
 
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ.  2559 
 
 

ค านิยามการตรวจสอบภายใน 
       การตรวจสอบภายใน  หมายถึง  กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  การก ากับดแแลที่ดี  
และการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ขององค์กรอย่างเป็นระบบ  รวมทั้ งการรายงานผลการปฏิบัติ งาน               
และการให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม   เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน
ขององค์กรให้เป็นไปตามแผนงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
 
คุณสมบัติและการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 

        หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี   และ
ผแ้ตรวจสอบภายใน   ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี   หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า   ที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
       1.  มีความรแ้ ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
       2.  มีความรแ้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  
ประกาศและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
  3.  มีความรแ้ในการปฏิบัติงานในองค์กร  การประเมินความเสี่ยง  และการควบคุมภายใน 
       ทั้งนี้  โครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  ได้มอบหมายหน้าที่และ     
ความรับผิดชอบให้พนักงานต าแหน่งระดับ  3  ลงมา  ที่มีความรแ้ความสามารถตามระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วย
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือตรวจสอบความถแกต้อง   น่าเชื่อถือได้และทันเวลาของงบการเงินเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี   และนโยบายบัญชีของ อ.ส.ค.   ณ  วันที่ตรวจสอบ    
  2.  เพ่ือตรวจสอบข้อมแลรายการใช้งบประมาณท าการ / ลงทุน   ถแกต้องตามกฎหมาย   
ระเบียบ   ข้อบังคับ   ค าสั่ง   มติคณะรัฐมนตรี   และนโยบายที่ก าหนด 
  3.  เพ่ือตรวจสอบให้มีความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามการบริหารจัดการความเสี่ยง   การ
ควบคุมภายใน   และการก ากับดแแลกิจการที่ดี  ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายขององค์กร 
 
 
 
 

4. รายงาน..... 
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  4.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการให้ค าแนะน าปรึกษาเป็นไปอย่างอิสระ   ถแกต้อง   
เที่ยงธรรม   ชัดเจน   เพื่อเพ่ิมคุณค่า   และยกระดับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
  5.  จัดให้มีระบบการติดตามผลข้อตรวจพบ   ข้อเสนอแนะ   เพ่ือปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
  ภารกิจของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (ฝตส.)   คือการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่น
(Assurance service ) กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การให้ค าแนะน าปรึกษา 
(Consulting) ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ   และตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจด้วยความเป็น
อิสระ   และเที่ยงธรรม   เพ่ือให้การด าเนินงานกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมถึงเพ่ือให้มีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอันจะเป็นการเพ่ิมมแลค่าของผลผลิต   โดยสอบทานกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน   
กระบวนการบริหารความเสี่ยง   ระบบการควบคุมภายใน   กระบวนการตรวจสอบ   และกระบวนการ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และหลักจรรยาบรรณ   ผแ้บริหาร
และผแ้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบบทบาท   ภาระหน้าที่ขอบเขต  การปฏิบัติงาน 
  ผแ้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต   มีความเที่ยงธรรม         
มีความรแ้ความสามารถ   และเก็บรักษาความลับที่ ได้จากการปฏิ บัติงาน   ทั้ งนี้   ให้ เป็นไปตาม             
หลักจรรยาบรรณส าหรับผแ้ตรวจสอบภายใน 
  ขอบเขตการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  ได้แก่   การพิจารณาว่า
กระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  และการก ากับดแแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทยที่ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้นและด าเนินการอยแ่นั้นมีความเพียงพอ   รวมถึงมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   ทั้งนี้  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 

1. มีการก าหนดและจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
2. มีการประสานงานกันระหวา่งหน่วยงานตามความเหมาะสม 
3. ข้อมแลทางการเงิน  การบริหารงาน  และการด าเนินงานที่ส าคัญมีความถแกต้อง   เชื่อถือได้

และทันเวลา 
4. พนักงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานตามนโยบาย   

มาตรฐาน  ระเบียบ  กฎหมาย  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพและไดร้ับการดแแลรกัษาอย่างเพียงพอ  

