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1. ค านิยาม 
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย   
“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า ฝ่าย/ส านักงาน ตามข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน 
“หัวหน้าหน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าฝ่าย/ส านักงาน ของหน่วยรับตรวจ 
“หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า พนักงานในสังกัดฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ซึ่งมีหน้าท่ี รับผิดชอบ
งานตรวจสอบภายใน  
“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กิจกรรมเพื่อให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) โดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  การก ากับดูแลท่ีดี  และการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ  ขององค์กรอย่างเป็นระบบ  รวมท้ังการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้ค าแนะน าปรึกษา  
(Consulting Services) อย่างเป็นอิสระและเท่ียงธรรม   เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้
เป็นไปตามแผนงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน จัดท าขึ้นเพื่อ ก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2.1  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง   น่าเช่ือถือได้และทันเวลาของงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี   
และนโยบายบัญชีของ อ.ส.ค.   ณ  วันท่ีตรวจสอบ 

2.2  เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายการใช้งบประมาณท าการ / ลงทุน   ถูกต้องตามกฎหมาย   ระเบียบ   
ข้อบังคับ   ค าส่ัง   มติคณะรัฐมนตรี   และนโยบายท่ีก าหนด 

2.3  เพื่อตรวจสอบให้มีความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามการบริหารจัดการความเส่ียง   การควบคุมภายใน   
และการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
ขององค์กร 

2.4  รายงานผลการปฏิบัติงานและการให้ค าแนะน าปรึกษาเป็นไปอย่างอิสระ   ถูกต้อง   เท่ียงธรรม   
ชัดเจน   เพื่อเพิ่มคุณค่า   และยกระดับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 
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2.5 จัดให้มีระบบการติดตามผลข้อตรวจพบ   ข้อเสนอแนะ   เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

2.6 สามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

3. คุณสมบัติและการแต่งต้ังหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 
3.1 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
 - ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี  และ 
 - มีประสบการณ์ท างานในองค์กร มีประสบการณ์ท างานในองค์กรอย่างน้อย 2 ด้าน (ด้านอ านวยการและ
บริหาร,ด้านกิจการโคนม,ด้านอุตสาหกรรมนม) และ 

- ต้องเป็นพนักงานระดับ 7 หรือ 8 และมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ในข้อต่อไปนี้ 
- เคยด ารงต าแหน่งระดับ 6 และ 7 รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- เคยด ารงต าแหน่งระดับ 7 และ 8 รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- เคยด ารงต าแหน่งในระดับ 6,7 และ 8 รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 

3.2 ผู้ตรวจสอบภายใน  
- คุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี ทุกกลุ่มงาน เฉพาะกลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงินต้องมีคุณวุฒิปริญญา

ตรีด้านบัญชี หรือปริญญาตรีด้านใด ๆ ก็ได้ แต่ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี 
- มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศและค าส่ังท่ี

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร 
- มีความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์กร  การประเมินความเส่ียง  และการควบคุมภายใน สามารถประเมิน

โอกาสเกิดและผลกระทบของปัจจัยเส่ียงต่อผลส าเร็จในการบริหารงานได้ 
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลต่าง ๆ ท่ีตรวจพบ 
- มีทักษะในการส่ือความโดยการพูด บรรยายสรุป และการเขียนรายงาน 
- มีความริเริ่ม ช่างสังเกต และมีไหวพริบดี 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
- มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
- ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

4. ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ภารกิจของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (ฝตส.)   คือการปฏิบัติงานให้ความเช่ือมั่น(Assurance 
services ) กระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การให้ค าแนะน าปรึกษา (Consulting services) 
ต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ   และตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจด้วยความเป็นอิสระ   และเท่ียง
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ธรรม   เพื่อให้การด าเนินงานกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมถึงเพื่อให้มีการปรับปรุงการด าเนินงานอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
ผลผลิต   โดยสอบทานกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน   กระบวนการบริหารความเส่ียง    ระบบการ
ควบคุมภายใน   กระบวนการตรวจสอบ   และกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  และหลักจรรยาบรรณ   ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบบทบาท   
ภาระหน้าท่ีขอบเขต  การปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ต้องสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความ
เห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิงและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในดังกล่าวให้หน่วยงานภายในอ.ส.ค.ทราบท่ัวกัน 

ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต   มีความเท่ียงธรรม   มีความรู้
ความสามารถ   และเก็บรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติงาน   ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้
ตรวจสอบภายใน 

ขอบเขตการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  ได้แก่   การพิจารณาว่ากระบวนการ
บริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  และการก ากับดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยท่ีฝ่าย
บริหารได้จัดให้มีข้ึนและด าเนินการอยู่นั้นมีความเพียงพอ   รวมถึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ท้ังนี้  เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า 

1. มีการก าหนดและจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
2. มีการประสานงานกันระหว่างหนว่ยงานตามความเหมาะสม 
3. ข้อมูลทางการเงิน  การบริหารงาน  และการด าเนินงานท่ีส าคัญมีความถกูต้อง   เช่ือถือได้และ

ทันเวลา 
4. พนักงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานตามนโยบาย   

มาตรฐาน  ระเบียบ  กฎหมาย  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพและได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ  

รวมท้ังลดโอกาสในการน าไปสู่การทุจริต 
6. แนวทางและแผนการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
7. มีกระบวนการควบคุมท่ีมีคุณภาพ   และมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
8. ฝ่ายบริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องตระหนักถึงประเด็นทางกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อองค์การ   

ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  และได้ด าเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม 

โดยในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบอาจมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุง  การควบคุม
ทางการบริหาร   ความสามารถในการท าก าไร   และภาพลักษณ์ขององค์กร   ให้กับผู้บริหารทุกระดับ   หน่วยรับ
ตรวจท่ีเกี่ยวข้อง   หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
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5. ความรับผิดชอบ 

ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบ   และประเมิน
ระบบงานภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยต่อฝ่ายบริหาร   และคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อ 

- ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบ 
สารสนเทศขององค์กร  การควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ  และการบริหารความเส่ียงภายใต้ภารกิจและขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

- รายงานประเด็นส าคัญท่ีพบเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กร     
และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ 

- ให้ข้อสังเกตและค าแนะน าแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล   และเกิดผลสัมฤทธิ์   เพื่อสร้างความมั่นใจในการเพิ่มคุณค่า   หรือความมีประโยชน์สูงสุด   รวมถึง
การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

- เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี     
และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

- ประสานงานและก ากับดูแลงานการติดตามและการควบคุมอื่น   เช่น   การบริหารความ 
เส่ียง     การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ   ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักจรรยาบรรณ      ความ
ปลอดภัย   สภาพแวดล้อม    และการสอบบัญชี   เป็นต้น 

-  ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางท่ีก าหนดไว้   โดยใช้ความรู้ความสามารถพิจารณา 
ความเส่ียง   ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการทุจริต   และผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหา
ทุจริต 

- ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมายคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

6. ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

         ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ต้องขึ้นตรง
ต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูกจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่ง
ความเป็นอิสระเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล ท้ังนี้ ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่
ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 
          ความเท่ียงธรรม คือ ทัศนคติท่ีปราศจากความล าเอียง เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในด้วยความเช่ือมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงานซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ
ภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักน าจากผู้อื่น ท้ังนี้ ส่ิง ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
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ความเท่ียงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลการปฏิบัติงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการ
จัดการ 

6.1 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

6.1.1  ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   
6.1.2  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

ผู้บริหารระดับสูง ตามท่ีก าหนดไว้ในความรับผิดชอบข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในด้วย 

6.2 บุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายใน และให้บริการอื่นให้แก่ อ.ส.ค.พร้อมกันด้วย   อาจ
ท าให้ความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมด้อยลงไปได้ ควรเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พิจารณาว่ า จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมหรือไม่   หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมั ติให้
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่ อ.ส.ค.  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   ให้บุคคลภายนอกเปิดเผย
รายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

