
 



 

บทน ำ 
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  และ    

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  (ฝตส.)  มีภาระหน้าท่ีในการก ากับดูแลกิจการ และ สอบทาน เพื่อให้ความเช่ือมั่นว่า 
อ.ส.ค. มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  รวมถึงการปรับปรุงการด าเนินงานอันเป็นการเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี อ.ส.ค. ก าหนด การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกท่ีส าคัญ
ของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานและระบบควบคุมภายใน 

  ผู้ตรวจสอบภายใน  โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน  จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ของ อ.ส.ค.  เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพงานตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การด าเนินงานของการตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนวิธีการตรวจสอบภายใน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมท้ังให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. โดยอ้างอิงคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง  ปี  2555 ท่ีออกโดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
รัฐวิสาหกิจ พ .ศ. 2555 มาตรฐานการตรวจสอบและจริยธรรมการปฏิบั ติงานตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และคู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินใหม่ 
State Enterprise Assessment Model : SE-AM 

ส าหรับคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฉบับนี้ จะใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ 
ปฏิบัติงานให้กับผู้ตรวจสอบภายในของ อ.ส.ค. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเช่ือถือและ
มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับจาก ทุกฝ่าย/ส านักงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
  
              ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 1 
ทั่วไป 

 
- ความหมาย / ค านิยาม 

- มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

- ประเภทของการตรวจสอบภายใน 

- กรอบการปฏบิัติงานการตรวจสอบภายใน 
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การตรวจสอบ  (Audit)  การปฏิบัติงานทางวิชาชีพอย่างเท่ียงธรรมในการหาหลักฐาน เพื่อการ
ประเมินผล แสดงความคิดเห็น  เช่น  การตรวจสอบงบการเงิน (Financial  
Audit)  การต รวจสอบ การด า เนิ น งาน  (Performance  Audit) ก าร
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance  Audit)  การตรวจสอบ
ความปลอดภัยของระบบ  (Security  System  Audit)  รวมท้ังการบริการ
ความเห็นทางวิชาชีพในเรื่องต่าง ๆ (Attestation)  โดยมีการปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  หรือตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 
 

การตรวจสอบภายใน   กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Internal  Audit)   ของกระบวนการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน  การก ากับดูแลท่ีดี  

และการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ขององค์กรอย่างเป็นระบบ  รวมท้ังการรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน  และการให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเท่ียง
ธรรม  เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตาม
แผนงาน บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 

 
 

กฎบัตร (Charter)   เอกสารท่ีจัดท าอย่างเป็นทางการและใช้เป็นกรอบอ้างอิง   (Term  of  
Reference : TOR)  แนวทางปฏิบัติงานท่ีส าคัญของกิจกรรม  โดยประกอบด้วย
ข้อมูลท่ีระบุถึง  นโยบายของผู้บริหารระดับสูงท่ีมีต่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์  
ขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  สายการบังคับบัญชา  สายการ
รายงาน  ฯลฯ 

 

การก ากับดูแล (Governance)  กระบวนการด าเนินงาน  เพื่อก ากับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในอ.ส.ค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ความโปร่งใส  และเป็นธรรม 

 

การก ากับดูแลเทคโนโลยี กระบวนการท่ีสร้างความมั่นใจว่า ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ อ.ส.ค. ได้ 
ดิจิทัล มีส่วนสนับสนุนวัตถุปุระสงค์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
(Information Technology  
Governance)  
 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน   หลักการปฏิบัติงานท่ีควรจะเป็น ซึ่งก าหนดไว้แล้วใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน 
(Performance    ท่ีให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  เป็นพื้นฐานการวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการ 
Standard)        ปรับปรุงกระบวนการขององค์การ และให้ผู้รับตรวจใช้มาตรฐานการ  
    ปฏิบัติงานท่ีเหมือนกันในกิจกรรมเดียวกัน    

  

จริยธรรมการปฏิบัติงาน  หลักการปฏิบัติงานส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และความประพฤติท่ีองค์กร 
(Performance Ethics)  คาดหวังจากผู้ปฏิบัติงาน 

  

ความหมาย / ค านิยาม 
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นโยบาย  (Policy)   การก าหนดแนวทางในภาพกว้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์ท่ีต้องการโดยรวม  และส่ิงท่ีฝ่ายบริหารประสงค์หรือไม่ประสงค์
ให้เกิดในองค์กร  โดยต้องสอดคล้องกับกฎหมาย  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และกฎบัตร 

 
 

วิธีปฏิบัติงาน (Procedures) การก าหนดวิธีปฏิบัติงานในระดับกิจกรรมซึ่งต้องสอดคล้องกับนโยบาย  เป็น
    การก าหนดในรายละเอียดหรือเป็นกิจกรรมท่ีต้องท าเป็นปกติ 
 

 

คู่มือ  (Manual)   จุดรวมของวิธีปฏิบัติงานและเอกสารต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานใช้อ้างอิง ซึ่งรวมถึง
ตารางเช็คกิจกรรม (Checklist)  หรือบันทึกส่ังการ รวมท้ังการให้ค าแนะน า
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานกับกิจกรรมใหม่ๆท่ีไม่เคยมีคู่มือ  โดยเน้นหนักการ
ควบคุมภายใน  ประหยัด  ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 

ประหยัด (Economy) การใช้จ่ายเงินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ  ซึ่งส่งผลให้สามารถจัดซื้อจัดหา
ทรัพยากรและส่ิงน าเข้า  (Input) ท่ีได้คุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสม ใน
ราคาท่ีต่ าสุดเท่าท่ีเป็นไปได้จากทางเลือกท้ังหมดท่ีมีอยู่ (พิจารณาร่วมกับการ
ซ่อมบ ารุงตลอดอายุการใช้งาน) 

 

ประสิทธิภาพ (Efficiency)   ความสามารถในการบริหารงานให้มีข้ันตอน กระบวนการท่ีดี  ท าให้ได้ผลผลิต 
(Output) มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับส่ิงน าเข้า และมีของเสีย (Defect) หรือความ
สูญเปล่า (Waste) น้อยท่ีสุด 

 

ประสิทธิผล  (Effectiveness)  ความสามารถท่ีจะบริหารงานให้ได้ผลผลิต (Output) มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีฝ่ายบริหารก าหนดไว้ 

 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ใด ๆ ท่ีน ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขององค์กรโดย 
(Conflict of Interest )  ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นนี้   อาจมีส่วนท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน   

ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถ 
เกิดขึ้นได้ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์ท่ีออกมาจะไม่ส่งผลกระทบต่อจริยธรรมหรือความ
ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  แต่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจจะส่งผล
กระทบต่อความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาชีพของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ท้ังนี้ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบั่นทอน ความเท่ียงธรรมใน
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ความเป็นอิสระ    ความเท่ียงธรรมเป็นกลางจากโครงสร้างองค์กรและส่วนบุคคล  ปราศจากการ 
(Independence)   แทรกแซงในการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และการส่ือสารผลการ

ปฏิบั ติงาน  ปราศจากอคติหรือความล าเอียง  มี ทัศนคติ ท่ีเป็นกลาง  
หลีกเล่ียงการมีผลประโยชน์ขัดแย้ง  เช่น  ไม่ควรเป็นผู้พัฒนาระบบหรือวิธี
ปฏิบัติงาน และไม่ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ  ซึ่งเป็นท่ีคาดหมายว่า
จะต้องได้รับการตรวจสอบหรือประเมินผลจากพนักงานผู้นั้นในเวลา 1 ปี  
และหากผู้บริหารกิจกรรมงานตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบ
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ในงานท่ีเคยรับผิดชอบมาก่อนการตรวจสอบงานนั้น  ควรได้รับการควบคุม
ตรวจตราจากคณะบุคคลนอกกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน 

 

ความเที่ยงธรรม   ทัศนคติท่ีปราศจากความล าเอียงในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
( Objectivity )  เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

ด้วยความเช่ือมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน ซึ่งดุลย
พินิจของผู้ตรวจสอบภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  จะไม่อยู่
ภายใต้การชักจูงหรือชักน าจากผู้อื่น  ท้ังนี้  ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเป็น
อิสระไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคล  การปฏิบัติงาน  หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  
และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 

 

การควบคุมภายใน   กระบวนการปฏิบัติงานท่ีทุกคนในองค์การตั้งแต่คณะกรรมการ  ผู้บริหาร   
(Internal Control)     และพนักงานทุกคน  มีบทบาทความรับผิดชอบร่วมกัน โดยการวางแผนงาน 

จัดองค์กร ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอท่ีจะท า
ให้เกิดความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานสามารถบรรลุผล
ส าเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

 

การควบคุมพื้นฐาน  การควบคุมท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการก ากับดูแล  โดยจัดให้ม ี
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  ระบบการควบคุมในส่วนโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยี ดิจิทัล เช่น  
(Information   ระบบงาน ข้อมูล ระบบเครือข่าย  และบุคลากร  ซึ่งประกอบด้วย  การ 
Technology Control)  ควบคุมแบบท่ัวไป ( General Controls) และแบบเฉพาะทาง (Technical  
    Controls) 
 

การบริหารความเสี่ยง   กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์  
( Risk Management )  ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีอาจเกิดขึ้น  เพื่อให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า     

องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย 
 

การทุจริต (Fraud)  การกระท าท่ีกฎหมายระบุว่า เป็นการฉ้อฉล  หลอกลวง ปกปิด หรือ ละเมิด
อ านาจหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ และเป็นการกระท าท่ีเกิดขึ้นโดย ปราศจาก
การข่มขู่ บังคับ หรือมีเหตุบีบค้ันจากผู้อื่น การทุจริต คือ การกระท าของ
บุคคลหรือองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เงินทอง หรือ บริการพิเศษ โดยไม่
ต้องจ่ายเงินหรือค่าตอบแทนใด ๆ หรือเป็นการกระท า เพื่อก่อให้ เกิด
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่น 

 
 