รวมทัง้ลดโอกาสในการน าไปสแ่การทุจริต 
 
 
 
 
 

6. แนวทาง..... 
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6. แนวทางและแผนการด าเนนิงานบรรลุวตัถปุระสงคต์ามที่ก าหนดไว้ 
7. มีกระบวนการควบคุมที่มีคุณภาพ   และมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
8. ฝ่ายบริหารและผแ้ที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงประเด็นทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อองค์การ   

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  และได้ด าเนินการอย่างถแกต้องเหมาะสม 
โดยในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบอาจมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุง      

การควบคุมทางการบริหาร   ความสามารถในการท าก าไร   และภาพลักษณ์ขององค์กร   ให้กับผแ้บริหาร  
ทุกระดับ   หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง   หรือคณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
ความรับผิดชอบ 
  ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ   
และประเมินระบบงานภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยต่อฝ่ายบริหาร   และ
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อ 

1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบ
สารสนเทศขององคก์ร  การควบคุมในกจิกรรมตา่ง ๆ  และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและขอบเขต
การปฏิบัติงานตรวจสอบที่ก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

2. รายงานประเด็นส าคัญที่พบเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
องค์กร    และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ 

3. ให้ข้อสังเกตและค าแนะน าแก่ผแ้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล   และเกิดผลสัมฤทธิ์   เพ่ือสร้างความมั่นใจในการเพ่ิมคุณค่า   หรือความมีประโยชน์สแงสุด   
รวมถึงการก ากับดแแลกิจการที่ดี 

4. เสนอข้อมแลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี    และความเพียงพอของทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

5. ประสานงานและก ากับดแแลงานการติดตามและการควบคุมอื่น   เช่น   การบริหาร      
ความเสี่ยง   การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ   ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักจรรยาบรรณ      
ความปลอดภัย   สภาพแวดล้อม    และการสอบบัญชี   เป็นต้น 

6. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางที่ก าหนดไว้   โดยใช้ความรแ้ความสามารถพิจารณา
ความเสี่ยง   ปัจจัยที่ท าให้เกิดการทุจริต   และผแ้ตรวจสอบภายในไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
เพื่อค้นหาทุจริต 

7. ปฏิบัติงานอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ ได้รับมอบหมายจาก               
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

ความเป็นอิสระ..... 
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ความเป็นอิสระ 
  1.  ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  โดยมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 

1.1  ผแ้ตรวจสอบภายในรายงานต่อหวัหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมนิระบบงาน   
  1.2  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

และผแ้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   ตามที่ก าหนดไว้ในความรับผิดชอบข้างต้น   
ซึ่งรวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในด้วย 
  2.  บุคคลภายนอกที่มาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน  และให้บริการอื่น ให้แก่ อ.ส.ค.
พร้อมกันด้วย   อาจท าให้ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมด้อยลงไปได้   ควรเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค. พิจารณาว่า จะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมหรือไม่  หากคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่ อ.ส.ค.  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   ให้
บุคคลภายนอกเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
ภาระหน้าที่ 
  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   และผแ้ตรวจสอบภายในมีภารกิจ                
ด้านการตรวจสอบและประเมินระบบงานภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   โดยไม่ขัดต่อ
ความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์สุจริต  ดังนี้ 
 1.  จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี    โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยง   ซึ่ง
หมายความรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหาร   และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง   หรือการ
ควบคุมภายใน   และน าเสนอแผนต่อผแ้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยพิจารณา
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ   และเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบภายในเดือน
สุดท้ ายของปี งบประมาณ   พร้อมส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ ได้ รับอนุมัติแล้ว ให้
กระทรวงการคลัง   และ สตง. ทราบภายใน  30  วัน   นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ   รวมทั้งในกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปีให้ปฏิบัติในท านองเดียวกัน   ภายใน  30  วัน   นับแต่วันที่
ได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี  
 2.  ปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามที่ได้รับอนุมัติ   รวมทั้ง       
การปฏิบัติงานอื่นตามที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ 

