจจัดเตรียมส าหรับการตรวจสอบ 
       ๒.๒  เตรียมการตรวจสอบเบื้องต้น โดยศึกษางานตรวจสอบที่ท ามาแล้ว ประเด็นข้อตรวจพบ 
กระดาษท าการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
       ๒.๓  เปิดการตรวจสอบโดยแจ้งวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจทราบ 
       ๒.๔  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตที่ก าหนด 
      ๒.๕  จัดท ากระดาษท าการบันทึกข้อมูล รายละเอียดต่างๆ ที่ได้ท าการตรวจสอบ และรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อใช้อ้างอิงรายงานผลการตรวจสอบ 
       ๒.๖  รวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จากการใช้เทคนิคและวิธีการ
ต่างๆ ในการรวบรวมข้ึนระหว่างการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนความเห็นเกี่ยวกับข้อตรวจพบในการ
พิสูจน์ว่าสิ่งที่ตรวจพบนั้นมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
       ๒.๗  รวบรวมกระดาษท าการ เพ่ือสรุปประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ 
       ๒.๘  ปิดการตรวจสอบ เพ่ือแจ้งหน่วยรับตรวจให้ทราบถึงประเด็นข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ ร่วม
พิจารณากับหน่วยรับตรวจ และรับฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติม เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานที่ถกูต้องและยอมรับได้ร่วมกัน 
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๓. การจัดท ารายงานและการติดตามผล 
       ๓.๑  การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ เสนอให้หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในสอบทานความถูกต้อง 
       ๓.๒  เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้อธิบดีทราบ และพิจารณาสั่งการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ แล้วส่งรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผล  
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
       ๓.๓  การติดตาม เพ่ือให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจได้มีการด าเนินการตามข้อเสนอแนะตามที่อธิบดี  
สั่งการให้ด าเนินการหรือไม่ เพียงใด 
       ๓.๔  เมื่อหน่วยรับตรวจแจ้งผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ให้ผู้รับผิดชอบสอบทานความ
ถูกต้องของการด าเนินการ โดยดูเอกสารหลักฐานประกอบเพ่ือยืนยันการด าเนินการ แล้วรายงานให้หัวหน้ากลุ่ม
ตรวจสอบภายในทราบ  
 
 

 

 

 