ความเพียงพอ  (Sufficiency)   ข้อมูลท่ีรวบรวมได้เพียงพอท่ีจะท าให้ผู้ตรวจสอบทุกคน  สรุปความเป็นได้
อย่างเดียวกัน  ซึ่งต้องพิจารณาว่าข้อมูลนั้นมาจากหลักฐานทางตรงท่ียืนยันได้
ชัดเจน  ท าให้ทุกคนหมดข้อสงสัยได้  ในกรณีท่ีหาหลักฐานทางตรงไม่ได้ต้อง
ใช้หลักฐานทางอ้อม  ได้แก่  หลักฐานส่ิงแวดล้อม  ซึ่งอาจต้องมีจ านวนมาก
หรือหลายประเภท  จึงจะสามารถท าให้คนส่วนใหญ่สรุปความเห็นได้ใน
ท านองเดียวกัน 

 

ความเชื่อถือได้    ข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่งท่ีเช่ือถือได้และโดยใช้เทคนิค  วิธีการตรวจสอบท่ี 
(Accountability)  ดีท่ีสุด ซึ่งแนวทางต่อไปนี้อาจช่วยในการพิจารณาแหล่งท่ีเช่ือถือได้ 
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- ข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่งท่ีเป็นอิสระ หรือแหล่งภายนอก น่าเช่ือถือ
มากกว่าข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่งภายในหน่วยรับตรวจ 

- ข้อมูลท่ีได้มาจากระบบภายใต้การควบคุมภายในท่ีดีมีประสิทธิภาพ  
น่าเช่ือถือมากกว่าข้อมูลท่ีได้มาจากระบบภายใต้การควบคุมภายในท่ีมี
จุดอ่อน หรือไร้ประสิทธิภาพ 

- ข้อมูลท่ี ผู้ตรวจสอบได้มาโดยตรงจากการตรวจนับของจริง  การ
สังเกตการณ์  การค านวณและวิธีการตรวจอื่นโดยตัวผู้ตรวจสอบเอง  
น่าเช่ือถือมากกว่าข้อมูลท่ีได้มาจากกการปฏิบัติงานของผู้อื่น 

- ต้นฉบับน่าเช่ือถือมากกว่าภาพถ่ายส าเนาหรือร่าง 
- ความเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบวิชาชีพ  มีความน่าเช่ือถือกว่า

ความเห็นของบุคคลธรรมดา เพราะความรู้ ประสบการณ์ และจริยธรรม
ท่ีผู้เช่ียวชาญต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

(ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแหล่งหลักฐานท่ีควรหลีกเล่ียง คือ การยึดถือหลักฐานท่ีบันทึกไว้ในกระดาษท าการ เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ  โดยไม่สามารถระบุได้ว่าหลักฐานนั้นได้มาจากแหล่งใด หรือระบุว่ามาจากความทรงจ า
ของผู้จัดท า) 
 

การสร้างคุณค่าเพิ่ม การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้วยความเท่ียงธรรม  ในอันท่ีจะเป็นการสร้าง 
( Add Value )   มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยท าให้องค์กร สามารถ

ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ซึ่งอาจ
ด าเนินการในรูปแบบของการให้ค าปรึกษาแนะน า หรือการรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรืออื่น ๆ ท่ีเห็นสมควร เพื่อให้การด าเนินงานขององค์กร
สามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ 

งานบริการให้ความเช่ือมั่น การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเท่ียงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผล 
(Assurance Services)  อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการก ากับดูแล การ

บริหารความเส่ียง และการควบคุมขององค์กร เช่น การตรวจสอบ งบการเงิน  
ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบต่าง ๆ  และการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงินการบัญชี  เป็นต้น 

 

งานบริการให้ค าปรึกษา   การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า และบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  โดยลักษณะ     
(Consulting Services) งานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับ ผู้รับบริการ  และมี 

จุดประสงค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร  โดยการปรับปรุง กระบวนการการ
ก ากับดูแล การบริหารความเส่ียง  และการควบคุมขององค์กรให้ดีขึ้น เช่น 
การให้ค าปรึกษาแนะน า ในเรื่องความคล่องตัวในการด าเนินงาน  การ
ออกแบบระบบงาน วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน และการฝึกอบรม เป็นต้น 

 

ความเกี่ยวข้อง  (Association) ความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจเป็นข้อมูล หลักฐานท่ีต้องการตาม
วัตถุประสงค์ของการตรวจ 

 

ความมีประโยชน์ (Utility) ประโยชน์ตรงต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยพิจารณาจาก
คุณสมบั ติของสาระส า คัญ  (Materiality) ของการสรุป ให้ ความ เห็ น
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ประกอบการตัดสิน ใจ   และหรือความทัน ต่อเวลาท่ีจะได้ประโยชน์ 
(Timeliness) 

 
แนวทางการปฏิบัติงาน  การก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่ง

ผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แต่ละเรื่อง
ท่ีจะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร  ท่ีหน่วยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใช้
วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด  จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานใน
รายละเอียดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

แผนการตรวจสอบ  แผนการปฏิบั ติงานท่ีฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานจัดท าขึ้นไว้
ล่วงหน้า เกี่ยวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ  ระยะเวลาท่ีใช้
ใน การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้า ของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นทัน
ตามก าหนดเวลา 

   

แผนการปฏิบัติงาน  แผนการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ 
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ท่ีหน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์  
ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรท่ีใช้เท่าใด จึงจะท าให้การปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบบรรลุผลส าเร็จ 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของอ.ส.ค. ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน คือ ฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน 

 

หัวหน้าหน่วยงาน  ต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบภายใน คือหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ 
ตรวจสอบภายใน  ประเมินระบบงาน ซึ่งท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลการบริหารงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และกรณีท่ีองค์กรเลือกใช้บริการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ตรวจสอบจากภายนอก  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องของ สัญญาว่าจ้าง  และคุณภาพความน่าเช่ือถือ
ของผลงาน รวมท้ังรายงาน ให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ  และติดตามผล
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

   

ผู้รับบริการ  ผู้ร้องขอรับการบริการหรือหน่วยรับตรวจ  
  

หน่วยรับตรวจ  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
 

ผลลัพธ์ (Outcome)  ผลการตรวจสอบสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงตามเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
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มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   คือ  หลักการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีควร
จะเป็น  เป็นกรอบปฏิบัติงานท่ีให้เกิดมูลค่าเพิ่มในการตรวจสอบภายใน   เป็นพื้นฐานในการวัดผลการตรวจสอบ
ภายใน   และเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนปฏิบัติการขององค์การประกอบด้วยมาตรฐาน  3  ประเภท  คือ 
 

1. มาตรฐานคุณลักษณะงาน (Attribute  Standards) เป็นมาตรฐานของหน่วยงานและบุคคลท่ีปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน   แบ่งเป็น  4  มาตรฐานย่อย  ได้แก่    
 1 .1  วั ตถุ ประสงค์   อ านาจ  และความรั บผิ ดชอบ  (Purpose Authority and Responsibility)   
วัตถุประสงค์   อ านาจ   และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน  ควรระบุอย่างเป็นทางการ
ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   ซึ่งควรสอดคล้องกับท่ีมาตรฐานก าหนดและได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 
     1.2 ความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม (Independence and Objectivity) กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน
ควรเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานอย่างเท่ียงธรรมเป็นกลาง 
1.2.1 ความเป็นอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบและประเมิน
ระบบงานต้องขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ และไม่ถูกจ ากัดสิทธิ์ในการเข้าถึงตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็น
อิสระเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผลท้ังนี้  ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 
1.2.2 ความเท่ียงธรรม คือ ทัศนคติท่ีปราศจากความล าเอียง เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในด้วยความเช่ือมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงานซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ
ภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักน าจากผู้อื่น ท้ังนี้ ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
ความเท่ียงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลการปฏิบัติงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการ
จัดการ  
 1.3 ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังทางวิชาชีพ (Proficiency and Due Professional Care) การ
ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติด้วยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังทางวิชาชีพ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ 
ทักษะ และความสามารถอื่นๆท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ 
เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
1.3.1 ความเช่ียวชาญ  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้  ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ท้ังนี้ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบต้องด าเนินการ โดยผู้ท่ีมีความรู้  ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบร่วมกันท่ีอธิบายถึง 
ความเช่ียวชาญท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล      
ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการส่งเสริมความเช่ียวชาญของตน โดยการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ 
1.3.2 ความระมัดระวังรอบคอบ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันท่ีจะท าให้การปฏิบัติงานเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือ ท้ังนี้ การปฏิบัติงาน
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น 
1.3.3 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษา  หาความรู้ทักษะ  และความสามารถ
อื่น ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน 
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 1.4 การประกันคุณภาพและแผนการปรับปรุง (Quality Assurance and Improvement Program)   
ผู้บริหารกิจกรรมงานตรวจสอบภายในควรจัดท าและรักษาการประกันคุณภาพงาน รวมท้ังมีแผนการปรับปรุงท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมงานตรวจสอบภายในทุกด้าน และมีการติดตามประเมินประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง แผนการ
ดังกล่าวควรก าหนดขึ้นเพื่อช่วยให้กิจกรรมงานตรวจสอบภายในสามารถให้บริการท่ีเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์การ และให้ความมั่นใจว่ากิจกรรมงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และจริยธรรมทางวิชาชีพ 
 

2.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  (Performance  Standards)  เป็นมาตรฐานของกิจกรรมในการปฏิบัติงาน               
และก าหนดเกณฑ์คุณภาพท่ีสามารถใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ได้แก่ 
 2.1  การบริหารกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน  (Managing  the  Internal  Audit  Activity)   หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงานควรบริหารกิจกรรมงานตรวจสอบอย่างมีประสิทธิผลและผลลัพธ์  เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการเพิ่มคุณค่าหรือความมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ   6  ประการ คือ 
  2.1.1 การวางแผน  (Planning)  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานควรวางแผนงาน    
เพื่อก าหนดล าดับความส าคัญของกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน   ตามผลประเมินความเส่ียงและให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายความส าเร็จขององค์การ และต้องน าข้อมูลข่าวสารของฝ่ายบริหาร มาใช้ประกอบการพิจารณาในการ
วางแผนการตรวจสอบด้วย 