6.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ผู้อ านวยการ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มท่ีตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย ท้ังนี้ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานต้องยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผู้อ านวยการ ถึงความเป็นอิสระของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6.4 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน สามารถรายงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อ านวยการ เช่น 

• การให้ความเห็นชอบกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
• การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเส่ียง 
• การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
• การอนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
• การพิจารณาส่ังการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
• การพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
• การสอบถาม เกี่ยวกับความเหมาะสมของการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  และความเพียงของ

ทรัพยากร 
6.5 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ ในเรื่องของการก าหนดขอบเขตการ

ปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ กรณีท่ีมีการแทรกแซง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
ต้องเปิดเผยถึงการถูกแทรกแซงหรือหารือถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อ านวยการ 
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7. ภาระหน้าท่ี 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   และผู้ตรวจสอบภายในมีภารกิจด้านการตรวจสอบและ

ประเมินระบบงานภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   โดยไม่ขัดต่อความเป็นอิสระและความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ดังนี้ 

7.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน พร้อมท้ังจัดท าแผนอัตราก าลัง แผนการฝึกอบรม และแผนงบประมาณประจ าปี 

7.2 จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจ าปี   โดยใช้แนวทางการบริหารความ
เส่ียง ซึ่งหมายความรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียง หรือการ
ควบคุมภายใน และน าเสนอแผนต่อผู้อ านวยการพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ และ
เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พร้อมส่งส าเนาแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้กระทรวงการคลัง และ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังในกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปีให้ปฏิบัติในท านองเดียวกัน   
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบประจ าปี  

7.3 ปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจ าปีตามท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ังการปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ 

7.4 จัดใหม้ีผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการอบรมทางวิชาชีพ ตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎบัตรนี้  โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรม 
/ สัมมนาอย่างน้อย 40 ช่ัวโมง / คน / ปี โดยมีการรับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ อย่างน้อย 6 
ช่ัวโมง 

7.5 ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับกระบวนการการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในท่ีส าคัญ โดย
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

7.6 ผู้ตรวจสอบท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นเวลานานหลายปี  ให้มีการเปล่ียนการปฏิบัติหน้าท่ีภายในฝ่าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงานสม่ าเสมออย่างน้อยทุกสามปี โดยเป็นการเปล่ียนแปลงหน่วยรับตรวจ และ/ หรือ 
เปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 

7.7 น าเสนอรายงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการ โค
นมแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยสรุปประเด็น
ส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบระหว่างไตรมาสและประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

7.8 พิจารณาน าประเด็นส าคัญเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการต่อไป 
ในกรณีมีผลตรวจสอบท่ียังหาข้อยุติกับฝ่ายบริหารไม่ได้ 

7.9 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับแนวโน้มและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ  ในการตรวจสอบภายใน   
รวมถึงน าเสนอเป้าหมายและแนวทางการวัดผลงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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7.10 ประสานงานเพื่อหารือขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและองค์กรก ากับดูแลอื่น                  
เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

8. สิทธิ 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานและผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ  ดังนี ้
1.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน มี

หน้าท่ีให้ความร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และบุคลากร 
3.  จะต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมท่ีตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยคว ามเท่ียง

ธรรม ปราศจากอคติ เข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   และผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ ดังนี ้
1.  การเป็นกรรมการก าหนดนโยบายและปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานใด ๆ นอกเหนือจากการ

ตรวจสอบภายใน หรือเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง หรือกรรมการสอบสวนทางละเมิด หรือกรรมการสอบสวนลงโทษ
ทางวินัย หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการตรวจรับงานของหน่วยงานอื่น ยกเว้น งานของฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน 

2.  จัดท าหรืออนุมัติรายการทางการบัญชี 
3.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ยกเว้น

พนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมิได้เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในการด าเนินกิจการขององค์กร 

4. ต้องไม่ตรวจสอบงานท่ีตนเคยท าหน้าท่ีบริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนท าการ
ตรวจสอบ 

9. ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน กับ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ฝ่ายบริหารของ อ.ส.ค. และผู้สอบบัญชี 

9.1 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 
9.1.1 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้า

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงานไม่ควรเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้น ๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม 

9.1.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานรายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาระหน้าท่ี
ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังระบุความเส่ียงท่ีส าคัญและการควบคุมภายในท่ีมีการ
ก ากับดูแลและอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 9.1.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานควรได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 9.2 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารของ อ.ส.ค. 

