
กฎบัตร 

วาดวยการตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายใน  

องคการสวนพฤกษศาสตร 

 

บทนาํ 

กฎบัตรนี้ จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหพนักงานทุกระดับภายในองคการสวนพฤกษศาสตร 

ไดรับทราบและมีความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค โครงสรางการบริหารงาน ขอบเขต หนาท่ี ความรับผิดชอบ 

ภารกิจ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน องคการสวนพฤกษศาสตร 

๑. ความหมาย  

“องคการ” หมายความวา องคการสวนพฤกษศาสตร 

“คณะกรรมการองคการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร  

 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร  

 “ผูอํานวยการองคการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 

“การตรวจสอบภายใน” หมาย ความวา งานท่ีองคการกําหนดข้ึนเก่ียวกับการสรางความเชื่อม่ันโดย

การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลท่ีดี 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการอยางเปนระบบ รวมท้ังการรายงานผล

การปฏิบัติงานและการใหคําปรึกษาอยางเปนอิสระและเท่ียงธรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคา และยกระดับกระบวนการ

ปฏิบัติงานขององคการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  

“สํานักตรวจสอบภายใน” หมายความวา หนวยตรวจสอบภายในตามความหมายในระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕ 

“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา พนักงานขององคการซ่ึงไดรับการแตงตั้งหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในสํานักตรวจสอบภายใน 

“ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูบริหารท่ีไดรับการแตงตั้งเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.๒๕๕๕ ซ่ึงหมายถึงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

“ผูบริหาร” หมายความวา พนักงานองคการผูทําหนาท่ีบริหารซ่ึงดํารงตําแหนงรองจากผูอํานวยการ  

องคการไมเกินสามลําดับ 

“ผูสอบบัญชี” หมายความวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  

๒. วัตถุประสงค 

 สํานักตรวจสอบภายใน จัดตั้งข้ึนเพ่ือใหบริการตอฝายบริหาร และหนวยงานตางๆ ในการให

คําปรึกษาแนะนํา เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน รวมท้ัง

ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งท่ี

เก่ียวของ โดยมุงเนนการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีความเสี่ยงสําคัญท่ีมีผลกระทบตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ

ขององคการสวนพฤกษศาสตร  



๒ 
 

๓. โครงสรางการบริหารงาน  

(๑) สํานักตรวจสอบภายในมีฐานะเทียบเทาระดับสํานัก และผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 

เปนผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน  

(๒) สํานักตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ   และ 

ผูอํานวยการองคการ และรายงานเก่ียวกับการบริหารงานภายในสํานักตรวจสอบตอผูอํานวยการองคการ  

สวนพฤกษศาสตร  

(๓) ผูตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงตอผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  

(๔) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน ตองมีความเปนอิสระ และไมมีความ 

ขัดแยงทางผลประโยชนในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ ไมควรไดรับมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไมใชงานท่ี

เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน หรือกิจกรรมใดท่ีเห็นวาอาจมีผลกระทบตอความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบ

ภายในดังนี้ 

  (๔.๑)  ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานใดๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน  

  (๔.๒)  จัดทํา หรืออนุมัติรายการทางการบัญชี รายงานทางการเงิน  

  (๔.๓)  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนท่ีไมไดอยูในหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ยกเวนพนักงานหรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในสังกัดสํานักตรวจสอบภายใน  

  (๕) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในตองไมตรวจสอบงานท่ีตนเคยทํา

หนาท่ีบริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนการตรวจสอบ  

  (๖)  ผูอํานวยการองคการ จะแตงตั้งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในไป

รักษาการตําแหนงอ่ืนหรือปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนในขณะเดียวกันไมได  

 (๗) ผูอํานวยการองคการตองจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของสํานัก

ตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานและความซับซอนของกิจกรรมของ

องคการ  

 (๘) การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของผูอํานวยการ

สํานักตรวจสอบภายใน ใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณา โดยให

ผูอํานวยการองคการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดวย  

๔. ขอบเขต หนาท่ี และความรับผิดชอบ 

(๑) จัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ 

ดําเนินงานขององคการโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานความเหมาะสม

ของกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และเผยแพรใหทราบท่ัวไป  

(๒) จัดใหมีการประเมินตนเองของสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกปตามแบบท่ีไดรับความ  

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการองคการและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ   