- แผนการตรวจสอบควรมาจากผลการประเมินความเส่ียง   ซึ่งควรได้รับการประเมินอย่างน้อยปีละครั้ง   
โดยข้อมูลและความคิดเห็นจากฝ่ายบริหารระดับสูงและคณะกรรมการควรน ามาใช้ในการพิจารณาใน
กระบวนการนี้ 

- หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรรับงานบริการให้ค าปรึกษา เพื่อช่วยให้เกิดโอกาสท่ีจะก่อให้เกิดการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการความเส่ียง การสร้างคุณค่าเพิ่ม และการปรับปรุงการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ซึ่งต้อง
ก าหนดงานบริการให้ค าปรึกษาดังกล่าวไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย 

2.1.2  การส่ือสารและการให้ความเห็นชอบ (Communication  and  Approval)   หัวหน้า 
ฝ่ายตรวจสอบภายในควรรายงานแผนกิจกรรมงานตรวจสอบและทรัพยากรท่ีต้องการ   รวมทั้งการเปล่ียนแปลง
แผนในระหว่างปี   ต่อฝ่ายบริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานและให้ความเห็นชอบ   
นอกจากนี้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรช้ีแจงผลกระทบเกี่ยวกับข้อจ ากัดทรัพยากรการตรวจท่ีมีให้ทราบด้วย 

2.1.3 การบริหารทรัพยากร  (Resource  Management)   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงานควรมั่นใจว่าทรัพยากรตรวจสอบภายในท่ี ได้รับเหมาะสมเพียงพอ   และได้ใช้อย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อความส าเร็จของแผนงาน 

- ความเหมาะสม หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทักษะ และความสามารถด้านต่างๆท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ความเพียงพอ หมายถึง ปริมาณของทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุผลตาม
แผนการตรวจสอบ การน าทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.4  นโยบายและวิธีปฏิบัติงาน  (Policies  and  Procedures)    หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงานต้องก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 - การก าหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขึ้นอยู่กับขนาดและโครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในและความซับซ้อนของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

2.1.5  การประสานงาน  (Coordination)   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารและประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายนอกอื่นท่ี เกี่ยวข้อง    เพื่อให้เกิดความ
มั่นใจว่า ขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องท่ีส าคัญอย่างเหมาะสม และลดการปฏิบัติงานท่ีซ้ าซ้อนกัน 
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2.1.6  การรายงานต่อคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง  (Reporting  to  the  Board  
and  Senior  Management)   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรรายงานตามงวดเวลาต่อคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับ  วัตถุประสงค์  อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ   และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงาน
ตรวจสอบ    การรายงานควรรวมถึงประเด็นท่ีส าคัญเกี่ยวกับโอกาส  และผลกระทบของความเส่ียง  การควบคุม
ท่ีมีนัยส าคัญ  การก ากับดูแลกิจการ  รวมท้ังเรื่องส าคัญอื่น หรือเรื่องท่ีคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ต้องการทราบหรือร้องขอ 

2.2  ลักษณะงาน (Nature of Work) ลักษณะของกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน คือ การประเมิน และ
การมีส่วนช่วยองค์การในการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง  การควบคุม และระบบก ากับดูแลกิจการ  
ได้แก่ 

2.2.1  การบริหารความเส่ียง  (Risk  Management)   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้อง
สามารถประเมินความมีประสิทธิผล และ สนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียง  
ประเมินผลกระทบความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลท่ีดี การปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ   ระบุความ
เส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของงานและต้องระมัดระวังต่อการเกิดขึ้นจริงของความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญ   
ประสานความรู้เกี่ยวกับความเส่ียงท่ีได้รับจากบริการให้ค าปรึกษาในกระบวนการประเมินความเส่ียงขององค์การ 

การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงมีประสิทธิผลหรือไม่   เป็นดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ
ภายในจากผลการประเมินว่า     
- วัตถุประสงค์ของหน่วยงานมีส่วนสนับสนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจของ อ.ส.ค.  
- การระบุและประเมินความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญ 
- การเลือกใช้แนวทางในการตอบสนองความเส่ียงท่ีเหมาะสม  โดยเป็นไปในทิศทาง เดียวกับระดับความเส่ียงท่ี
หน่วยงานยอมรับได้   และ      
- การส่ือสารข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับความเส่ียงท่ีถูกตรวจพบท่ัวท้ังองค์กร อย่างทันเวลา  เพื่อช่วยให้
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานและฝ่ายบริหาร  น ามาปรับปรุง การด าเนินงานภายในองค์กร   

2.2.2 การควบคุม  (Control) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
ควบคุม    ในเรื่องต่าง ๆ  ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  โดยการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ของการควบคุม  รวมท้ัง
สนับสนุนให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องประเมินถึงความเพียงพอและ ประสิทธิผลของการควบคุม  เพื่อให้การควบคุมท่ี
มีอยู่สามารถ ตอบสนองความเส่ียงภายใต้การก ากับดูแล   การด าเนินงาน  และ ระบบข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้        
- ความถูกต้อง  ครบถ้วน  และความน่าเช่ือถือของข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเงินและการด าเนินงาน         
- ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน         
- การดูแลและรักษาทรัพย์สิน  และ        
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต่าง ๆ    

2.2.3   การก ากับดูแลองค์การ (Governance) ควรประเมินและให้ข้อเสนอแนะ  ในการ
ปรับปรุงกระบวนการก ากับดูแล   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการรักษาจริยธรรมและ
คุณค่าองค์การอย่างเหมาะสม   การสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและการรายงาน 
ตามหน้าท่ี ความรับผิดชอบ การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลเกี่ยวกับความเส่ียงและการควบคุมในองค์การ การ
ประสานงานอย่างมีประสิทธิผลระหว่างคณะกรรมการองค์การ  ฝ่ายบริหาร  ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

2.3  การวางแผนงานท่ีจะปฏิบัติ  (Engagement  Planning)   ผู้ตรวจสอบภายในควรพัฒนาและ
จัดท าแผนงานท่ีจะปฏิบัติในแต่ละงานเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยพิจารณาเรื่องส าคัญต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

2.3.1  วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานท่ีจะตรวจ 
2.3.2  ความเส่ียงส าคัญ  ทรัพยากร  การปฏิบัติงาน  วิธีการควบคุมผลกระทบ 
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2.3.3  ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมงานท่ีจะ
ตรวจเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้าง หรือรูปแบบการควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3.4  โอกาสในการปรับปรุงการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมในงานนั้นให้ดีขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญ 
 2.4  การปฏิบัติงานตรวจสอบ  (Performing  the  Engagement) ผู้ตรวจสอบภายในควรท าการ
วิเคราะห์  ประเมิน  และบันทึกสารสนเทศอย่างเพียงพอท่ีจะบรรลุตามวัตถุประสงค์งานตรวจ  ได้แก่ 

2.4.1  การวิเคราะห์และประเมินผล  (Analysis  and Evaluation) สรุปและแสดงผลการตรวจ  โดยมี
พื้นฐานจากวิธีการวิเคราะห์และประเมินผลท่ีเหมาะสม 

2.4.2  การบันทึกสารสนเทศ  (Recording  Information) ควรบันทึกสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ใช้สนับสนุนสรุปผลการตรวจสอบ  ได้แก่ 

  -  การเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบอย่างเหมาะสม  ก่อนท่ีจะเผยแพร่
ข้อมูลเหล่านั้นไปสู่บุคคลภายนอก 

  -  ก าหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการเก็บข้อมูลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ 
ขององค์การ 

 -  ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับวิธีการและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลงานตรวจสอบ                
การเผยแพร่ไปสู่บุคคลท้ังภายในและภายนอกให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การ 

2.4.3  การก ากับควบคุมงานตรวจสอบ (Engagement  Supervision) ควรได้รับการควบคุม
ก ากับอย่างเหมาะสมท่ีจะสร้างความมั่นใจว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์   มีการประกันคุณภาพ  รวมท้ังมีการพัฒนา
ผู้ตรวจสอบ 

 

 2.5 การส่ือสารรายงานผลการตรวจสอบ  ควรรายงานต้ังแต่วัตถุประสงค์การตรวจ  ขอบเขต  และ
ข้อสรุป   ข้อเสนอแนะ  และแผนปฏิบั ติการแก้ไขท่ีจะน ามาปฏิบัติ ในกรณีท่ีเหมาะสมควรประกอบด้วย
ความเห็นโดยรวมของผู้ตรวจสอบ แจ้งผลงานท่ีเป็นท่ีพอใจด้วย ส าหรับบุคคลภายนอกองค์การ ควรส่ือสาร
ข้อจ ากัดในการเผยแพร่และการใช้ผลการตรวจสอบนั้นด้วย การส่ือสารผลคืบหน้าและผลของการบริการให้
ค าปรึกษาอาจจะแตกต่างกันไป  ตามแบบฟอร์มและเนื้อหาสาระในแต่ละลักษณะงานท่ีตรวจอย่างถูกต้อง     
ตรงตามวัตถุประสงค์ ชัดเจน กะทัดรัด สร้างสรรค์ สมบูรณ์ และทันกาล หากมีการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานซึ่งมี
ผลกระทบต่องานตรวจสอบ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานควรส่ือสารสารสนเทศท่ีแก้ไขให้ถูกต้อง
แล้วไปยังผู้ได้รับการส่ือสารท่ีผิดพลาดนั้น ท้ังนี้ การส่ือสารผลการตรวจควรเปิดเผยเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้รับการปฏิบัติตาม
อย่างไมค่รบถ้วน พร้อมด้วยเหตุผล และผลกระทบของการไม่ปฏิบัติตามท่ีมีต่องานตรวจนั้น 
 2.6 การติดตามผลความก้าวหน้า (Monitoring Progress) หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน ควรก าหนดกระบวนการท่ีใช้ในการติดตามผล และสร้างความมั่นใจว่า วิธีการแก้ไขท่ีฝ่ายบริหารใช้
ปฏิบัติในเรื่องนั้น มีประสิทธิผล หรือฝ่ายบริหารระดับสูงจะยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น โดยไม่แก้ไขใด ๆ   
รวมทั้งควรติดตามการแก้ไข ผลจากการบริการให้ค าปรึกษา ตามวิธีการท่ีตกลงไว้ 
 2.7  การยอมรับความเส่ียงของฝ่ายบริหาร  (Management’s  Acceptance  of  Risks)  เมื่อ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานเช่ือว่า   ฝ่ายบริหารระดับสูงยอมรับระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ใน
ระดับท่ีไม่เป็นท่ียอมรับต่อองค์การ   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานควรหารือประเด็นนั้นกับฝ่าย
บริหารระดับสูง  หากผลการตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับความเส่ียงยังไม่เปล่ียนแปลง ควรรายงานประเด็น
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบ 
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3.  มาตรฐานการน าไปใช้  (Implementation  Standards)    เป็นการน ามาตรฐานคุณลักษณะงานและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบงานประเภทพิเศษ  เช่น  การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ  หรือการประเมินผลตนเอง 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                   
 

