กฎบัตร
วาดวยการตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายใน
องคการสวนพฤกษศาสตร
บทนํา
กฎบัตรนี้ จัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานทุกระดับภายในองคการสวนพฤกษศาสตร
ไดรับทราบและมีความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค โครงสรางการบริหารงาน ขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบ
ภารกิจ และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน องคการสวนพฤกษศาสตร
๑. ความหมาย
“องคการ” หมายความวา องคการสวนพฤกษศาสตร
“คณะกรรมการองคการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความวา คณะกรรมการตรวจสอบองคการสวนพฤกษศาสตร
“ผูอํานวยการองคการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
“การตรวจสอบภายใน” หมาย ความวา งานที่องคการกําหนดขึ้นเกี่ยวกับการสรางความเชื่อมั่นโดย
การตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตางๆ ขององคการอยางเปนระบบ รวมทั้งการรายงานผล
การปฏิบัติงานและการใหคําปรึกษาอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรมเพื่อเพิ่มคุณคา และยกระดับกระบวนการ
ปฏิบัติงานขององคการใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
“สํานักตรวจสอบภายใน” หมายความวา หนวยตรวจสอบภายในตามความหมายในระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๕๕
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา พนักงานขององคการซึ่งไดรับการแตงตั้งหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในสํานักตรวจสอบภายใน
“ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งหมายถึงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
“ผูบริหาร” หมายความวา พนักงานองคการผูทําหนาที่บริหารซึ่งดํารงตําแหนงรองจากผูอํานวยการ
องคการไมเกินสามลําดับ
“ผูสอบบัญชี” หมายความวา สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
๒. วัตถุประสงค
สํานักตรวจสอบภายใน จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการตอฝายบริหาร และหนวยงานตางๆ ในการให
คําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินงาน รวมทั้ง
ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูล ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งที่
เกี่ยวของ โดยมุงเนนการตรวจสอบในประเด็นที่มีความเสี่ยงสําคัญที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
ขององคการสวนพฤกษศาสตร

๒

๓. โครงสรางการบริหารงาน
(๑) สํานักตรวจสอบภายในมีฐานะเทียบเทาระดับสํานัก และผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
เปนผูบริหารสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน
(๒) สํานักตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูอํานวยการองคการ และรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานภายในสํานักตรวจสอบตอผูอํานวยการองคการ
สวนพฤกษศาสตร
(๓) ผูตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติงานโดยตรงตอผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
(๔) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน ตองมีความเปนอิสระ และไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ไมควรไดรับมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติงานอื่นที่ไมใชงานที่
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือกิจกรรมใดที่เห็นวาอาจมีผลกระทบตอความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบ
ภายในดังนี้
(๔.๑) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานใดๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
(๔.๒) จัดทํา หรืออนุมัติรายการทางการบัญชี รายงานทางการเงิน
(๔.๓) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไมไดอยูในหนวยงานตรวจสอบภายใน
ยกเวนพนักงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานในสังกัดสํานักตรวจสอบภายใน
(๕) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในตองไมตรวจสอบงานที่ตนเคยทํา
หนาที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปกอนการตรวจสอบ
(๖) ผูอํานวยการองคการ
จะแตงตั้งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในไป
รักษาการตําแหนงอื่นหรือปฏิบัติหนาที่อื่นในขณะเดียวกันไมได
(๗) ผูอํานวยการองคการตองจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรเพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของสํานัก
ตรวจสอบภายในเปนไปอยางเหมาะสมและสอดคลองกับปริมาณงานและความซับซอนของกิจกรรมของ
องคการ
(๘) การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง และประเมินผลงานของผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายใน ใหคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณา โดยให
ผูอํานวยการองคการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดวย
๔. ขอบเขต หนาที่ และความรับผิดชอบ
(๑) จัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานขององคการโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และเผยแพรใหทราบทั่วไป
(๒) จัดใหมีการประเมินตนเองของสํานักตรวจสอบภายในเปนประจําทุกปตามแบบที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหผูอํานวยการองคการและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
(๓) จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปของปบัญชีการเงินถัดไป เสนอตอคณะกรรมการ