(๓) จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปของปบัญชีการเงินถัดไป เสนอตอคณะกรรมการ  



๓ 
 

ตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ และเสนอคณะกรรมการองคการทราบภายในเดือนกันยายน พรอมท้ังสงสําเนาแผนการ

ตรวจสอบภายในประจําปท่ีไดรับการอนุมัติแลว ใหกระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการอนุมัติ 

 ถาในระหวางปบัญชีการเงินขององคการมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจําปตามวรรค

หนึ่ง ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปท่ีมีการปรับปรุงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเสนอใหคณะกรรมการองคการทราบภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีไดรับการอนุมัติ พรอมท้ังสงสําเนาแผนการตรวจสอบภายในประจําปท่ีไดรับการอนุมัติแลวให

กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการอนุมัติ  

(๔) กรณีท่ีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของสํานักตรวจสอบภายในมีความจําเปนตอง  

อาศัยความรูความสามารถจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการองคการพิจารณาดําเนินการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง

ตอไป  

(๕) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับ  

ดูแลท่ีดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  

(๖) ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย  

ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

องคการ  

(๗) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบและขอมูลท่ีไดจากการประมวลดวย  

คอมพิวเตอร รวมท้ังการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไข และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน

ระบบงานสารสนเทศและเทคโนโลยี  

(๘) ตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพ 

ขององคการในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองคการ   

(๙) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม (๕) ถึง (๘) รวมท้ังมีขอเสนอแนะ วิธี และมาตรการ 

ในการปรับปรุงแกไขหนาท่ีตาม (๕) ถึง (๘)  

(๑๐) สอบทานเก่ียวกับหลักจริยธรรมองคการ และจรรยาบรรณสําหรับพนักงานและผูบริหาร  

(๑๑) ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพ่ือใหสามารถเขาใจแผนงานและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ  

ภายในท่ีเปนประโยชนรวมกันตอองคการ  

(๑๒) พัฒนาและอบรมความรู ทักษะ และความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง  

เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดขององคการ  

(๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีผูอํานวยการองคการมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

ตรวจสอบ โดยไมกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

(๑๔) สํานักตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปท่ีไดรับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

(๑๕) ใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน 
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ประสบการณ ความรูกับผูท่ีไดรับการตรวจสอบเก่ียวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารการควบคุม 

รวมท้ังแนวทางปฏิบัติท่ีดี ตลอดจนขอความเห็นจากหนวยงานท่ีไดรับการตรวจสอบเก่ียวกับผลการปฏิบัติงาน

และนําความเห็นนั้นๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง  

(๑๖) ในกรณีท่ีสํานักตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวา มีการฝาฝนกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ  

วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานขององคการ ใหรายงาน

พรอมความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือแจงตอผูอํานวยการองคการ   

(๑๗) ในกรณีท่ีสํานักตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทําท่ีอาจ  

กอใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงานขององคการอยางรายแรง การขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต 

หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองท่ีสําคัญในระบบควบคุมภายใน ใหรายงานพรอมความเห็นตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการทันที เพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการองคการตอไป   

 (๑๘)  สํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจากกิจการอ่ืนท่ีไมใชหนาท่ีของการตรวจสอบภายใน   

โดยผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน ดวยความเท่ียงธรรมปราศจากการแทรกแซง 

และไมอยูภายใตอิทธิพลหรือเง่ือนไขใดๆ ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน  

๕. สิทธิในการปฏิบัติงาน 

 สํานักตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล    เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินงานของ  

องคการ ท่ีครบถวนสมบูรณเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ รวมท้ังการสอบถามขอมูล คําชี้แจงจากพนักงาน

หรือผูปฏิบัติงานขององคการ ตามท่ีพิจารณาแลววาจําเปน และเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการตรวจสอบ หนวยรับ

ตรวจมีหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน  

๖.  ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และผูสอบบัญชี  

 คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการโดยกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน หารือ

รวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และบุคคลท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ดังนี้ 

 ๖.๑ บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีตอสํานักตรวจสอบภายใน   

  (๖.๑.๑) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตอง เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบในฐานะเลขานุการทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุผลอันควรในการไมไดรับอนุญาตใหเขาประชุมในบางคราว 

หรือบางวาระ ซ่ึงตองมีบันทึกเหตุผลอยางเปนลายลักษณอักษร  

  (๖.๑.๒) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีหนาท่ีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ

ตรวจสอบประจําป ระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีองคการเผชิญอยู ความเพียงพอของการควบคุมภายใน  

  (๖.๑.๓) รายงานวัตถุประสงค และสรุปผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ

ภายใน ใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ อยางนอยไตรมาสละครั้ง  

  (๖.๑.๔) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในสามารถขอเขาพบเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน 

หารือเก่ียวกับปญหาจากการปฏิบัติงานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยเฉพาะประธานกรรมการไดตาม

ความเหมาะสม  

 ๖.๒ การปฏิบัติงานรวมกันกับฝายบริหาร  
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  คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝายบริหารเขารวมประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลองคการ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

 ๖.๓ การติดตามการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี  

  ควรมีการประชุมเพ่ือหารือขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี รวมถึงขอตรวจพบ และ

ขอเสนอแนะ รวมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

๗. ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแลอ่ืน 

 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายในรวมกับผูอํานวยการ

องคการ ผูบริหารหนวยรับตรวจ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแลอ่ืน เพ่ือใหม่ันใจวา

แผนการตรวจสอบภายในและการดําเนินการตางๆ ครอบคลุมประเด็นท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลสูงสุด โดยการประชุมอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

๘. บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม  

 สํานักตรวจสอบภายในควรมีจํานวนผูตรวจสอบภายใน ระดับของเจาหนาท่ี คุณสมบัติ และ

ประสบการณในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและมาตรฐานอยางเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้ 

 ๘.๑ คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน  

  (๘.๑.๑) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน ตองมีคุณวุฒิข้ันต่ํา 

ระดับปริญญาตรี  มีความรู  ทักษะ และความสามารถดานอ่ืนท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานดานตรวจสอบ เชน  

ความรูความสามารถดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คําสั่งท่ี

เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคการ ความรูดานการเงินการบัญชี  ดานบริหารจัดการ  ดานการบริหาร

ความเสี่ยง  ดานการควบคุมภายใน  ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  และดานสารสนเทศและเทคโนโลยี 

เปนตน 

  (๘.๑.๒)  มีความเขาใจหลักการบริหารอยางเพียงพอ ท่ีจะนําไปวิเคราะห   เพ่ือหาขอยุติท่ี 

เหมาะสมได  

  (๘.๑.๓) สามารถดํารงความเปนอิสระ ความเท่ียงธรรมและความชอบธรรม  

  (๘.๑.๔) เปนผู วางตนเหมาะสมในดานกิริยา วาจา ความสุภาพและความเสมอตนเสมอปลาย  

ใหความชวยเหลือ รวมมือกับทุกหนวยงานในองคกรอยางเทาเทียมกัน  

  (๘.๑.๕) ใชเหตุผลในการวิเคราะห และแกไขปญหา  

  (๘.๑.๖) ประพฤติตนดีงาม รักษาคําพูด   รักษาความสุจริต  รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของ

วิชาชีพและตนเอง  

 ๘.๒  การสรรหาและรักษาบุคลากรดานการตรวจสอบภายใน  

 สํานักตรวจสอบภายในสามารถเสนอโอนยายเจาหนาท่ีท่ีมีความรู ความสามารถจากสํานักอ่ืนใน

องคการ เขามาปฏิบัติงานในชวงเวลาหนึ่งๆ ตามความเหมาะสม โดยไดรับการสนับสนุนจากผูอํานวยการ

องคการ  

 

 ๘.๓  การพัฒนาและการฝกอบรมดานการตรวจสอบภายใน  
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  (๘.๓.๑) แผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน ตองกําหนดดานการ

พัฒนาและฝกอบรมบุคลากรภายในสํานักตามขีดความสามารถหลักและเฉพาะทางไว อยางนอยสี่สิบชั่วโมงตอ

คนตอป  

  (๘.๓.๒)    พนักงานตรวจสอบภายในควรไดรับการอบรมทางวิชาชีพดานตรวจสอบภายใน  

อยางนอยรอยละสี่สิบ ของจํานวนพนักงานในสํานักตรวจสอบภายใน  

๙. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว  

 ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการจัดทําแผนการตรวจสอบระยะยาวประจํา ๓-

๕ ป และแผนการตรวจสอบประจําป ซ่ึงกําหนดข้ึนตามความเสี่ยงขององคการฯ เสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยแผนการตรวจสอบนี้ ตองระบุถึงการสอบทาน การประเมินประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล และความประหยัด เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล 