                                             

  การตรวจสอบภายในท่ีฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานด าเนินการ   แบ่งการตรวจสอบ
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 
 

1. การตรวจสอบเพื่อให้ความม่ันใจในคุณภาพ  (Assurance  Services)  คือ  การตรวจสอบ                
หลักฐานต่าง ๆ  อย่างเท่ียงธรรม  เพื่อน ามาประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเส่ียง  การ
ควบคุม  และการก ากับดูแลองค์การ  เช่น การตรวจสอบงบการเงิน  ผลการด าเนินงาน  การปฏิบัติตามกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ความมั่นคงปลอดภัย  ของระบบต่าง ๆ  และการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงิน  การบัญชี 

2. การบริการให้ค าปรึกษา   (Consulting  Services)  คือ  การให้บริการให้ค าแนะน า                    
ให้ค าปรึกษาและบริการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานขึ้นอยู่กับผู้รับบริการ  เพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่องค์การ  และปรับปรุงการด าเนินงานขององค์การให้ดีขึ้น  ตัวอย่างเช่น  การออกแบบระบบงาน  
วิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน   

 

การแยกประเภทของการตรวจสอบตามลักษณะการด าเนินงาน  เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน               
จุดแข็งของการบริหารงาน ระบบการควบคุมภายใน  ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน   
การควบคุมดูแล  และการใช้ทรัพยากร  การปฏิบัติตามระเบียบค าส่ัง  การประเมินประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ
และความประหยัดในการจัดการ และการบริหารงานของผู้บริหาร  แบ่งเป็น 7 ประเภท  ดังนี้ 

1. การตรวจสอบทางการเงิน   (Financial  Auditing) 
2. การตรวจสอบการด าเนินงาน  (Performance  Auditing) 
3. การตรวจสอบการบริหาร  (Management  Auditing) 
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  (Compliance  Auditing) 
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ  (Information  System  Auditing) 
6. การตรวจสอบทุจริต (Fraud  Auditing) 
7. การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing) 

 

1. การตรวจสอบทางการเงิน  (Financial  Auditing) 
 

เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน  การบัญชี  และ
รายงานทางการเงิน  โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน  และประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอท่ีจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลท่ีบันทึกในบัญชี  รายงาน  ทะเบียน  และ
เอกสารต่าง ๆ ถูกต้อง  และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอท่ีจะป้องกันการรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ 
ได้ 

ประเภทของการตรวจสอบภายใน 
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2.  การตรวจสอบการด าเนินงาน  (Performance  Auditing) 
เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนงาน  งานและโครงการขององค์กรให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือหลักการท่ีก าหนด  การตรวจสอบเน้นถึงประสิทธิภาพประสิทธิผล และความ
คุ้มค่า  โดยต้องมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย  ซึ่งวัดจากตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม  ท้ังนี้  
ต้องค านึงถึงความเพียงพอ  ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในของ
องค์กรประกอบด้วย 

2.1 ความมีประสิทธิภาพ  (Efficiency)  คือ  มีการจัดระบบงานให้มั่นใจได้ว่าการใช้ทรัพยากรส าหรับ   
แต่ละกิจกรรมสามารถเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน  อันมีผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

2.2 ความมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  คือ  มีการจัดระบบงาน  และวิธีปฏิบัติงานซึ่งท าให้ผล         
ท่ีเกิดจากการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

2.3 ความคุ้มค่า  (Economy)  คือ  มีการใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง  ไม่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย   
ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถประหยัดต้นทุนหรือลดการใช้ทรัพยากรต่ ากว่าท่ีก าหนดไว้  โดยยังได้รับผลผลิต         
ตามเป้าหมาย 

3. การตรวจสอบการบริหาร (Management  Auditing) 
เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร  ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับ               

การวางแผน  การควบคุม  การประเมินผล  เกี่ยวกับการงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและทรัพย์สิน              
การบริหารงานด้านต่าง ๆ ว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร  รวมท้ังเป็นไปตาม   
หลักการบริหารงานและหลักการก ากับดูแลท่ีดี (Good Governance)  ในเรื่องความน่าเช่ือถือ  ความรับผิดชอบ  
ความเป็นธรรม  และความโปร่งใส 

4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนด  (Compliance  Auditing) 
เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรว่าเป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย   ระเบียบ  

ข้อบังคับ  ค าส่ัง  มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องท่ีก าหนดท้ังจากภายนอกและภายในองค์กร  การตรวจสอบ
ประเภทนี้อาจจะท าการตรวจสอบโดยเฉพาะ   หรือถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบทางการเงิน   หรือการ
ตรวจสอบ     การด าเนินงานก็ได้ 

5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information  System  Auditing) 
เป็นการพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของระบบงานและข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์  รวมท้ังระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล       
การตรวจสอบประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในเกือบทุกงานท่ีน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่ว่าเป็นการตรวจสอบทางการเงิน  การตรวจสอบการด าเนินงาน  หรือการตรวจสอบการบริหาร     
ผู้ตรวจสอบภายใน  จึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในระบบงานสารสนเทศนี้  เพื่อให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  การตรวจสอบประเภทนี้อาจจ้างผู้ตรวจสอบท่ีมีความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร์โดยตรง 
6. การตรวจสอบทุจริต (Fraud Auditing) 
 เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมินการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารก าหนดว่าเพียงพอ   และมีประสิทธิผลท่ีจะ
ลดโอกาสและความเส่ียงท่ีจะเกิดการทุจริตในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร 

 

7. การตรวจสอบพิเศษ  (Special  Auditing) 
หมายถึง  การตรวจสอบในกรณีท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร  หรือกรณีท่ีมีการทุจริต  หรือ            

การกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต  ผิดกฎหมาย  หรือกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระท าท่ีส่อไปในทาง
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ทุจริตหรือประพฤติมิชอบเกิดขึ้น  ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะด าเนินการตรวจสอบเพื่อค้นหาสาเหตุ  ข้อเท็จจริง   
ผลเสียหาย  หรือผู้รับผิดชอบ  พร้อมท้ังเสนอแนะมาตรการป้องกัน 

 
 

 
 

 
 

 
 

  กรอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  มีบทบาทหลักในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.  ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีติดตามดูแลการควบคุมภายใน   การก ากับดูแลท่ีดี   การบริหารความเส่ียง   และการปฏิบัติงานต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ   นอกจากนี้ยังเป็นกลไกท่ีใช้ในการตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน   รายงานทางการเงิน   การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   กรอบการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน   แบ่งเป็น  6  หัวข้อ  ดังนี้ 
 1.  คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน 
  1.1 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน   ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี      โดยมีความรู้   
ทักษะ   และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย   มีความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับความเส่ียง   
การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
  1.2  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม   เป็นกลาง   มีความซื่อ สัตย์   
สุจริต   และหลีกเล่ียงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  1.3  ผู้ตรวจสอบภายในควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม   และมีการพัฒนาทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง   ตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีท่ีก าหนดไว้ 
 2.  โครงสร้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  2.1  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  มีสถานภาพเทียบเท่าฝ่าย / ส านักงานอื่นใน อ.ส.ค.  โดยต้อง
รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ควรหารือกฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายในต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เพื่อเห็นชอบและอนุมัติ 
  2.2  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ต้องรายงานต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิผล  เช่น  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดสรรบุคลากร 
  2.3  การแต่งต้ังโยกย้าย  ถอดถอน  เล่ือนขั้น  เล่ือนต าแหน่ง  และประเมินผลงานของหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. และผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 
ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.  เพื่อพิจารณาอนุมัติ  และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  พิจารณาแต่งต้ัง  
โยกย้าย  ถอดถอน  เล่ือนขั้น   เล่ือนต าแหน่ง   และประเมินผลงานผู้ตรวจสอบภายใน   โดยหารื อร่วมกับ
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
  2.4  เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  การแต่งต้ังหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายในไปรักษาการต าแหน่งอื่นหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้   หรือแต่งต้ังหัวหน้าฝ่าย
อืน่ ๆ  มาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  ในขณะเดียวกันไม่ได้ 

กรอบการปฏิบตัิงานการตรวจสอบภายใน
ของ อ.ส.ค. 
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  2.5  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ตรวจสอบงานท่ีตนเคยท าหน้าท่ีบริหารหรือปฏิบัติงานภายใน
เวลา  1  ปี  ก่อนท าการตรวจสอบ 
 3.  ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
  3.1  หัวหน้าฝ่าย/ส านักงานของหน่วยรับตรวจต้องด าเนินการแก้ไขการควบคุมภายใน       
ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ   โดยผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง 
  3.2  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  ต้องหารือเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ  กฎบัตรและรายงาน
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  กับหัวหน้าฝ่าย/ส านักงานหน่วยรับตรวจก่อน 
                     3.3 ผู้อ านวยการให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เล่ือนขั้น          
เล่ือนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.ค.เพื่ออนุมัติ 
 4.  หน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  4.1 สอบทานและประเมินความเส่ียงและระบบควบคุมภายใน     
  4.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
  4.3 ตรวจสอบรายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดทุจริต 
  4.4 ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่ายและสิทธิประโยชน์ท่ี อ.ส.ค.พึงได้รับ    
  4.5 เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานของ อ.ส.ค.เป็นไป
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประหยัด 
  4.6 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ     
รองผู้อ านวยการท่ีเกี่ยวข้องและผู้อ านวยการโดยสรุปประเด็นส าคัญท่ีตรวจพบพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 
  4.7 ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  4.8 ปฏิบัติงานอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. 
   

