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1. วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นคณะกรรมการท่ี
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยสอบ
ทานกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณ และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Corporate  Governance)  เพื่อ
ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ในภาพรวมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ อ.ส.ค. บรรลุผลส าเร็จเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม    

2. องค์ประกอบ การแต่งต้ัง และคุณสมบัติ 

2.1 องค์ประกอบและการแต่งต้ัง 
2.1.1 ให้คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคน
แต่ไม่เกินส่ีคน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ  

 กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย 

โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการ
ตรวจสอบภายใน  

2.1.2 คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งต้ังประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบท้ังหมดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้    

2.1.3 ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ต าแหน่ง เพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมาย
ประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม  และอื่น ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
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2.2 คุณสมบัติ 
2.2.1  มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเป็น

อิสระและเท่ียงธรรม 
2.2.2  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงการเป็นผู้ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ และเป็นท่ียอมรับ

โดยท่ัวไป 
2.2.3  มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในการหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
2.2.4  มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี 
2.2.5  มีความเข้าใจหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์

ปัญหา รวมท้ังตีความและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม  
           2.2.6  ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

- ไม่เป็นข้าราชการประจ าท่ีด ารงต าแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอ านาจในการ 

ตัดสินใจด้านการบริหาร หรือการปฏิบัติงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รวมท้ังไม่เป็น
พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ าจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา 2  
ปี ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ 

- ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ไม่ว่า 
ในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันท่ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
          -    ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    
ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

3 
 

Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ตามองค์ประกอบและคุณสมบัติที่ก าหนด 

 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ด้านบัญชีการเงิน 

 
ด้านกฎหมาย 

 
ด้านดิจิทัล 

 
ด้านการตรวจสอบภายใน 

ด้านที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค.

(เช่น การผลิต การตลาด 
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น) 

ประธานกรรมการ 
(นายวิชัย โภชนกิจ) 

 √   √ 

กรรมการตรวจสอบ 1 
(นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว) 

   √ √ 

กรรมการตรวจสอบ 2 
(นางพิมพร โอวาสิทธ์ิ) 

√     

กรรมการตรวจสอบ 3      
กรรมการตรวจสอบ 4      

รวม 1 1  1 2 
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3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 
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4. อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการหรือสอบทานในเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบและมีอ านาจในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

4.1  จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของ อ.ส.ค. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4.2  สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความ
เส่ียงและกระบวนการก ากับดูแลท่ีดี สอบทานการด าเนินงานของอ.ส.ค.ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมท้ังข้อก าหนดอื่นของอ.ส.ค. สอบทานให้ อ.ส.ค. 
มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ 

4.3  เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 

4.4  ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของอ.ส.ค. ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการ
แต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และพิจารณา
ความดีความชอบประจ าปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (ผู้บริหารระดับ 8) เสนอ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

4.5  จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน าหรือช่วยให้มีการจัดท า
การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้งบประมาณขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

4.6  ได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าท่ีจากทุกหน่วยงานท่ีเข้าตรวจสอบ และได้รับความร่วมมือ
จากพนักงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.7  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

4.8 รายงานผลการด า เนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค. อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันส้ินสุดของแต่ละไตรมาส ยกเว้น
รายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ีส่ี ให้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมท้ังส่งรายงาน
ดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี
บัญชีการเงินของอ.ส.ค. 