ประกอบดวย 

 (๑)  การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและความเสี่ยงท่ีสําคัญ

ขององคการ และแผนขององคการ โดยมีกําหนดระยะเวลา ๓-๕ ป 

 (๒) แผนเชิงกลยุทธกําหนดบทบาทของผูตรวจสอบภายใน ในการเปนผูประสานงานและแลกเปลี่ยน

ความรูรวมท้ังการตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อม่ันในการบริหารจัดการองคกรท่ีมีประสิทธิผลทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ 

 (๓) การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง  มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตาม

ลักษณะของกิจกรรมในข้ันตอนของการวางแผน และติดตามการเปลี่ยนแปลงขององคการอยูตลอดเวลา และ

ประเมินความเสี่ยงท่ีองคการเผชิญอยู 

 (๔) สํานักตรวจสอบภายในควรหารือเรื่องความเสี่ยงกับฝายบริหาร และเปรียบเทียบกับผลการ

ประเมินของฝายบริหาร 

 (๕)  มีการจัดทําแผนหรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรของสํานักตรวจสอบ โดยจัดลําดับความ

เสี่ยงเพ่ือใชในการจัดสรรทรัพยากรในการตรวจสอบ 

 

๑๐. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 การวางแผนตรวจสอบในรายละเอียดของแตละกิจกรรมตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําข้ึน

โดยหารือกับผูบริหารหนวยรับตรวจท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 

 (๑)  การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยางเปน

ระบบและสอดคลองกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ สัมพันธกับวัตถุประสงคและความเสี่ยงขององคการ  

จัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยกําหนดเก่ียวกับโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน   วัตถุประสงคของ

การตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง ลําดับความสําคัญ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  Mandays 

ผูรับผิดชอบหลักและผูเก่ียวของในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  และแผนการตรวจสอบกําหนดกิจกรรมในการ

เปนผูประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู  การใหบริการใหคําแนะนําปรึกษา  มีการทบทวน แกไข ปรับปรุง
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แผนการตรวจสอบตามความจําเปนและเหมาะสม เสนอตอผูอํานวยการองคการเพ่ือพิจารณา และเสนอตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการองคการเพ่ือทราบ  

 (๒)  การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดของแตละกิจกรรมหรือกระบวนการ  กําหนดใหมีการ

สอบทานหรือจัดทําทางเดินของงาน  และประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานท่ีสําคัญ  ประเมินความเปนไปได

ของการเกิดทุจริต และวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตขององคการ  มีการหารือกับผูเก่ียวของ

หรือผูบริหารสายงานกอนเริ่มปฏิบัติ  มีการรายงานผูท่ีเก่ียวของหลักหรือผูบริหารสายงานตามความจําเปน

และเหมาะสม 

๑๑. การรายงานและการปดการตรวจสอบ  

 (๑) การรายงานผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุวัตถุประสงค ขอบเขตของการ

ตรวจสอบ รายละเอียดและประเด็นท่ีตรวจพบ ผลกระทบของความเสี่ยงท่ีสําคัญ และขอเสนอแนะ นําเสนอ

รายงานใหแก ผูอํานวยการองคการ ผูบริหาร ผูบริหารหนวยรับตรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบ  

 (๒) การปดการตรวจสอบ โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือปดการตรวจสอบ เพ่ือขอความเห็นและคํา

ชี้แจงจากผูรับผิดชอบหลัก และผูเก่ียวของ พรอมท้ังแผนการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ  

 (๓)  การรายงานตอผูบริหารหนวยรับตรวจ  คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหนารัฐวิสาหกิจ ให

เปนไปตามแผนงาน ขอกําหนด กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว และ

ข้ึนอยูกับรายละเอียดและประเด็นท่ีควรไดรับการพิจารณา เชน เดือนละครั้งหรือไตรมาสละครั้ง  

๑๒. การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแล  

 (๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในอยางเปนลายลักษณอักษร และรับ

ความเห็นของผูรับการตรวจเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง มีการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตามความเห็นของผูรับการตรวจ นําความเห็นท่ีสัมพันธกับภารกิจและ

วัตถุประสงคของสํานักตรวจสอบภายใน เชน การใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน การปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน และความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ มาประกอบการวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