5.  การปฏิบัติงานและการรายงาน 
                    การวางแผนการตรวจสอบภายใน 
  5.1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน   โดยพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจ
ท าให้ อ.ส.ค. ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
  5.2 ต้องมีการหารือร่วมกับหัวหน้าฝ่ายอื่นๆ เพื่อขอความเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ   
ท่ีควรท าการตรวจสอบเพิ่มเติม 
  5.3 น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ต่อผู้อ านวยการอ.ส.ค. ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 
  5.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องจัดท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบโดยพิจารณาตามความเส่ียงในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีอาจท าให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หรือกิจกรรมไม่
บรรลุผล 
  5.5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  รวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  บันทึกผลการตรวจสอบ   
สอบทานผลการตรวจสอบ   และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
  5.6 ติดตามการปฏิบัติตามรายงาน และข้อเสนอแนะท่ีได้รายงานไว้อย่างสม่ าเสมอ   และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีผู้บริหารหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามท่ีได้เสนอแนะไว้      
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6. การรายงานและการปิดตรวจ 
                     6.1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ควรน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบแก่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการท่ีเกี่ยวข้อง   และผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  ภายใน 7 วันท าการ 
           6.2 ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องเสนอรายงานผลการตรวจสอบ สรุปประเด็นท่ีส าคัญท่ีพบและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อ านวยการ อ.ส.ค. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
  6.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงาน / 
ความเส่ียงท่ีส าคัญ การควบคุมภายใน การก ากับดูแล และเรื่องอื่นๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   และ
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค.           
          7.  การรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
  7.1 ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ควรควบคุมการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน   เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน
คุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
  7.2 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบั ติงานการตรวจสอบ
ภายใน   และน าผลการประเมินตนเองและแผนการปรับปรุงเสนอผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ.ส.ค. 
  7.3 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจมา
พิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

  การตรวจสอบภายใน 
  การตรวจสอบภายใน   คือ   การให้ความเช่ือมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม   และ
เป็นอิสระ   เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร 
  ลักษณะงานของฝ่ายตรวจสอบฯ 
  1.  การตรวจสอบภายใน   เพื่อให้ความเช่ือมั่น (Assurance   Services)  แก่ฝ่ายบริหารเพื่อ
ช่วยปรับปรุงการบริหารความเส่ียง   การควบคุมภายใน   และการก ากับดูแลกิจการ   เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
การปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ 
  2.  การเป็นท่ีปรึกษา (Consulting  Services)  ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการตรวจสอบ  และ
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง   การควบคุมภายใน   และการก ากับดูแลกิจการ    จรรยาบรรณ         
ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

 1  แนวทางปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบอื่น  และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  
1.  ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบประเด็นเฉพาะเรื่องนอกเหนือจากแผน

ประจ าปี ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้
ให้ความเห็นชอบหรือไม่ หากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ รับด าเนินการตามท่ีได้รับการร้องขอให้น าเสนอผลการ
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย  

2.  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับใน อ.ส.ค. ควรมีความเช่ือมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นอิสระ 
และความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 

3.  ฝ่ายตรวจสอบฯ จะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับฝ่ายบริหาร  โดยเฉพาะ
ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ยกเว้นการ Surprise check 
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4.  ในกรณีมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดการทุจริตและจะต้องมีบุคลภายนอกเข้ามาร่วมค้นหาเป็นหน้าท่ีของ
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้อ านวยการอ.ส.ค.  หรือคณะกรรมการอ.ส.ค.  หากเห็นว่าผู้บริหารไม่ได้ด าเนินการอย่าง
เหมาะสม  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบควรรายงานคณะกรรมการตรวจสอบทันที 

ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี(ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
1.  ควรประชุมหารือร่วมกับ สตง. อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยไตรมาสละ  1  ครั้ง   เพื่อหารือเกี่ยวกับ

แผนการตรวจสอบเพื่อลดความซ้ าซ้อนการปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน  การหารือเป็นการท า
ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบ   แนวทางการตรวจสอบและการประสานงานในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 

2.  ในกรณีท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ สตง. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ ควรขอค าแนะน า
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.  เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานก ากับดูแล 
     หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรก าหนดแนวทางในการขอผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วย
ก ากับดูแลอื่น  เพื่อช่วยในการก าหนดพิจารณาประเด็นท่ีมีสาระส าคัญท่ีเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามความเหมาะสม 

ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
     1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าไม่ควรเข้าร่วมประชุม โดยควรมีการ
บันทึกเหตุผลการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม 
      2.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ ควรมีการหารือเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีผู้บริหาร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
      3.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ รายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อ านาจและภาระหน้าท่ี ผล
การด าเนินงานตามแผน ความเส่ียงท่ีส าคัญท่ี อ.ส.ค. เผชิญอยู่ การควบคุมภายในท่ีมีการก ากับดูแลกิจการและ
อื่นๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการ อ.ส.ค. 

2  แนวทางปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
          1.  หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
               1.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
               1.2 ตรวจสอบความถูกต้องน่าเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน 
               1.3 ตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และโอกาสเกิดทุจริต 
               1.4 ประสานงานกับ ส.ต.ง. 
               1.5 พัฒนาและอบรมความรู้ ทักษะและความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 
               1.6 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 

2.  ขอบเขตการปฏิบัติงาน  
           2.1 ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบั ติตามขอบเขตการปฏิบั ติงานประกอบด้วยการสอบทาน
กระบวนการในการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติและการปฏิบัติงานใน
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลเพื่อ 
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2.1.1  ประเมินผลและติดตามการด าเนินงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ อ.ส.ค. อย่างมี
ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผลและประหยัด 

2.1.2  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

2.1.3 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ  มีความครบถ้วน  ถูกต้อง  น่าเช่ือถือ 
2.1.4 ให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายท่ีก าหนด รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
           คู่มือ 

2.2  ผู้ตรวจสอบภายในควรให้ความสนใจการบริหารความเส่ียง  การควบคุมภายใน   และการ
ก ากับดูแลท่ีได้รับผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 
 ขอบเขตการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบทุจริต  จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 
อ.ส.ค. และการบริหารความเส่ียง 

3.  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยพิจารณาจาก 
  3.1  การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเป็นการปฏิบัติงานโดย
ใช้ความรู้ ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียร เป็นการใช้ทักษะและวิจารณญาณตามประสบการณ์ การฝึกอบรม 
ความสามารถ ความซื่อสัตย์และเป็นอิสระ 
  3.2 ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน   
ความซับซ้อน ลักษณะและสาระส าคัญของกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
  3.3 ผู้ตรวจสอบภายในควรตระหนักถึงความเส่ียงอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงาน 
  3.4 ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ค าแนะน าควรพิจารณาความจ าเป็น    และความคาดหวังของ       
หน่วยรับตรวจ   ความซับซ้อนและขอบเขตของงานท่ีจ าเป็น   และต้นทุนเปรียบเทียบกับผลท่ีจะได้รับ 

4.  การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง 
  4.1 สอบทานเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง   รวมท้ังข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง   
เพื่อให้มั่นใจว่า อ.ส.ค. มีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
  4.2 สอบทานรายงานผลการบริหารความเส่ียงท่ีหน่วยงานจัดท าขึ้น 
  4.3 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงเพื่อระบุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน     ความ
เส่ียง   แนวทางในการจัดการความเส่ียง   การติดตามและการควบคุม 
 

5.  การตรวจสอบการทุจริต 
  5.1 ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้   ความเช่ียวชาญพิจารณาถึงความเส่ียง   ปัจจัยท่ีอาจท า
ให้เกิดการทุจริตและผลกระทบกรณีเกิดการทุจริตในการตรวจสอบภายในทุกครั้ง 
  5.2 สอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน   รวมท้ังการ
เปล่ียนแปลงระเบียบในการปฏิบัติงานท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

 

6.  การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในคิดว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมใน
การให้ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ จะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อหน่วยรับตรวจก่อนท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี    หรือ
หากความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถูกกระทบท้ังโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรมท่ีแสดงให้เ ห็น            
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ 
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7.  แนวทางการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
7.1  หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นท่ีฝ่ายบริหาร   

และคณะกรรมการตรวจสอบคาดหวังในประเด็นท่ีมีความเส่ียงสูง   การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจท่ีส าคัญเพื่อให้การ 
วางแผนการตรวจสอบภายในเกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

7.2  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ อ.ส.ค.   และความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้อง   
รวมท้ังควรมีความเข้าใจในระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี อ.ส.ค.  ใช้ในปัจจุบันว่ามีความซับซ้อน   และ อ.ส.ค. ต้อง
พึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อยเพียงใด   โครงสร้าง   บทบาท   และความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อน าข้อมูลมาประเมินความเส่ียงด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล   ท่ีมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