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่และการประชุม 
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5. บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

5.1 การควบคุมภายใน 
5.1.1  ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดแนวทางและส่ือสารความส าคัญของการบริหารความเส่ียง   

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการด าเนินการให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน 

5.1.2  เน้นขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานระบบ
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบ
คอมพิวเตอร์ และแผนรองรับในการจัดท ารายงานทางการเงินหากมีกรณีฉุกเฉินในระบบคอมพิวเตอร์ 

5.1.3  สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้สอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายในเสนอนั้น ฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

5.2 รายงานทางการเงิน 
     5.2.1  ท่ัวไป 
 (1)  สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานท่ีมีสาระส าคัญ รวมท้ังประกาศของ

องค์กรวิชาชีพและองค์กรก ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง และสอบทานผลกระทบท่ีมีต่อรายงานทางการเงิน 
 (2)  สอบทานฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีส าคัญ   

ผลกระทบ และแผนในการลดความเส่ียง 
 (3)  สอบทานประเด็นทางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อรายงานทางการเงิน 

                5.2.2  รายงานทางการเงินประจ าปี 
(1)  สอบทานรายงานทางการเงินประจ าปี รวมถึงพิจารณาความครบถ้วนและสอดคล้องกันกับ

ข้อมูลท่ีกรรมการตรวจสอบรับทราบประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีใช้ในรายงานทางการเงิน 
(2)  ให้ความสนใจในรายการท่ีมีความซับซ้อนและหรือรายการผิดปกติ เช่น รายการท่ีเกี่ยวข้อง

กับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(3)  ให้ความสนใจในประเด็นท่ีต้องใช้วิจารณญาณตัดสิน เช่น การประเมินราคาสินทรัพย์   และ

หนี้สิน การประกันผลิตภัณฑ์ หรือข้อผูกมัด หรือภาระผูกพันอื่น 
(4)  ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงินและผลการ

ตรวจสอบ 
(5)  สอบทานประเด็นต่าง ๆ ในรายงานประจ าปีก่อนน าเสนอต่อสาธารณชน เพื่อให้มั่นใจว่า

ข้อมูลสามารถเข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับข้อมูลท่ีกรรมการตรวจสอบได้รับเกี่ยวกับด าเนินงานขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

     5.2.3  การเปิดเผยข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 (1)  การช้ีแจงว่าผู้บริหารได้ท าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทางการเงิน ขอบเขต การมีส่วน

ร่วมของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และขอบเขตของผู้สอบบัญชีในการสอบทานข้อมูลดังกล่าว 
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 (2)  ประเมินความยุติธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และรายงานทางการเงินระหว่างกาล   
การอธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบว่า 

ก.   ผลทางการเงินระหว่างกาล มีความแตกต่างจากงบประมาณ หรือประมาณการหรือไม่ 
เพียงใด 

ข.  การเปล่ียนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ในรายงานทางการเงิน 
ระหว่างกาลนั้นสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงการด าเนินงานหรือแนวทางด้านการเงินขององค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

ค.  มีการใช้หลักการบัญชีท่ียอมรับท่ัวไปอย่างสม่ าเสมอ 
ง.  มีการเปล่ียนแปลงหรือเสนอให้มีการเปล่ียนแนวปฏิบัติด้านการบัญชี หรือ การ 

รายงานทางการเงิน 
จ.  มีรายการหรือเหตุการณ์ท่ีมีสาระส าคัญหรือผิดปกติเกิดขึ้น 
ฉ.  การควบคุมทางการเงินและการด าเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 

ประเทศไทย ยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
ช.  ข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้รับการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

และเหมาะสม 

5.3 การตรวจสอบภายใน 
5.3.1  สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างองค์กรของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
5.3.2  สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และแผนการตรวจสอบ 
5.3.3  ร่วมกับผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในการพิจารณาและให้

ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงาน การแต่งต้ัง การถอดถอน การโยกย้าย ต้ังแต่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป และ
พิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

5.3.4  พิจารณาความเหมาะสมของการต้ังงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  
และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ 

5.3.5  สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน จัดให้มี
ประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ท่ีควรหารือกัน
โดยไม่มีฝ่ายบริหารในท่ีประชุม 

5.3.6  ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะท่ีส าคัญได้มีการหารือทันเวลา 

5.4 การสอบบัญชี  
5.4.1  สอบทานข้อเสนอของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน และสอบทานผลการ

ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
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5.4.2  ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ท่ีควรหารือกัน โดยไม่มีฝ่าย
บริหารในท่ีประชุม 