 (๒)  มีนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมถึง แนวทางการปฏิบัติงานและการสอบ

ทานงาน โดยมีการสอบทานคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 

๑๓.  การปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ   

 (๑)   กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีท่ีชัดเจน ท่ีสามารถอธิบายและแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน

เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  

 (๒) มีกระบวนการเปดเผยการกระทําผิดหรือละเลยท่ีกอใหเกิดขอผิดพลาด ความไมมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล การสูญเสีย หรือทําใหเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย มีการรวบรวมหลักฐานท่ี

เพียงพอ เก่ียวของ และเชื่อถือไดเพ่ือใชประกอบผลการตรวจสอบ รวมท้ังการเสนอแนะใหมีการสืบสวน

สอบสวนตอไปตามความจําเปนและเหมาะสม  



๘ 
 

 (๓)    มีการพิจารณาและบันทึกงานท่ีจําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ

 (๔)   มีการเปดเผยขอเท็จจริงท่ีมีสาระสําคัญ หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจทําใหเกิดความ

เขาใจผิดในรายงานของผูตรวจสอบภายในหรืออาจทําใหพิจารณาไดวาเปนการปกปดความผิดตามกฎหมาย  

๑๔. จรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน  

 ๑๔.๑ ความซ่ือสัตย ผูตรวจสอบภายในทุกคนตองแสดงความซ่ือสัตย ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องท่ี

ไดรับมอบหมาย ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการสรางความเชื่อม่ัน  และไววางใจในทุกกิจกรรมท่ีผูตรวจสอบภายใน

ดําเนินการโดยมีแนวทางท่ีผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติดังนี้  

 (๑๔.๑.๑)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย ขยันหม่ันเพียร และดวยความรับผิดชอบ 

 (๑๔.๑.๒) ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปดเผยขอมูลตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  

ระเบียบ และวิชาชีพ 

 (๑๔.๑.๓) ไมมีสวนเก่ียวของ หรือมีสวนรวมกับการกระทําใด ๆท่ีขัดตอกฎหมาย   

หรืออาจทําใหองคการ และหรือวิชาชีพเกิดความเสื่อมเสีย 

 (๑๔.๑.๔)  ใหความเคารพและสงเสริมวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ         

จรรยาบรรณขององคการ 

 ๑๔.๒ ความเท่ียงธรรม  ผูตรวจสอบภายในตองมีความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน  หรือดําเนิน

กิจกรรมทุกกิจกรรมโดยปราศจากอิทธิพลหรือการคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว ผูตรวจสอบภายในควรแสดง

ความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน การแสดงความเห็น การรวบรวมขอมูล การประเมินและการรายงานใน

กิจกรรมท่ีตนเองปฏิบัติงานอยางเหมาะสมโดยมีแนวทางท่ีผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติดังนี้  

 (๑๔.๒.๑) ไมมีสวนเก่ียวของหรือความสัมพันธใด ๆ   ท่ีมีผลกระทบตอหรืออาจทําให 

การใชวิจารณญาณของตนเกิดความไมเท่ียงธรรม หรือมีอคติเกิดข้ึนไดซ่ึงสวนเก่ียวของนี้หมายความรวมถึ ง 

ความขัดแยงกับผลประโยชนขององคการดวย 

 (๑๔.๒.๒) ไมรับสิ่งของหรือผลตอบแทนใดๆ ท่ีจะทําใหเกิดหรืออาจทําใหขาดความ 

เท่ียงธรรมในการใชวิจารณญาณในการปฏิบัติหนาท่ี 

 (๑๔.๒.๓) เปดเผยขอเท็จจริงท่ีรับทราบ ซ่ึงหากไมเปดเผยขอเท็จจริงนั้น อาจทําให 

เกิดความเขาใจผิดในรายงานการตรวจสอบ  

 ๑๔.๓ ความรูความสามารถ ผูตรวจสอบภายในควรใชความรู ทักษะและประสบการณท่ีจําเปนใน

การปฏิบัติงานโดยมีแนวทางท่ีผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติดังนี้ 

            (๑๔.๓.๑)  ปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในกิจกรรม หรือในเรื่องท่ีตนมีความรู ความสามารถ 

ทักษะและประสบการณเทานั้น 

 (๑๔.๓.๒) ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  

และคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

                          (๑๔.๓.๓)  พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผลและคุณภาพของการปฏิบัติงานอยู 

ตลอดเวลา       