 9.2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร ดังนั้น กลยุทธ์   
แผนการตรวจสอบ ควรหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า
แผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
 9.2.2 กรณีท่ีฝ่ายบริหารขอให้ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานท าการตรวจสอบ และ รายงานผลการ
ตรวจสอบในประเด็นเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนประจ าปี  ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงานพิจารณาว่ามีความขัดแย้งกับขอบเขต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ี มีต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือไม่ หากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานพิจารณาด าเนินการตามท่ีฝ่าย
บริหารร้องขอ ให้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
 9.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจเป็นส่ิงส าคัญ ฝ่ายบริหารและ
พนักงานทุกระดับในองค์กรควรมีความเช่ือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นอิสระ และความรู้ความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

9.3 ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี  (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 

 9.3.1 ผู้ตรวจสอบภายในควรประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับ 
แผนการตรวจสอบและประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงานภายใน
กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน 
 9.3.2 กรณีท่ีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้สอบบัญชี หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงานขอค าแนะน าหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้สอบบัญชี  ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณาแนวทางในการด าเนินการหาทางแก้ไข 

10. การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ตรวจสอบภายในต้องเลือกระหว่างหน้าท่ีกับผลประโยชน์ส่วนตัว  ซึ่งอาจมีส่วน
ท าใหเ้กิดอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบั่นทอนความเช่ือมั่นท่ีมีต่อผู้ตรวจสอบ
ภายใน  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบอย่างเท่ียงธรรมได้ 

 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบต้องรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ก่อนเข้าท าการตรวจสอบ 

แนวทางในการปฏิบัติการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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ลักษณะของความขัดแย้ง แนวทางปฏิบัติ 

1.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบใน 
    หน่วยงานท่ีเคยปฏิบัติงานมาก่อน 
2.  เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางระบบควบคุมภายใน 
    หรือจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 
3.  มีค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสอบ 
    ข้อเท็จจริง  คณะกรรมการสอบสวนความรับผิด 
    ทางละเมิด  คณะกรรมการสอบวินัย 
4.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีตน 
    มีญาติพี่น้องหรือผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็น 
    ผู้บริหารหน่วยงานนั้น 
5.  เป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจส่ังการเชิงบริหาร 
    ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการแสดงความเห็นอย่าง 
    เท่ียงธรรมและเป็นกลาง 

1.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อ านวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
2.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อ านวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
3.  แจ้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อ านวยการเพื่อ 
    ยกเลิกค าส่ัง 
 
4.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อ านวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
 
5.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อ านวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
 

 
ในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งกับผู้ตรวจสอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และ / หรือผู้ตรวจสอบ

ภายนอก)  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน ควรขอค าแนะน าหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาในการด าเนินการแก้ไข 

 
ลักษณะของความขัดแย้ง แนวทางปฏิบัติ 

1.  ผู้สอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ 
    ผู้สอบบัญชีอื่น) เคยปฏิบัติงานในฐานะพนักงาน 
    หรือลูกจ้างของ อ.ส.ค. มาก่อน 
2.  ผู้สอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ  

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

    ผู้สอบบัญชีอื่น) มีญาติหรือผู้ใกล้ชิดปฏิบัติงานใน 
    อ.ส.ค. 
3.  ผู้สอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ 
    ผู้สอบบัญชีอื่น) มีธุรกิจกับ อ.ส.ค.    
 