7.3  ประเมินความเส่ียงของ อ.ส.ค.  และจัดล าดับความส าคัญของหน่วยงานหรือกิจกรรมท่ี
ต้องท าการตรวจสอบ (Audit  Universe) 

7.4  จัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปี   ตามผลการประเมิน
ในข้อ  7.3  พร้อมท้ังหารือกับฝ่ายบริหาร 

7.5  น าเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้อ านวยการ 
อ.ส.ค.   เพื่อพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ   และเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.   
ทราบภายในเดือนกันยายนของทุกปี    และน าส่งแผนการตรวจสอบประจ าปี ท่ี ได้รับอนุมั ติแล้วให้
กระทรวงการคลัง  และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติ 

7.6  ในการจัดเตรียมแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปี             
ผู้ตรวจสอบควรจัดท าให้ครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

 -  การก ากับดูแลกิจการท่ีดี   โดยเน้นความส าคัญเรื่องจรรยาบรรณภายใน อ.ส.ค.   และการ
ส่ือสารประเด็นความเส่ียงไปให้แต่ละส่วนงาน 

 -  การบริหารความเส่ียง   ผู้ตรวจสอบภายในควรประเมินการพัฒนากระบวนการบริหารความ
เส่ียง  และโอกาสในการเกิดทุจริต 

 -  การควบคุมภายใน   ผู้ตรวจสอบภายในแนะน าให้เกิดกระบวนการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ   รวมถึงประเมินกระบวนการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
 

8.  การจัดท าบันทึกแผนงานตรวจสอบ   ซึ่งควรมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  8.1  เรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
  8.2  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  8.3  ภาพรวมกระบวนการท่ีจะตรวจสอบ 
  8.4  ตารางเวลาการด าเนินงาน   รวมถึงการเปิดตรวจ – ปิดตรวจ 
  8.5  รายช่ือผู้ติดต่อของหน่วยรับตรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 
  8.6  รายช่ือทีมงานของฝ่ายตรวจสอบ 
  8.7  ประมาณการระยะเวลาการตรวจสอบและงบประมาณ 
  8.8  สถานท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

9.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   การบันทึก   และสอบทานผลการตรวจสอบ 
  การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางท่ีได้รับอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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9.1 ทดสอบการควบคุม   โดยผู้ตรวจสอบภายในควรระบุการควบคุมท่ีส าคัญท่ีจะน ามา
ทดสอบ   โดยต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์   ขอบเขต   และแนวการตรวจไว้ด้วย   โดยอาจมีการทดสอบ
หลายแนวทาง   เช่น  การสอบถาม   การสังเกตการณ์   การตรวจสอบเอกสาร   การท าซ้ า  เป็นต้น 

9.2 การทดสอบการควบคุมในรายละเอียด   เพื่อประเมินโอกาสท่ีการควบคุมภายในอาจ
บกพร่อง   หรือเพื่อตรวจสอบความครบถ้วน   ถูกต้องของรายการหรือยอดคงเหลือกับเอกสารหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้อง (โดยท่ัวไปมักเป็นการควบคุมรายการทางการเงิน) 

9.3  รวบรวมเอกสารหลักฐาน   เพื่อใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ   หรือแสดงความเห็น 
9.4 บันทึกผลการตรวจสอบ   เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน   และการแสดงความเห็น

ในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน   ควรระบุเกี่ยวกับเรื่องท่ีท าการตรวจสอบ   วัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ   วิธีการตรวจสอบ   เอกสารหลักฐานท่ีได้รับจากการตรวจสอบ   สรุปผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง   วันท่ีปฏิบัติงาน  ช่ือผู้ตรวจสอบภายในท่ีปฏิบัติงาน  และอ้างอิงหมายเลขของกระดาษท าการ   
 

 10.  การบันทึกและการสอบทานงาน   หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  จัดให้มีแนวทางในการสอบทานผล
การตรวจสอบโดยหัวหน้ากลุ่มงานท่ีรับผิดชอบและให้ความเห็นชอบรายงานก่อนน าเสนอผู้รับรายงาน 
 

 11.  การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบ 
 11.1  ในกรณีท่ีพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง   
การขัดแย้งทางผลประโยชน์   การทุจริต   หรือมีความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบการควบคุมภายในให้รายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   และผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ทันที 
 11.2  รายงานผลการตรวจสอบควรน าเสนอหัวหน้าหน่วยรับตรวจ  ภายใน 7 วันท าการ   
เพื่อให้การแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะได้ทันเวลา   รวมท้ังน าเสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการ / รองผู้อ านวยการ (ตาม
สายงาน)  ผู้อ านวยการ   และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ 
 11.3  รายงานสรุปผลการให้บริการการให้ค าปรึกษาต่อหน่วยรับตรวจ   หากมีการพิจารณาใน
ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง   การควบคุมภายใน   และการก ากับดูแล   ซึ่ งเป็นประเด็นท่ีมี
สาระส าคัญต่อองค์กร   ฝ่ายตรวจสอบฯ  ควรรายงานให้ผู้อ านวยการ   คณะกรรมการตรวจสอบ   และ
คณะกรรมการ อ.ส.ค.  รับทราบ 
 11.4  รายงานผลการตรวจสอบไม่ควรน าเสนอบุคคลภายนอก   โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก
ผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง 
 11.5 คุณภาพของรายงานผลการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบต้องรายงานด้วย
ความถูกต้องเท่ียงธรรม ชัดเจน รัดกุม สร้างสรรค์ ครบถ้วน และทันกาล  
- การรายงานผลการตรวจสอบด้วยความถูกต้อง คือ โดยปราศจากข้อผิดพลาด และการบิดเบือน โดยให้มี
ลักษณะตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริง 
- การรายงานด้วยความเท่ียงธรรม คือ มีความยุติธรรม ไม่อคติ ไม่ล า เอียง และเป็นผลท่ีได้มาจากการประเมิน
ข้อเท็จจริงและสถานการณ์ท้ังหมดอย่างยุติธรรม และสมดุล 
- การรายงานด้วยความชัดเจน คือ ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย และเป็นเหตุเป็นผล หลีกเล่ียงการใช้ค าศัพท์เทคนิคท่ีไม่
จ าเป็น รวมถึงมีการกล่าวถึงข้อมูลท่ีส าคัญ และเกี่ยวข้องไว้ อย่างครบถ้วน 
- การรายงานท่ีรัดกุม คือ ตรงประเด็น ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ซ้ าซ้อน และไม่มีการน าเสนอรายละเอียดปลีกย่อยท่ีไม่
จ าเป็น 
- การรายงานท่ีสร้างสรรค์ เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับผู้รับบริการและหน่วยงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงใน
ส่วนท่ีจ าเป็น 
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- การรายงานท่ีครบถ้วน เป็นการน าเสนอข้อมูลท่ีมีใจความส าคัญต่อผู้อ่านรายงานอย่างครบถ้วน ซึ่งรวมถึงข้อมูล
ส าคัญท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนการให้ข้อสังเกตต่างๆท่ีเป็นการสนับสนุนข้อเสนอแนะและสรุปผลการตรวจสอบ 
- การรายงานท่ีทันกาล คือ การรายงานท่ีทันเวลา โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 

 12.  รายงานไตรมาสและรายงานประจ าปี 
12.1   ฝ่ายตรวจสอบฯ  ต้องจัดท ารายงานรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และ

ผู้อ านวยการ   อย่างน้อยไตรมาสละ  1  ครั้ง  ภายใน  60  วัน  นับแต่วันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส   โดยมีเนื้อหา  
ดังนี้ 

12.1 .1 สรุปผลการตรวจสอบท่ีด าเนินการระหว่างงวด   ผลกระทบและความเส่ียงท่ี 
    ส าคัญ 

12.1.2 ประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน   การก ากับดูแล   และประเด็นท่ียังไม่ได้
รับการแก้ไข 

12.1.3 ความคืบหน้าของการปฏิบัติตามแผน 
 12.2  ส าหรับไตรมาสท่ี  4  ให้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีภายใน  90  วัน     
นับจากวันส้ินปีบัญชีของ อ.ส.ค.   โดยมีเนื้อหา  ดังนี้ 
  12.2.1 วัตถุประสงค์  อ านาจ   ภาระหน้าท่ี  และผลการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
  12.2.2 สรุปรายงานผลการตรวจสอบท่ีแสดงความเห็น 
  12.2.3 ความเส่ียงท่ี อ.ส.ค. เผชิญอยู่   การควบคุมภายใน  และการก ากับดูแลกิจการ 

  12.2.4 เปรียบเทียบผลงานท่ีด าเนินการแล้วกับแผนท่ีวางไว้และสรุปผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบฯ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การวัดผลงาน 

  12.2.5 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
  12.2.6 รายงานเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน   และแผนในการสรรหาและฝึกอบรม 
                                  ผู้ตรวจสอบภายใน 
  12.2.7 รายงานประจ าปี ต้องน าเสนอ ผู้อ านวยการ  คณะกรรมการตรวจสอบและ                                  
คณะกรรมการอ.ส.ค. ก่อนเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง ภายใน 90 วัน นับจากวัน
ส้ินปีบัญชี 
 

 13.  การติดตามผลการตรวจสอบ 
 13.1  ฝ่ายตรวจสอบภายใน  ได้ก าหนดให้มีระบบติดตามการด าเนินการตามรายงานผลการ
ตรวจสอบ การติดตามผลเพื่อให้มั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยรับตรวจได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 
 13.2  เมื่อพบว่ามีความเส่ียงอยู่ในระดับเกินกว่าท่ี อ.ส.ค. จะยอมรับได้ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน ควรหารือกับผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  หากไม่ได้ข้อยุติควรน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณา 
 