5.4.3  ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะได้มีการหารือและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานได้ทันเวลา 

5.5 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
5.5 .1 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ          

ข้อบังคับ และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระท าทุจริต หรือความผิดปกติ ใน
ระบบบัญชี 

5.5.2  รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

5.5.3  พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานทางการเงิน 
5.5.4  สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรก ากับดูแล และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

5.6 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
5.6.1  ให้มีการจัดท าหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร ให้

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
5.6.2  ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมการปฏิบัติเป็นแบบอย่างและส่ือสารให้เห็น

ความส าคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ 
5.6.3  สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
5.6.4  รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เป็น

ปัจจุบัน 

5.7 ความรับผิดชอบในการรายงาน 
5.7.1  รายงานต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอย่างสม่ าเสมอ

เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 
5.7.2  รายงานต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังเกี่ยวกับองค์ประกอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีไ ด้รับมอบหมาย และข้อมูลอื่น               
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5..7.3  จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือหรือ ส่ือสารระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีและ
คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

5.8 ความรับผิดชอบอื่น ๆ  
5.8.1  หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเส่ียง 



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

9 
 

5.8.2  ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลตามท่ีคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
ร้องขอ 

5.8.3  จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจ าเป็น และจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญตาม
ความเหมาะสม 

6. การประชุม 

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง องค์ประชุมต้อง
ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม โดยกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจใช้วิธีการประชุมทางไกล 
โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ ดาวเทียม หรือประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น  

6.2 ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการ
ตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

6.3 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมิใช่เป็นการด าเนินการโดยผ่านการประชุมเท่านั้น   
คณะกรรมการตรวจสอบอาจติดตามงานหรือทบทวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบภายใน   หรือ
ผู้สอบบัญชี   หรือปฏิบัติงานอื่นใดภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   และน าผลการ
ปฏิบัติงานหรือความคืบหน้าในการปฏิบัติงานนั้นบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อให้ประชุมพิจารณาร่วมกัน 

6.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องใน
วาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม ในแต่ละปี
คณะกรรมการตรวจสอบสมควรต้องจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือ
ผู้สอบบัญชี วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดท าขึ้นและน าเสนอก่อนการประชุมอย่าง
น้อยสามวัน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

6.5 ในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
อ.ส.ค. โดยตรง และคณะกรรมการ อ.ส.ค. ยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ต่อบุคคลภายนอก 
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แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562/2563 
Audit COMMITTEE – WORK PLAN/2019/2020 

   

แผนงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ผู้ที่รบัผดิชอบ ประชุม      

คร้ังที่ 1  
พฤศจิกายน 

ประชุม      
คร้ังที่ 2 

กุมภาพันธ ์

ประชุม      
คร้ังที่ 3 

พฤษภาคม 

ประชุม      
คร้ังที่ 4 
สิงหาคม 

ประชุม      
คร้ังที่ 5 
กันยายน 

1.การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง  X X X X X  
2.สอบทานรายงานทางการเงิน      ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
   2.1 ประเด็นทางกฎหมาย X X X X   
   2.2 ประเด็นเก่ียวกับรายงานทางการเงินประจ า    ไตร
มาส 

X X X X   

   2.3 การสอบทานรายงานการเงินประจ าไตรมาส  X X X   
   2.4 การสอบทานรายงานทางการเงินประจ าป ี  X  X   
   2.5 การสอบทานรายงานประจ าปีของ ฝตส. และรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

X      

3.การตรวจสอบภายใน       
3.1 สอบทานและอนุมัติกฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายในและ
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

  X    

3.2 สอบทาน/อนุมัติ แผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการ
ตรวจสอบประจ าปีและแผนบริหารทรัพยากรในการ
ตรวจสอบภายใน 

   X X  

3.3 สอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุ
ภายใน (เฉพาะที่ผิดปกติ) 

   X   
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แผนงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ผู้ที่รบัผดิชอบ ประชุม      