     ขอค าแนะน า / เสนอประเด็นความขัดแย้งต่อ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
3.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
     ขอค าแนะน า / เสนอประเด็นความขัดแย้งต่อ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
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11. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 
หมายถึง  หลักเกณฑ์อันควรประพฤติของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ต้ังอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาชีพท่ีเหมาะสม  เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจต่อคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน  ตามหลักปฏิบัติ  ดังนี้ 

 11.1  ความซ่ือสัตย์ (Integrity)  ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุก
เรื่องท่ีได้รับมอบหมาย  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจในทุกกิจกรรมท่ีผู้ตรวจสอบภายใน
ด าเนินการ 

11.1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
11.1.2  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพท่ี 

ก าหนด 
11.1.3  ไม่กระท าหรือมีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมท่ีขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

หรือการกระท าท่ีอาจเส่ือมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือช่ือเสียงขององค์กร 
11.1.4  เคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจริยธรรมของ

องค์กร 

 11.2  ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานหรือ
ด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมโดยปราศจากอิทธิพลหรือการค านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
  11.2.1  ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ท่ีจะน าไปสู่ความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ รวมท้ังไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะท าให้เกิดอคติหรือล าเอียงจนท าให้การปฏิบัติงานเกิดความไม่เป็น
กลาง 
  11.2.2  ไม่รับส่ิงของใด ๆ ท่ีจะท าให้เกิดความไม่เท่ียงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบัติ 
  11.2.3  ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงท่ีเป็นสาระส าคัญท้ังหมดท่ีพบจากการตรวจสอบ  ซึ่ง
หากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงแล้วอาจท าให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงหรือ
เป็นการปกปิดการกระท าท่ีผิดกฎหมาย 

 11.3  การปกปิดความลับ (Confidentiality)    
11.3.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ีตนได้รับในการปฏิบัติงาน และไม่ควรเปิดเผย 

ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือตามวิชาชีพท่ีพึง
กระท า ข้อมูลท่ีเป็นความลับท่ีได้มาจากการปฏิบัติงานไม่ควรน าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  11.3.2  ต้องมีความรอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลท่ีได้มาจากปฏิบัติหน้าท่ีไม่ให้รั่วไหล
ออกไปภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคล 
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  11.3.3  ต้องไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนตน  หรือเพื่อการใดท่ีขัด
ต่อกฎหมายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักจริยธรรมขององค์กร 

 11.4 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในต้องกระท าด้วยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 11.4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้  ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ท้ังนี้ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องด าเนินการโดยผู้ท่ีมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งความเช่ียวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ใน
ปัจจุบัน แนวโน้ม และประเด็นท่ีเกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อสามารถให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีตรงประเด็นได้ ดังนั้น ผู้
ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กร  ในทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญ 
  11.4.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานต้องให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ หาก
ทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็น
บางส่วนหรือท้ังหมด 
  11.4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอท่ีจะประเมินความเส่ียงของการเกิดทุจริต และให้
แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ แต่ท้ังนี้ไม่จ าเป็นต้องมีความเช่ียวชาญเทียบเท่ากับผู้ท่ีมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง 
  11.4.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเส่ียงและการควบคุม
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังเทคนิค วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบภายในท้ังหมดไม่จ าเป็นต้อง
มีความเช่ียวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยตรง 
  11.4.5 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานต้องไม่รับงานบริการให้ค าปรึกษาหรือให้
ค าแนะน าและความช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานใน
เรื่องนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือท้ังหมด 
 11.5 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันท่ีจะท าให้การ
ปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ ท้ังนี้ การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 
  11.5.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเช่ือมั่นท่ีได้รับมอบหมาย ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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• การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีท่ีเห็นว่าจ าเป็นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

• ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  และความส าคัญของเรื่องท่ีจะ
ตรวจสอบ 

• ความเพียงพอและประสิทธิผลของการก ากับดูแล การบริหาร ความเส่ียง และการควบคุมมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ๑๒ 

• โอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีนัยส าคัญ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการบริการให้ความเช่ือมั่น เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