 14.  แนวทางการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ 
 หลังจากน าส่งรายงานการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจแล้ว   ก าหนดให้ติดตามผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะภายใน  10  วันท าการ   หลังจากครบระยะเวลาท่ีก าหนด   หากติดตามแล้ว  2  ครั้ง  ยังไม่ได้
รับรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของฝ่ายตรวจสอบภายในจากหน่วยรับตรวจ   ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
ท าบันทึกแจ้งหัวหน้าหน่วยงานท่ีสูงขึ้นไป  (รองผู้อ านวยการ / ผู้ช่วยผู้อ านวยการ)   เพื่อรับทราบ  และส่ังการ
ต่อไป รวมทั้งให้มีการจัดท าทะเบียนคุมการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
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 15.  แนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับการรักษาคุณภาพงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ   และ
ประสิทธิผล   เป็นไปตามมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค์   จึงได้ก าหนดแนวทางในการประเมินคุณภาพ   
รักษาและปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน  ดังนี้ 
 15.1  ประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปี   ตามแบบท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ อ.ส.ค. 
 15.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
 15.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 15.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
                    15.5 ประเมินคุณภาพเพื่อรับฟังความเห็นของหน่วยรับตรวจภายหลังเสร็จส้ินการตรวจสอบ 
 15.6 มีการวิเคราะห์ดัชนีช้ีวัดผลงาน 
   15.6.1 ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ 
   15.6.2 การตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผน 
   15.6.3 จ านวนข้อเสนอแนะท่ีได้รับการยอมรับ 
 15.7 มีการพัฒนาบุคลากร 
   15.7.1 มีการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ  40  ช่ัวโมงขึ้นไป 
   15.7.2 มีการสอนแนะน างาน (Coaching) เพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ 
   15.7.3 มีการโยกย้าย หมุนเวียนหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในฝ่ายตรวจสอบฯ  
    ทุก 3-5 ปี 
   15.7.4 มีการจัดท าแผนสรรหาไว้อย่างชัดเจน 
 15.8 มีการพัฒนาด้านเทคนิค 
   15.8.1 การพัฒนาความรู้ ด้านบัญชีการเงิน 
   15.8.2 การพัฒนาความรู้ ด้านกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
   15.8.3 การพัฒนาความรู้ ด้านเทคนิคในการตรวจสอบ 
 15.9 มีความคิดสร้างสรรค์หรือการยอมรับส่ิงใหม่ 
   15.9.1 มีการน าเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีให้กบัองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
   15.9.2 มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ 
  15.10  การให้บริการแก่หน่วยรับตรวจ 
       15.10.1  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ 
       15.10.2  ความรวดเร็วในการตรวจสอบต่อประเด็นท่ีได้รับจากฝ่ายบริหาร  หรือ 
                                           คณะกรรมการตรวจสอบ 
                15.10.3  คุณภาพของงานการตรวจสอบและการให้ค าปรึกษาท่ีตรงกับความต้องการ    
                                           และวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ   
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การจัดท า 
กฎบตัร 

แผนกลยุทธ/์
แผนการตรวจสอบ

ภายใน 

รายงาน   ผล
การตรวจสอบ 

การตดิตามผลการ
ตรวจสอบ 

รายงาน 
ไตรมาส 

การแต่งตั้ง/โยกย้าย/
เลื่อนขั้น/เลื่อน

ต าแหน่ง/ประเมินผล
งานของหัวหน้าฝา่ย

ตรวจสอบ 

การแต่งตั้ง
โยกย้ายผู้ตรวจ

สอบภายในระดบั 
6 ขึ้นไป 

แผนสรรหา
บคุลากร 

แผนฝกึอบรม งบประมาณ 
การประเมิน

ตนเอง 

กลยุทธ์เพื่อ
ปรับปรุงการ

ปฏิบตัิงานของฝ่าย
ตรวจสอบ 

การเปิดเผยปัจจัยที่
บ่งชีก้ารทุจริต 

             ห.ฝตส. 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

สู 

หารือ 
 

พิจารณา 
 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

เห็นชอบ
อนุมัติ 

 เสนอ 
 คณะกรรม 
การ อ.ส.ค.  

เพื่อทราบ 
 

ร่างแผนการ
ตรวจสอบ 

ห.ฝตส. 

หารือ 
 

หนฝ./ผช./
รผอ. 

ผอ. อ.ส.ค. 

พิจารณา 
 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

อนุมัติ 
 

คณะกรรม 
การ อ.ส.ค.  

เพื่อทราบ 
 

ห.ฝตส. 

สอบทาน
และให้
ความ

เห็นชอบ 
 

รายงาน
ผลการ

ตรวจสอบ
และ

บทคัดย่อ 

หน.หน่วย 
รับตรวจ 

 

ผช./รอง
ตามสาย

งาน 
 

ผอ. อ.ส.ค. 
 
คณะกรรม 

การ
ตรวจสอบ 

 

หน.กองฯ 
จัดท า 

ทะเบียนคุม 

- หัวข้อการตรวจสอบ 
 - ข้อเสนอแนะ 
 - ผลการด าเนินการแก้ไข 
 - ก าหนดแล้วเสร็จ 
 

บันทึกติดตาม
ทุก 10 วัน 

หลังจากครบ
ระยะเวลา 

คร
บท

ุกป
ระ

เด็
น 

 

ติดตามเกิน 2 คร้ัง 
 

เสนอผู้บริหาร
ระดับสูง/ผอ. 

อ.ส.ค./ผช./รอง
ตามสายงาน 

ห.ฝตส. 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

ผอ. อ.ส.ค. 

คณะกรรม 
การ อ.ส.ค. 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

พิจารณา
ร่วมกัน 
 

ผอ. อ.ส.ค. 

เสนอ 
 

คณะกรรมการ 
อ.ส.ค.  

ห.ฝตส. 

พิจารณา
ร่วมกัน 
 

ผอ. อ.ส.ค. 

คณะกรรม
การ 

อ.ส.ค.  

พิจารณา 
 

ห.ฝตส. 

ผอ. อ.ส.ค. 

พิจารณา 
 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

ห.ฝตส. 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

ห.ฝตส. 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

แบบ
ประเมิน
ตนเอง 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน/

หน.ผ./หน.
กอง 

ห.กอง 

ห.ฝตส. 

พิจารณาท าแผน
ปรับปรุง 
 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ประชุมหารือ
ร่วมกัน 
 

ห.ฝตส. 

พิจารณาท า
แผนกลยุทธ์ 

ผอ. อ.ส.ค. 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

ห.ฝตส. 

จัดท า 
ความเห็น 
 เสนอ 

 ผอ. อ.ส.ค. 

คณะกรรม
การ

ตรวจสอบ 

และ 
 

กระทรวง 
การคลัง , สตง. 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

พิจารณา 
 

พิจารณา 
 

เพื่อทราบ 
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บทที่ 2 
โครงสร้าง  -  การบริหาร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร 
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
และ อัตราก าลัง           
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อ.ส.ค. เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดต้ังขึ้นตามการจัดต้ังองค์การส่งเสริม 
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การส่งเสริม 
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2525, (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2535, (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2537, (ฉบับ 
ท่ี 5) พ.ศ. 2538, (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2544 และ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 อ.ส.ค. มีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง อ.ส.ค.  
ด้านส่งเสริมกิจการโคนม 
 

 
ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมโคนม  

 

                                     
 
 

ส่งเสริมการเล้ียงโคนมและ
สัตว์อื่นท่ีให้น้ านมและเนื้อ  
 

ฝึกอบรมบุคคลให้มีความรู้
ความช านาญในการเล้ียงโคนมและ
สัตว์อื่นท่ีให้น้ านมและเนื้อการผลิต
น้ านมและเนื้อ และการประกอบ
ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ  
 

ช่วยเหลือ แนะน าและให้
ค าปรึกษาแก่เกษตรกร ตลอดจน
ประสานงานและร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านการ
ก าจัดโรค การเล้ียงดูสัตว์ การผสม
เทียม อาหารและอื่นๆ สาหรับโคนม 
และสัตว์อื่นท่ีให้น้ านมและเนื้อ 

พัฒนาและผลิตพันธุ์โคนมและ
สัตว์อื่นท่ีให้น้ านมและเนื้อ  
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคนม 
และผลิตภัณฑ์นมในประเทศ ด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการส่งเสริม
กิจการโคนม 

ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปล่ียน และ 
ให้ซึ่งน้ านมและเนื้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ านม 
และเนื้อ โคนมและสัตว์อื่นท่ีให้น้ านมและเนื้อ 
ตลอดจนอาหารสัตว์ น้ าเช้ือเอ็มบริโอและ 
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการผลิตและการตลาด ด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับ

การเล้ียงโคนมและสัตว์อื่นท่ีให้น้ านม
และเนื้อ และการผลิต ผลิตภัณฑ์จาก
น้ านมและเนื้อ ด าเนินกิจกรรมอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมโคนม 

และผลิตภัณฑ์นม 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบขององค์กร 
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เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ให้ อ.ส.ค. มีอ านาจรวมถึง  
(1) ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองท่ีดินและทรัพย์สินอื่น มีทรัพยสิทธิต่างๆ สร้าง ซื้อขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ 

ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม ค้าประกัน จ าน า รับจ าน า จ านอง รับจ านอง จัดหา จ าหน่าย แลกเปล่ียน โอน และรับโอน
ด้วยประการใดๆ ซึ่งท่ีดิน ทรัพย์สินอื่น หรือสิทธิต่างๆ ท้ังในและนอกราชอาณาจักร และรับทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ 
ในและนอกราชอาณาจักร 

(2) จัดต้ังห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท หรือร่วมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์แก่ 
กิจการของ อ.ส.ค. รวมทั้งการเข้าเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลใดๆ  

(3) ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการ ของสหกรณ์ผู้เล้ียงโคนม เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ ผู้เล้ียงโค
นมในทางวิชาการ การตลาด และอื่นๆ  

(4) สร้างและด าเนินกิจการเกี่ยวกับโรงงานผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมหรือเนื้อ ห้องเย็น รถ 
ตู้เย็น หรือร้านค้าน้ านม ผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ  

(5) รับเป็นสาขา ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างหรือนายหน้าในกิจการต่างๆ ของเอกชน หรือนิติบุคคลใดท้ัง ใน
และนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.ส.ค.  