คร้ังที่ 1  
พฤศจิกายน 

ประชุม      
คร้ังที่ 2 

กุมภาพันธ ์

ประชุม      
คร้ังที่ 3 

พฤษภาคม 

ประชุม      
คร้ังที่ 4 
สิงหาคม 

ประชุม      
คร้ังที่ 5 
กันยายน 

3.4 สอบทานการวางแผนเชิงกลยุทธ์    X   
3.5 สอบทานประสิทธิผลของหน่วยตรวจสอบภายใน     X  
3.6 การประชุมร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน X X X X X  
3.7 อนุมัติแผนการตรวจสอบภาคสนาม X  X    
3.8 สอบทานการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล X X X X X  
4. การสอบทานรายงานทางบัญช ี       
4.1 การสอบทานรายงานของผู้สอบบัญชีเก่ียวกับรายงาน
ทางการเงินและข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 

X X X  X  

4.2 การสอบทานรายงานตรวจสอบกรณีพิเศษของผู้สอบ
บัญชี (ถ้ามี) 

  X    

4.3 การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี(ทุกไตรมาส) X X X X   
5. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง       
5.1 การสอบทานประเด็นเก่ียวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง X X X X   
5.2 การสอบทานประเด็นเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

X X X X   

5.3 การสอบทานข้อตรวจพบขององค์กรก ากับดูแล (ถ้ามี) X X X X   
5.4 การประเมินระบบควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.     X  
6. การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหารและ
พนักงาน 

      

6.1 การสอบทานการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ (เฉพาะกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเท่าน้ัน) 

   X   
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แผนงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4  
ผู้ที่รบัผดิชอบ ประชุม      

คร้ังที่ 1  
พฤศจิกายน 

ประชุม      
คร้ังที่ 2 

กุมภาพันธ ์

ประชุม      
คร้ังที่ 3 

พฤษภาคม 

ประชุม      
คร้ังที่ 4 
สิงหาคม 

ประชุม      
คร้ังที่ 5 
กันยายน 

6.2 การสอบทานจริยธรรม จรรยาบรรณ และกระบวนการ
ก ากับดูแล การสื่อสาร 

   X   

7. การสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  X    

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ     X  
9. การรายงานต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและองค์กร
ก ากับดูแล 

X X X X   
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7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองรายคณะและรายบุคคล
และรายงานผลการประเมิน พร้อมท้ังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีอาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด าเนินงานให้คณะกรรมการ อ.ส.ค.ทราบทุกปี ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 9 
สิงหาคม 2561 (ภาคผนวก) 

8. ค่าตอบแทน 
 ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อ.ส.ค. โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการ อ.ส.ค.
นั้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว 
และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ 
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
รายคณะ  

ประจ าปีงบประมาณ ................ 
วันที่ท าการประเมิน....................................... 

 
ประเด็นที่พิจารณา 

 
แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

1.โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1 จ านวนกรรมการมีความเหมาะสม 

      

1.2 คณะกรรมการประกอบด้วย
บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์
หลากหลาย 

      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการ
มีจ านวนท่ีเหมาะสม 

      

1.4 กรรมการได้รับทราบก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี
ล่วงหน้า 

      

1.5 บรรยากาศในการประชุม
คณะกรรมการเอื้ออ านวยให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

      

1.6 กระบวนการในการให้ข้อมูลแก่
กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ใหม่ 

      

2.บทบาทและความรับผิดชอบ 
2.1 สอบทานงบการเงินท่ีถูกต้องและ
น่าเช่ือถือ 

      

2.2 สอบทานให้องค์กรด าเนินการ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบให้
ถูกต้อง 

      

2.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีดี 
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ประเด็นที่พิจารณา 
 

แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

2.4 ให้ความเห็นในการแต่งต้ัง ถอด
ถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      

2.5 มีการควบคุมและติดตามการ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารอย่าง
เหมาะสม 

      