 11.5.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
อื่นๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 11.5.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องค านึงถึงความเส่ียง ท่ีมีนัยส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ ท้ังนี้ แม้ว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในจะปฏิบัติงานบริการให้ความเช่ือมั่นด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพก็ยังไม่
สามารถรับรองได้ว่า จะมีการบ่งช้ีถึงความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญได้ท้ังหมด 

 11.5.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ค าปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการ รวมท้ังลักษณะของเรื่องท่ีจะให้
ค าปรึกษา เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ 

• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานท่ีจ าเป็น เพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหม ายบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในการบริการให้ค าปรึกษาเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
หน่วยงานของรัฐจะได้รับ 

11.6 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
12. การประเมินคุณภาพ 

 12.1  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบหลังจากการ
ปิดการตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บันทึกประวัติการแก้ไข 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

ฉบับที ่ วันที่แก้ไข ส่วนที่แก้ไข เหตุผล 
กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2547 – 2555 

- - ยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบในของ
รัฐวิสาหกจิ  ฉบับ
ปรับปรุงปี  2555    

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2556 

การประชุมครั้งที่ 
3/2556 วันที่ 22 
กุมภาพันธ ์2556 

ปรับชื่อเรียก ส านัก
ตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน เป็น ฝ่าย
ตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน 

อ.ส.ค.ประกาศใช้
ข้อบังคับ ฯ ว่าดว้ยการ
แบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2555 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2557 

การประชุมครั้งที ่
4/2557 วันที่ 18 
กุมภาพันธ ์2557 

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และ
ปรับปรุงความรับผิดชอบ  

เพื่อให้เกิดความชดัเจน
ยิ่งข้ึน และเพื่อให้
สอดคล้องตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2558 

การประชุมครั้งที ่
4/2558 วันที่ 30 
มิถุนายน 2558 

ปรับปรุงคุณสมบัติและ
การแต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์ นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติในการ
เปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ และค า
นิยามประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อให้เกิดความชดัเจน
ยิ่งข้ึน และเพื่อให้
สอดคล้องตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2559 

การประชุมครั้งที่ 
8/2559 วันที่ 31 
พฤษภาคม 2559 

ปรับปรุงหัวข้อคุณสมบัติ เพื่อให้เกิดความชดัเจน
ยิ่งข้ึน และเพื่อให้
สอดคล้องตามคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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ฉบับที ่ วันที่แก้ไข ส่วนที่แก้ไข เหตุผล 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2559 

การประชุมครั้งที่ 
6/2559 วันที่ 12 
พฤษภาคม 2559 

ไม่มีการปรับปรุง เหมาะสมและสอดคล้อง
กับคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบ 
ภายในของรัฐวิสาหกิจ 
ฉบับปรับปรุง ปี 2555 
และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2555 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2560 

การประชุม ครั้งที ่
8/2560  วันที ่
16 สิงหาคม 
2560 

ไม่มีการปรับปรุง มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับ
ปรับปรุงปี 2555 และ
ระเบียบกระทรวงการคลงั 
ว่าดว้ยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. และ
หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2555 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2561 

การประชุม ครั้งที ่
7/2561 วันที่ 19 
กรกฎาคม 2561 

คุณสมบัติหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน/คุณสมบัติ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

เพื่อความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายใน              ของ
รัฐวิสาหกจิ ฉบับปรับปรุง
ปี 2555 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค. และหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกจิ  พ.ศ. 2555  



กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
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ฉบับที ่ วันที่แก้ไข ส่วนที่แก้ไข เหตุผล 

   รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้อง
กับการคาดหวัง            
ของผู้ใช้บริการ 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน อ.ส.ค.  พ.ศ. 
2562 

การประชุม ครั้งที่
6/2562 วันที่ 6 
มิถุนายน 2562 

ภารกิจและขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน 
ความเป็นอิสระ 
จรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบภายใน 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
วิชาชีพการ 
ตรวจสอบภายใน 

 

 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวา่ดว้ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายใน ส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

 