๓

ตรวจสอบเพื่ออนุมัติ และเสนอคณะกรรมการองคการทราบภายในเดือนกันยายน พรอมทั้งสงสําเนาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลว ใหกระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ
ถาในระหวางปบัญชีการเงินขององคการมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจําปตามวรรค
หนึ่ง ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปที่มีการปรับปรุงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอใหคณะกรรมการองคการทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับการอนุมัติ พรอมทั้งสงสําเนาแผนการตรวจสอบภายในประจําปที่ไดรับการอนุมัติแลวให
กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ
(๔) กรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของสํานักตรวจสอบภายในมีความจําเปนตอง
อาศัยความรูความสามารถจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการองคการพิจารณาดําเนินการวาจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
ตอไป
(๕) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับ
ดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(๖) ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
องคการ
(๗) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของระบบและขอมูลที่ไดจากการประมวลดวย
คอมพิวเตอร รวมทั้งการเขาถึงขอมูลในการปรับปรุงแกไข และการรักษาความปลอดภัยของขอมูลใน
ระบบงานสารสนเทศและเทคโนโลยี
(๘) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพ
ขององคการในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองคการ
(๙) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม (๕) ถึง (๘) รวมทั้งมีขอเสนอแนะ วิธี และมาตรการ
ในการปรับปรุงแกไขหนาที่ตาม (๕) ถึง (๘)
(๑๐) สอบทานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมองคการ และจรรยาบรรณสําหรับพนักงานและผูบริหาร
(๑๑) ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพื่อใหสามารถเขาใจแผนงานและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ภายในที่เปนประโยชนรวมกันตอองคการ
(๑๒) พัฒนาและอบรมความรู ทักษะ และความสามารถของผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง
เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดขององคการ
(๑๓) ปฏิบัติงานอื่นที่ผูอํานวยการองคการมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยไมกระทบตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(๑๔) สํานักตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ
(๑๕) ใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยงานตางๆ และมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน

๔

ประสบการณ ความรูกับผูที่ไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารการควบคุม
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนขอความเห็นจากหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
และนําความเห็นนั้นๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง
(๑๖) ในกรณีที่สํานักตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวา มีการฝาฝนกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ
วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการ ใหรายงาน
พรอมความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อแจงตอผูอํานวยการองคการ
(๑๗) ในกรณีที่สํานักตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทําที่อาจ
กอใหเกิดความเสียหายตอผลการดําเนินงานขององคการอยางรายแรง การขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต
หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน ใหรายงานพรอมความเห็นตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการทันที เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการองคการตอไป
(๑๘) สํานักตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระจากกิจการอื่นที่ไมใชหนาที่ของการตรวจสอบภายใน
โดยผูตรวจสอบภายในมีอิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน ดวยความเที่ยงธรรมปราศจากการแทรกแซง
และไมอยูภายใตอิทธิพลหรือเงื่อนไขใดๆ ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
๕. สิทธิในการปฏิบัติงาน
สํานักตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
องคการ ที่ครบถวนสมบูรณเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ รวมทั้งการสอบถามขอมูล คําชี้แจงจากพนักงาน
หรือผูปฏิบัติงานขององคการ ตามที่พิจารณาแลววาจําเปน และเกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการตรวจสอบ หนวยรับ
ตรวจมีหนาที่ในการอํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
๖. ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร และผูสอบบัญชี
คณะกรรมการองคการสวนพฤกษศาสตร เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการโดยกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน หารือ
รวมกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และบุคคลที่เกี่ยวของอื่นๆ ดังนี้
๖.๑ บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตอสํานักตรวจสอบภายใน
(๖.๑.๑)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตอง เขารวมประชุมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในฐานะเลขานุการทุกครั้ง ยกเวนมีเหตุผลอันควรในการไมไดรับอนุญาตใหเขาประชุมในบางคราว
หรือบางวาระ ซึ่งตองมีบันทึกเหตุผลอยางเปนลายลักษณอักษร
(๖.๑.๒) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีหนาที่รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป ระบุความเสี่ยงที่สําคัญที่องคการเผชิญอยู ความเพียงพอของการควบคุมภายใน
(๖.๑.๓) รายงานวัตถุประสงค และสรุปผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบ
ภายใน ใหคณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบ อยางนอยไตรมาสละครั้ง
(๖.๑.๔) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในสามารถขอเขาพบเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
หารือเกี่ยวกับปญหาจากการปฏิบัติงานตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะประธานกรรมการไดตาม
ความเหมาะสม
๖.๒ การปฏิบัติงานรวมกันกับฝายบริหาร
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คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญฝายบริหารเขารวมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลองคการ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๖.๓ การติดตามการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชี
ควรมีการประชุมเพื่อหารือขอบเขต แนวทางการสอบบัญชี รวมถึงขอตรวจพบ และ
ขอเสนอแนะ รวมกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๗. ความสัมพันธกับฝายบริหาร ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแลอื่น
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายในรวมกับผู อํานวยการ
องคการ ผูบริหารหนวยรับตรวจ ผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และองคกรกํากับดูแลอื่น เพื่อใหมั่นใจวา
แผนการตรวจสอบภายในและการดําเนินการตางๆ ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยการประชุมอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๘. บุคลากร การพัฒนา และการฝกอบรม
สํานักตรวจสอบภายในควรมีจํานวนผูตรวจสอบภายใน ระดับของเจาหนาที่ คุณสมบัติ และ
ประสบการณในการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคและมาตรฐานอยางเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้
๘.๑
คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน
(๘.๑.๑) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน ตองมีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ระดับปริญญาตรี มีความรู ทักษะ และความสามารถดานอื่นที่จําเปนตอการปฏิบัติงานดานตรวจสอบ เชน
ความรูความสามารถดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ คําสั่งที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการ ความรูดานการเงินการบัญชี ดานบริหารจัดการ ดานการบริหาร
ความเสี่ยง ดานการควบคุมภายใน ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย และดานสารสนเทศและเทคโนโลยี
เปนตน
(๘.๑.๒)
มีความเขาใจหลักการบริหารอยางเพียงพอ ที่จะนําไปวิเคราะห เพื่อหาขอยุติที่
เหมาะสมได
(๘.๑.๓)
สามารถดํารงความเปนอิสระ ความเที่ยงธรรมและความชอบธรรม
(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
สํานักตรวจสอบภายในสามารถเสนอโอนยายเจาหนาที่ที่มีความรู ความสามารถจากสํานักอื่นใน
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 ๓๕ ป และแผนการตรวจสอบประจําป ซึ่งกําหนดขึ้นตามความเสี่ยงขององคการฯ เสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยแผนการตรวจสอบนี้ ตองระบุถึงการสอบทาน การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความประหยัด เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล
ประกอบดวย
(๑) การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคและความเสี่ยงที่สําคัญ
ขององคการ และแผนขององคการ โดยมีกําหนดระยะเวลา ๓-๕ ป
(๒) แผนเชิงกลยุทธกําหนดบทบาทของผูตรวจสอบภายใน ในการเปนผูประสานงานและแลกเปลี่ยน
ความรูรวมทั้งการตรวจสอบเพื่อใหความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิผลทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ
(๓) การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมตาม
ลักษณะของกิจกรรมในขั้นตอนของการวางแผน และติดตามการเปลี่ยนแปลงขององคการอยูตลอดเวลา และ
ประเมินความเสี่ยงที่องคการเผชิญอยู
(๔) สํานักตรวจสอบภายในควรหารือเรื่องความเสี่ยงกับฝายบริหาร และเปรียบเทียบกับผลการ
ประเมินของฝายบริหาร
(๕) มีการจัดทําแผนหรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรของสํานักตรวจสอบ โดยจัดลําดับความ
เสี่ยงเพื่อใชในการจัดสรรทรัพยากรในการตรวจสอบ
๑๐. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การวางแผนตรวจสอบในรายละเอียดของแตละกิจกรรมตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรจัดทําขึ้น
โดยหารือกับผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
(๑) การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงอยางเปน
ระบบและสอดคลองกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ สัมพันธกับวัตถุประสงคและความเสี่ยงขององคการ
จัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยอยางนอยกําหนดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน วัตถุประสงคของ
การตรวจสอบ ระดับความเสี่ยง ลําดับความสําคัญ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
Mandays
ผูรับผิดชอบหลักและผูเกี่ยวของในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบกําหนดกิจกรรมในการ
เปนผูประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู การใหบริการใหคําแนะนําปรึกษา มีการทบทวน แกไข ปรับปรุง
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แผนการตรวจสอบตามความจําเปนและเหมาะสม เสนอตอผูอํานวยการองคการเพื่อพิจารณา และเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการองคการเพื่อทราบ
(๒) การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดของแตละกิจกรรมหรือกระบวนการ กําหนดใหมีการ
สอบทานหรือจัดทําทางเดินของงาน และประเมินความเสี่ยงในกระบวนงานที่สําคัญ ประเมินความเปนไปได
ของการเกิดทุจริต และวิธีในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการทุจริตขององคการ มีการหารือกับผูเกี่ยวของ
หรือผูบริหารสายงานกอนเริ่มปฏิบัติ มีการรายงานผูที่เกี่ยวของหลักหรือผูบริหารสายงานตามความจําเปน
และเหมาะสม
๑๑. การรายงานและการปดการตรวจสอบ
(๑) การรายงานผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษร โดยมีการระบุวัตถุประสงค ขอบเขตของการ
ตรวจสอบ รายละเอียดและประเด็นที่ตรวจพบ ผลกระทบของความเสี่ยงที่สําคัญ และขอเสนอแนะ นําเสนอ
รายงานใหแก ผูอํานวยการองคการ ผูบริหาร ผูบริหารหนวยรับตรวจ และคณะกรรมการตรวจสอบ
(๒) การปดการตรวจสอบ โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อปดการตรวจสอบ เพื่อขอความเห็นและคํา
ชี้แจงจากผูรับผิดชอบหลัก และผูเกี่ยวของ พรอมทั้งแผนการดําเนินการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ
(๓) การรายงานตอผูบริหารหนวยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหนารัฐวิสาหกิจ ให
เปนไปตามแผนงาน ขอกําหนด กฎ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวของ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว และ
ขึ้นอยูกับรายละเอียดและประเด็นที่ควรไดรับการพิจารณา เชน เดือนละครั้งหรือไตรมาสละครั้ง
๑๒. การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแล
(๑) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในอยางเปนลายลักษณอักษร และรับ
ความเห็นของผูรับการตรวจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง มีการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตามความเห็นของผูรับการตรวจ นําความเห็นที่สัมพันธกับภารกิจและ
วัตถุประสงคของสํานักตรวจสอบภายใน เชน การใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน การปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน และความพึงพอใจของหนวยรับตรวจ มาประกอบการวัดผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(๒) มีนโยบายการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมถึง แนวทางการปฏิบัติงานและการสอบ
ทานงาน โดยมีการสอบทานคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
๑๓. การปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
(๑) กําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่ที่ชัดเจน ที่สามารถอธิบายและแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
(๒) มีกระบวนการเปดเผยการกระทําผิดหรือละเลยที่กอใหเกิดขอผิดพลาด ความไมมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล การสูญเสีย หรือทําใหเกิดความลมเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย มีการรวบรวมหลักฐานที่
เพียงพอ เกี่ยวของ และเชื่อถือไดเพื่อใชประกอบผลการตรวจสอบ รวมทั้งการเสนอแนะใหมีการสืบสวน
สอบสวนตอไปตามความจําเปนและเหมาะสม