3.  จัดให้มีผแ้ตรวจสอบภายในที่มีความรแ้  ทักษะ  ประสบการณ์  และการอบรมทางวิชาชีพ 
ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี ้ โดยได้รับการสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบให้ผแ้ตรวจสอบ
ภายในได้รับการอบรม / สัมมนาอย่างน้อย 40 ชั่วโมง / คน / ปี 

 
 
 
 
 

4. ประเมิน..... 
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 4.  ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับกระบวนการการปฏิบัติงาน   และการควบคุมภายในที่
ส าคัญ   โดยปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5.  ผแ้ตรวจสอบที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นเวลานานหลายปี  ให้มีการเปลี่ยนการปฏิบัติ
หน้าที่ภายในฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานสม่ าเสมออย่างน้อยทุกสามปี   โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง
หน่วยรับตรวจ   และ / หรือ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 6.  น าเสนอรายงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผแ้อ านวยการองค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   เพ่ือรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน   โดยสรุปประเด็นส าคัญที่พบจากการตรวจสอบระหว่างไตรมาสและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 7.  พิจารณาน าประเด็นส าคัญเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือหาแนวทางในการ
ด าเนินการต่อไป ในกรณีมีผลตรวจสอบที่ยังหาข้อยุติกับฝ่ายบริหารไม่ได้ 
 8.  รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับแนวโน้มและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ  ในการ   
ตรวจสอบภายใน   รวมถึงน าเสนอเป้าหมายและแนวทางการวัดผลงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 9.  ประสานงานเพื่อหารือขอบเขตการปฏิบัติงานของผแ้สอบบัญชีและองค์กรก ากับดแแลอื่น                  
เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
 

สิทธ ิ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานและผูต้รวจสอบภายในมีสิทธิ  ดังน้ี 

  1.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทยอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  หน่วยงานภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับ        
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  รวมถึงการเข้าถึงข้อมแล   ทรัพย์สิน   และบุคลากร 
 3.  จัดสรรทรัพยากร   ก าหนดความถี่ในการปฏิบัติงาน   เลือกกิจกรรมหรือประเด็น   
ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ   การใช้เทคนิคการตรวจสอบ   ตามความเหมาะสมเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์   การตรวจสอบที่ก าหนดไว้ 
 4.  มีอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบโดยไม่อยแ่ภายใต้อาณัติหรืออิทธิพลของผแ้ใด   
และมีความเป็นอิสระในการเข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่าย..... 
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 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   และผูต้รวจสอบภายในไม่มีสิทธดิังน้ี 
 1.  การเป็นกรรมการก าหนดนโยบายและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานใด ๆ  
นอกเหนือจากการตรวจสอบภายใน   หรือเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง   หรือกรรมการสอบสวนทางละเมิด   
หรือกรรมการสอบสวนลงโทษทางวินัย   หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง   หรือกรรมการตรวจรับงานของ
หน่วยงานอื่นยกเว้นงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
 2.  จัดท าหรืออนุมัติรายการทางการบัญชี 
 3.  ควบคุมดแแลการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยแ่ในฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน  ยกเว้นพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือเป็นผแ้ช่วย           
ผแ้ตรวจสอบภายใน   รวมถึงมิไดเ้ป็นผแ้มีส่วนได้เสียในการด าเนินกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   คณะกรรมการตรวจสอบ   
ฝ่ายบริหารของ อ.ส.ค.   และผู้สอบบัญชี 
 

 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานไม่ควรเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้น ๆ  หรือเฉพาะบาง
วาระการประชุม 
 2.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานรายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
ภาระหน้าที่ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้   รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่ส าคัญและการ
ควบคุมภายในที่มีการก ากับดแแลและอื่น ๆ  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผแ้อ านวยการอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 
 3.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานควรได้รับสิทธิในการเข้าพบประธาน    
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม 
 