3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี 
3.1 ประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการบริหารและจัดการ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

      

3.2 ประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการติดตามกิจกรรมของ
ผู้สอบบัญชี 

      

4.ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
4.1 การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่าย
บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม 

      

5.การรายงาน 
5.1 การรายงานต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

      

5.2 การรายงานต่อองค์กรก ากับดูแล       

6.การรักษาคุณภาพ 
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของการ
เป็นกรรมการ 

      

6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร
อย่างเพียงพอท่ีจะช่วยให้ปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นที่พิจารณา 
 

แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

6.3 เมื่อมีกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่าย
ตรวจสอบจัดเอกสารหรือจัดบรรยาย
สรุป  เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและ
การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 

      

ประมวลผลคะแนน       

  
ความเห็นเพิ่มเติม 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
บทบาทและความรับผิดชอบ 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
....................................................................................................................................... ..................................
.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
.................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................................................... 
การรายงาน 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
...................................................................................................................... 
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การรักษาคุณภาพ 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
.................................................................................................................................. 

 
                                                                      ช่ือผู้ประเมิน............................................................. 
                                                                                    (.............................................................) 
                                                                                      ................ / ................ /................ 
 
หมายเหตุ 
แบบประเมินผลรายคณะมีหัวข้อประเมิน 6 ส่วน 19 หัวข้อ 

 -ส่วนท่ี 1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ    6 ค าถาม 
 -ส่วนท่ี 2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ค าถาม 
 -ส่วนท่ี 3 ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี           2 ค าถาม 
 -ส่วนท่ี 4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร                                1 ค าถาม 
 -ส่วนท่ี 5 การรายงาน                                                     2 ค าถาม 
 -ส่วนท่ี 6 การรักษาคุณภาพ                                           3 ค าถาม 

การประมวลผลคะแนน แบบประเมินผลรายคณะ (คะแนนเต็ม 76 คะแนน) 
  คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป = ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
  คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป = ประสิทธิภาพดี 
  คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป = ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  คะแนน 40 คะแนนขึ้นไป = ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
*ค าถามทุกข้อมีความส าคัญเท่ากันหมด ฉะนั้นในแบบสอบถามมีค าถามทั้งสิ้น 19 ค าถามๆ ละ 4 

คะแนน จึงมีคะแนน 76 คะแนน 
ความหมายการให้คะแนน มีดังนี้ 
 0 (ไม่เคยเลย)  = ไม่เกี่ยวข้อง 
 1  (เคยบ้าง)  = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
 2 (ค่อยข้างบ่อย)  = เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
 3 (บ่อยมาก)  = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
 4 (เป็นประจ า)  = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม 
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
รายบุคคล  

ประจ าปีงบประมาณ ................ 
วันที่ท าการประเมิน....................................... 

 
ประเด็นที่พิจารณา 

 
แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

1.โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1 กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

      

1.2 กรรมการอิสระใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับมอบหมาย 

      

1.3 กรรมการได้ศึกษาเอกสารและ
ข้อมูลก่อนการประชุม 

      

1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือบุคคลท่ีด าเนินการเป็นประธาน
ในท่ีประชุม ได้ก ากับให้การประชุม
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และกฎบัตร ได้ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

2.2 ไม่แทรกแซงการท างานของฝ่าย
บริหาร 

      

2.3 มีการควบคุมและติดตามการ
ด าเนินการของฝ่ายตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม 
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

20 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
 

แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

2.4 พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา 

      

 
ความเห็นเพิ่มเติม 
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..... 
บทบาทและความรับผิดชอบ 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..... 
ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
............................................................................................................................. ............................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..... 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
.................................................................................................................................. .......................................
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..... 
การรายงาน 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. .... 
การรักษาคุณภาพ 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ..... 
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                                                          ช่ือผู้ประเมิน............................................................. 
                                                                                 (.............................................................) 
                                                                                    ................ / ................ /................ 
 