๘

(๓) มีการพิจารณาและบันทึกงานที่จําเปนตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ
(๔) มีการเปดเผยขอเท็จจริงที่มีสาระสําคัญ หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจทําใหเกิดความ
เขาใจผิดในรายงานของผูตรวจสอบภายในหรืออาจทําใหพิจารณาไดวาเปนการปกปดความผิดตามกฎหมาย
๑๔. จรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน
๑๔.๑
ความซื่อสัตย ผูตรวจสอบภายในทุกคนตองแสดงความซื่อสัตย ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่
ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนพื้นฐานของการสรางความเชื่อมั่น และไววางใจในทุกกิจกรรมที่ผูตรวจสอบภายใน
ดําเนินการโดยมีแนวทางที่ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑๔.๑.๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และดวยความรับผิดชอบ
(๑๔.๑.๒) ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในกฎหมาย
ระเบียบ และวิชาชีพ
(๑๔.๑.๓) ไมมีสวนเกี่ยวของ หรือมีสวนรวมกับการกระทําใด ๆที่ขัดตอกฎหมาย
หรืออาจทําใหองคการ และหรือวิชาชีพเกิดความเสื่อมเสีย
(๑๔.๑.๔) ใหความเคารพและสงเสริมวัตถุประสงคในการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
จรรยาบรรณขององคการ
๑๔.๒
ความเทีย่ งธรรม ผูตรวจสอบภายในตองมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน หรือดําเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมโดยปราศจากอิทธิพลหรือการคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว ผูตรวจสอบภายในควรแสดง
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน การแสดงความเห็น การรวบรวมขอมูล การประเมินและการรายงานใน
กิจกรรมที่ตนเองปฏิบัติงานอยางเหมาะสมโดยมีแนวทางที่ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑๔.๒.๑) ไมมีสวนเกี่ยวของหรือความสัมพันธใด ๆ ที่มีผลกระทบตอหรืออาจทําให
การใชวิจารณญาณของตนเกิดความไมเที่ยงธรรม หรือมีอคติเกิดขึ้นไดซึ่งสวนเกี่ยวของนี้หมายความรวมถึ ง
ความขัดแยงกับผลประโยชนขององคการดวย
(๑๔.๒.๒) ไมรับสิ่งของหรือผลตอบแทนใดๆ ที่จะทําใหเกิดหรืออาจทําใหขาดความ
เที่ยงธรรมในการใชวิจารณญาณในการปฏิบัติหนาที่
(๑๔.๒.๓) เปดเผยขอเท็จจริงที่รับทราบ ซึ่งหากไมเปดเผยขอเท็จจริงนั้น อาจทําให
เกิดความเขาใจผิดในรายงานการตรวจสอบ
๑๔.๓
ความรูความสามารถ ผูตรวจสอบภายในควรใชความรู ทักษะและประสบการณที่จําเปนใน
การปฏิบัติงานโดยมีแนวทางที่ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑๔.๓.๑)
ปฏิบัติหนาที่เฉพาะในกิจกรรม หรือในเรื่องที่ตนมีความรู ความสามารถ
ทักษะและประสบการณเทานั้น
(๑๔.๓.๒) ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
และคูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
(๑๔.๓.๓) พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผลและคุณภาพของการปฏิบัติงานอยู
ตลอดเวลา