 ความสัมพันธ์กับฝา่ยบริหารของ อ.ส.ค. 
 1.  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร   
ดังนั้น   กลยุทธ์   แผนการตรวจสอบ   ควรหารือร่วมกับผแ้บริหารระดับสแงอย่างเป็นทางการ   เพื่อให้มั่นใจ
ว่าแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่..... 
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 2.  กรณีที่ฝ่ายบริหารขอให้ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานท าการตรวจสอบ   และ    
รายงานผลการตรวจสอบในประเด็นเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนประจ าปี         
ให้หัวหน้ าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานพิจารณาว่ามีความขัดแย้งกับขอบเขต   และ              
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่   หากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงานพิจารณาด าเนินการตามที่ฝ่ายบริหารร้องขอ   ให้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
 3.  ความสัมพันธ์ระหว่างผแ้ตรวจสอบภายใน   และผแ้บริหารหน่วยรับตรวจเป็นสิ่งส าคัญ          
ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรควรมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต   ความเป็นอิสระ   
และความรแ้ความสามารถของผแ้ตรวจสอบภายใน 
 

 ความสัมพันธ์กับผูส้อบบัญชี  (ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน) 
 1.  ผแ้ตรวจสอบภายในควรประชุมหารือกับผแ้สอบบัญชีอย่างสม่ าเสมอ   เพื่อหารือเกี่ยวกับ   
แผนการตรวจสอบและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน   เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน
ภายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน 
 2.  กรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผแ้สอบบัญชี   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงานขอค าแนะน าหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผแ้สอบบัญชี ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาแนวทางในการด าเนินการหาทางแก้ไข 

 
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 หมายถึง  สถานการณ์ที่ผแ้ตรวจสอบภายในต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับผลประโยชน์ส่วนตัว  
ซึ่งอาจมีส่วนท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบ่อนท าลายความ
เชื่อมั่นที่มีต่อผแ้ตรวจสอบภายใน  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน  และความสามารถของผแ้ตรวจสอบภายใน
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่  และความรับผิดชอบอย่างเที่ยงธรรมได้ 
 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  ก าหนดให้ผแ้ปฏิบัตหินา้ที่ตรวจสอบตอ้งรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเข้าท าการตรวจสอบ 
 

แนวทางในการปฏิบัติการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ลักษณะของความขดัแย้ง แนวทางปฏิบัต ิ

1.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบใน 
    หน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมาก่อน 
2.  เป็นผแ้มีส่วนร่วมในการวางระบบควบคุมภายใน 
    หรือจัดท าคแ่มือในการปฏิบัติงาน 

1.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผแ้อ านวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
2.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผแ้อ านวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

 
 
 
 

3. มีค าสั่ง..... 
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ลักษณะของความขดัแย้ง แนวทางปฏิบัต ิ
3.  มีค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบ 
    ข้อเท็จจริง  คณะกรรมการสอบสวนความรับผิด 
    ทางละเมิด  คณะกรรมการสอบวินัย 
4.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ตน 
    มีญาติพ่ีน้องหรือผแ้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็น 
    ผแ้บริหารหน่วยงานนั้น 
5.  เป็นกรรมการหรือผแ้มีอ านาจสั่งการเชิงบริหาร 
    ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการแสดงความเห็นอย่าง 
    เที่ยงธรรมและเป็นกลาง 

3.  แจ้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผแ้อ านวยการเพ่ือ 
    ยกเลิกค าสั่ง 
 
4.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผแ้อ านวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
 
5.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผแ้อ านวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

 

 ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกับผแ้ตรวจสอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และ / 
หรือผแ้ตรวจสอบภายนอก)  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ควรขอค าแนะน าหรือเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผแ้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพ่ือ
พิจารณาในการด าเนินการแก้ไข 
 

ลักษณะของความขดัแย้ง แนวทางปฏิบัต ิ
1.  ผแ้สอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ 
    ผแ้สอบบัญชีอื่น) เคยปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน 
    หรือลแกจ้างของ อ.ส.ค. มาก่อน 
2.  ผแ้สอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ 
    ผแส้อบบัญชีอื่น) มีญาติหรือผแ้ใกล้ชิดปฏิบัติงานใน 
    อ.ส.ค. 
3.  ผแ้สอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ 
    ผแ้สอบบัญชีอื่น) มีธุรกิจกับ อ.ส.ค.    
 