 
 
หมายเหตุ 

แบบประเมินผลรายบุคคลมีหัวข้อประเมิน 2 ส่วน 8 หัวข้อ มีการปรับปรุงแบบฟอร์มมาจากบริษัทตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 -ส่วนท่ี 1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  4 ค าถาม 
 -ส่วนท่ี 2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ค าถาม 
 
 
การประมวลผลคะแนน แบบประเมินผลรายบุคคล (คะแนนเต็ม 32 คะแนน) 
  คะแนน 28      คะแนนขึ้นไป         = ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
  คะแนน 24      คะแนนขึ้นไป              = ประสิทธิภาพดี 
  คะแนน 20      คะแนนขึ้นไป              = ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  คะแนน 16      คะแนนขึ้นไป              = ต่ ากว่าเกณฑ์ 
*ค าถามทุกข้อมีความส าคัญเท่ากันหมด ฉะนั้นในแบบสอบถามมีค าถามทั้งสิ้น 8 ค าถามๆละ  4 

คะแนนจึงมีคะแนน 32 คะแนน  
ความหมายการให้คะแนน มีดังนี้ 
 0 (ไม่เคยเลย)  = ไม่เกี่ยวข้อง 
 1  (เคยบ้าง)  = ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
 2 (ค่อยข้างบ่อย)  = เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
 3 (บ่อยมาก)  = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี 
 4 (เป็นประจ า)  = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม 
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บันทึกประวัติการแก้ไข 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 
ฉบับที่ วันที่แก้ไข ส่วนที่แก้ไข เหตุผล 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค.  พ.ศ. 2547 – 2555 

- - ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ  
ฉบับปรับปรุงปี  2555    

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค.  พ.ศ. 2556 

การประชุมครั้งท่ี 
4/2557 วันท่ี 18 
มีนาคม 2557 

ไม่มีการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับคู่มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ  ฉบับ
ปรับปรุงปี  2555   และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. และ
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ.  2555 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค.  พ.ศ. 2557 

การประชุมครั้งท่ี 
3/2558 วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2558 

ไม่มีการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับคู่มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับรับปรุง
ปี  2555   และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค. และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  2555 
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ฉบับที่ วันที่แก้ไข ส่วนที่แก้ไข เหตุผล 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค.  พ.ศ. 2558 

การประชุมครั้งท่ี 
10/2557วันท่ี 27
กรกฎาคม 2558 

คุณสมบัติ เพื่อความ
ชัดเจนในการปฏิบัติ 

เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือ
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2555 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค.  พ.ศ. 2559 

การประชุมครั้งท่ี 
6/2559 วันท่ี  12 
พฤษภาคม 2559 

2.1 องค์ประกอบและการ
แต่งต้ัง 
4. อ านาจหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบ 
6. การประชุม 
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8. ค่าตอบแทน 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือ
การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2555 และ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
หน้าท่ีของหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบและประเมิน
ระบบงานในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2560 

การประชุมครั้งท่ี  
8/2560 วันท่ี 16 
สิงหาคม 2560 

ไม่มีการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับคู่มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ  ฉบับ
ปรับปรุงปี  2555   และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. และ
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ.  2555 
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ฉบับที่ วันที่แก้ไข ส่วนที่แก้ไข เหตุผล 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค.  ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2561 

การประชุมครั้งท่ี 
7/2561 

ไม่มีการปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. มีความ
เหมาะสมและสอดคล้อง
กับคู่มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ  ฉบับ
ปรับปรุงปี  2555   และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. และ
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ.  2555 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค.  ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2562 

การประชุมครั้งท่ี 
6/2562 วันท่ี 6 
มิถุนายน 2562 

องค์ประกอบ การแต่งต้ัง 
และคุณสมบัติ 
อ านาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบ 
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อความชัดเจนในองค์
คณะกรรมการและเพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
เกณฑ์ประเมินผล 
Enabler ด้านการ
ตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit : IA) 
ส าหรับระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ปี 2563        

 