1.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  
    ขอค าแนะน า / เสนอประเด็นความขัดแย้งต่อ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
2.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
     ขอค าแนะน า / เสนอประเด็นความขัดแย้งต่อ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
3.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
     ขอค าแนะน า / เสนอประเด็นความขัดแย้งต่อ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

 
จรรยาบรรณส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 
  หมายถึง  หลักเกณฑ์อันควรประพฤติของผแ้ตรวจสอบภายในเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ     
ผแ้ตรวจสอบภายในตั้งอยแ่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลัก วิชาชีพที่ เหมาะสม   มีความซื่อสัตย์            
ความเที่ยงธรรม  การรักษาความลับ  และความสามารถในหน้าที่  เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นใจต่อ
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน  โดยพึงยึดถือและด ารงแนวปฏิบัติ  ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. ความซื่อสตัย์..... 
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  1.  ความซื่อสัตย์ (Integrity)  ผแ้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานในการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในทุกกิจกรรม
ที่ผแ้ตรวจสอบภายในด าเนินการ 
   1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียร  และมีความรับผิดชอบ 
   1.2  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และเปิดเผยข้อมแลตามวิชาชีพที่ก าหนด 
   1.3  ไม่กระท าหรือมีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  หรือการกระท าที่อาจเสื่อมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
   1.4  ให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  
และจรรยาบรรณของ อ.ส.ค. 
  2.  ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  ผแ้ตรวจสอบภายในต้องมีความเที่ยงธรรมในการ
ปฏิบัติงานหรือด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยปราศจากอิทธิพลหรือการค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
   2.1  ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะน าไปสแ่ความขัดแย้ง
กับผลประโยชน์  รวมทั้งไม่กระท าการใด ๆ ที่จะท าให้เกิดอคติหรือล าเอียงจนท าให้การปฏิบัติงานเกิดความ
ไม่เป็นกลาง 
   2.2  ไม่รับสิ่งของใด ๆ ที่จะท าให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยง
ผแ้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
   2.3  ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ  ซึ่ง
หากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงแล้วอาจท าให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริงหรือเป็นการปกปิดการกระท าที่ผิดกฎหมาย 
  3.  การปกปิดความลับ (Confidentiality)   ผแ้ตรวจสอบภายในต้องเก็บรักษาข้อมแลที่
ตนได้รับในการปฏิบัติงาน  และไม่ควรเปิดเผยข้อมแลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผแ้มีอ านาจ  ยกเว้นในกรณีที่
เป็นการเปิดเผยข้อมแลตามกฎหมายหรือตามวิชาชีพที่พึงกระท า  ข้อมแลที่เป็นความลับที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติงานไม่ควรน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
   3.1  ต้องมีความรอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมแลที่ได้มาจากปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้
รั่วไหลออกไปภายนอกหน่วยงาน  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคล 
   3.2  ต้องไม่ใช้ข้อมแลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  หรือเพ่ือ
การใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักจริยธรรมขององค์กร 
  4.  ความสามารถในหน้าที่  (Competency)   
   4.1  ต้องปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรแ้   ความสามารถ  ทักษะและ
ประสบการณ์เท่านั้น 
 
 
 
 
 
 

4.2 ต้องปฏบิัติ..... 
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หมายเหต ุ 1.  การจดัท าอ้างองิจากคู่มอืการปฏบิัตงิานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ   
       ฉบับปรับปรงุ  ปี  2555  ของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ      
                         กระทรวงการคลงั  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในภาครฐั   และระเบียบ 

     กระทรวงการคลัง  วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบภายในของ 
     รฐัวิสาหกิจ  พ.ศ.  2555 

  2.  ทบทวนจากกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  พ.ศ.  2558 
 