(6) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือด้วยทรัพย์  
บทบาทหน้าท่ีของ อ.ส.ค. ท่ีต้องด าเนินงานในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์เนื้อความในพระราช

กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2514 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า บทบาท
หน้าท่ีหลักของ อ.ส.ค.นั้น ประกอบไปด้วย 5 ข้อ ดังนี้ (1) ส่งเสริมการเล้ียงโคนมและสัตว์อื่นท่ีให้น้านมและเนื้อ 
(2) ผลิตน้ านมและเนื้อ ประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านมและเนื้อ (3) ท าการฝึกอบรมให้บุคคลมีความรู้ความช านาญ
ในการเล้ียงโคนมและสัตว์อื่นท่ีให้น้ านมและเนื้อ การผลิตน้ านมและเนื้อและการประกอบผลิตภัณฑ์จากน้ านม
และเนื้อ (4) ซื้อ ขาย แลกเปล่ียนและให้ ซึ่งโคนม สัตว์อื่นท่ีให้น้ านมและเนื้อ น้ านมและเนื้อ และผลิตภัณฑ์ จาก
น้ านมและเนื้อ (5) ประกอบกิจการท่ีเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการโคนมของ อ.ส.ค.  

รวมทั้งยังให้อ านาจ อ.ส.ค. ครอบคลุมถึงการถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองท่ีดิน การร่วมสมทบกับ บุคคลอื่น
เพื่อประโยชน์แก่กิจการและด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ท่ีเอื้อต่อการด าเนินกิจการของ อ.ส.ค. ท้ังในด้าน
ส่งเสริมกิจการโคนม และด้านอุตสาหกรรมนม ท่ีเป็นการสนับสนุนท้ังการสร้างเสริมอาชีพ เกษตรกรผู้เล้ียงโคนม  
และการแข่งขันเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมนม 
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ภารกิจหลักตามโครงสร้างขององค์กร การด าเนินงาน อ.ส.ค. ได้จัดท าเป็น 3 ด้าน คือ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา :  แผนวิสาหกิจฉบับท่ี 2560 – 2565  ปีงบประมาณ 2563 
 

ด้านกิจการโคนม ประกอบด้วย  
3 หน่วยงาน คือ  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม  
ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 
ฝ่ายท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

ด้านอุตสาหกรรมนม 
ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ  
ฝ่ายการตลาดและการขาย  
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง (โรงงานนม
มวกเหล็ก)  
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคใต ้(โรงงานนม
ปราณบุร)ี  
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (โรงงานนม
ขอนแก่น)  
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง  
(โรงงานนมสุโขทัย)  
ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน  
(โรงงานนมเชยีงใหม)่ 

ด้านอ านวยการและบริหาร 
ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ 
ฝ่ายอ านวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายพัสดุและบริการ 
ฝ่ายเทคโนโลยดิจิทัล 

วิสัยทัศน ์*นมแห่งชาติภายในปี 2565* 
* Dairy Thailand 2022*  

!  
พ  ั นธ 
กิจ*  
1.  
ส่งเสริมการเลีย้งโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างม ่นคงและย ง่ยืน  
2. 
พ ฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิม่*  
3.  
สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม  
4.  
มุ่งบริหารจ ดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง  
( 
HPO)  
ด้วยหล ก 
ธรรมาภิ 
บาล 
!  

นโยบาย  
5  
ส 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมให้เป็นอาชีพแก่เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงและย่ังยืน 2.พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมนมให้ครบวงจรและมีมูลค่าเพิ่ม 
3. สร้างแหล่งความรู้ด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนม 4. มุ่งบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง (HPO) ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

นโยบาย 5 ส. 
ส1 = เสริมความสัมพันธ์ กับเกษตรกร/สหกรณ์กับอ.ส.ค. ให้ย่ังยืน 
ส2 = สนับสนุนการท าธุรกิจแบบโปร่งใส เป็นธรรม ตามเป้าหมาย 
ส3 = สร้างอุตสาหกรรมที่เป็นเลิศในด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ส4 = ส่งเสริมคณุภาพการท างานและคณุภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 
ส5 = สู่การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของ อ.ส.ค.เพื่อสร้างความมัน่คงมั่งคัง่ ย่ังยืน ให้กับประเทศและสังคม 

รู้และรับผิดชอบ 

องค์กรแห่งความสุขที่ส่งเสริมและยกระดับความรู้ด้วยคุณภาพระดับมืออาชีพ 
 

ส่งมอบสิ่งที่มคีุณค่า พัฒนาอย่างต่อเน่ือง เน้นเร่ืองธรรมาภิบาล วัฒนธรรม 

ค่านิยม 
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ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนงาน พ.ศ. 2562  
ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายตรวจสอบภายในรับผิดชอบในฐานะหน่วยตรวจสอบภายในของ อ.ส.ค. ในการ
ควบคุม  ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน  และทุกต าแหน่งให้มีการปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย 
ข้อบังคับ  มติคณะกรรมการ  ระเบียบ  และหรือค าส่ังก าหนดไว้  ท้ังด้านบริหาร  อุตสาหกรรมนม และกิจการ
โคนม  การสอบทานงานครบถ้วนท้ังด้านกลยุทธ์ (S) การด าเนินงาน (O) การเงิน (F) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย นโยบาย (C) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  โดยเน้นการตรวจสอบเชิงรุก การป้องกัน ป้องปราม 
โปร่งใส สร้างมาตรฐานและแบบอย่างในการปฏิบัติงานท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อเผยแพร่ความรู้  ความ
เข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ และเพื่อให้เพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในด้านต่างๆ ซึ่ง
ครอบคลุมการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Enablers ท้ัง 7 ด้าน เพื่อให้ความเช่ือมั่นแก่ผู้บริหารในการ
ปรับปรุงการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน  และการก ากับดูแลกิจการ  โดยการประยุกต์ทักษะวิชาชีพ
ของการตรวจสอบภายใน ในการประเมินระบบและระเบียบ  และน าเสนอข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงให้มีระบบงาน  ข้อบังคับ  และระเบียบในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติ นอกจากนี้
ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้บริการให้ค าปรึกษา  ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมมาภิบาล  
และเป็นหน่วยงานท่ีประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เพื่อให้ระบบบัญชีการเงินของ อ.ส.ค.เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีวางไว้  รวมท้ังจัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน อ.ส.ค. เสนอฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ  และหรือ
ผู้อ านวยการ  
  มีหัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร 8)  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยแบ่งงานในระดับกอง 2 กองและระดับ 
แผนก 4 แผนก ดังนี้ 
กองตรวจสอบอ านวยการสารสนเทศและระบบงาน กองตรวจสอบบัญชีการเงินและระบบงาน 

มีหัวหน้ากอง   
(นักบริหาร 7)   
เป็นผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
     งานอ านวยการ งานสารบรรณงานงบประมาณ  
งานพัสดุ  งานข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  งาน KPI หน่วยงาน และ KPI 
องค์กร  งานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
อ .ส .ค .  ง า น ส อ บ ท า น ก า ร ด า เนิ น ง า น ต า ม
พระราชบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติ  
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  จรรยาบรรณ  ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรของ
องค์กร  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารความเส่ียง
และการควบคุมภายในองค์กร  การตรวจนับวัสดุสินค้า
คงเหลือกลางปี และส้ินปี  ให้ค าปรึกษา แนะน าและ
บริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ โดยแบ่งส่วน
งานระดับแผนกท่ีก ากับดูแล จ านวน 2 แผนก คือ 
แผนกตรวจสอบอ านวยการ  และแผนกตรวจสอบ
ระบบงาน 1 
 

มีหัวหน้ากอง 
(นักบริหาร 7) 
เป็นผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
   การตรวจสอบ  สอบทานการด าเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีรับรองท่ัวไป  
เกี่ยวกับการจัดท างบการเงิน  การบริหารการเงิน  
การจัดท ารายงานต้นทุนการผลิต  การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารจัดการลูกหนี้  วิเคราะห์
งบการเงิน เพื่ อเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานขององค์กร  รวมท้ัง
เสนอแนะแนวทางแก้ไข หรือแนวทางในการ
ตัดสินใจ  การประสานงาน สตง. ตอบข้อสังเกต
ของ สตง. งานตรวจสอบ สอบทานการด าเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ  วิธี
ปฏิบัติ  ด้านการบริหาร  ด้านการตลาดและการ
ท่องเท่ียว  ด้านกิจการโคนม  ด้านอุตสาหกรรมนม  
การตรวจนับวัสดุ/สินค้าคงเหลือกลางปี,ส้ินปี  ให้
ค าปรึกษา  แนะน าและบริการอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยรับตรวจ  โดยแบ่งส่วนงานในระดับแผนกท่ี
ก ากับดูแล จ านวน 2 แผนก คือ แผนกตรวจสอบ
บัญชีการเงิน และแผนกตรวจสอบระบบงาน 2  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  
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กองตรวจสอบอ านวยการสารสนเทศและระบบงาน ก ากับดูและแผนก 2 แผนกดังนี้ 
แผนกตรวจสอบอ านวยการ แผนกตรวจสอบระบบงาน 1 

มีหัวหน้าแผนก   
(นักบริหาร 6)   
เป็นผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.งานอ านวยการ  งานสารบรรณ  งานงบประมาณ  
งานพัสดุ 
2.งานข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
3.งานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
4.งาน KPI หน่วยงาน และ KPI องค์กร 
5.งานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
(Audit Committee :AC) 
6.งานตรวจสอบ  สอบทานการด า เนิน งานตาม
พระราชบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
7.ให้ค าปรึกษา  แนะน าและบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยรับตรวจ 
8.งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีหัวหน้าแผนก   
(นักบริหาร 6)   
เป็นผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.งานตรวจสอบ  สอบทานการด าเนินงานตาม 
พระราชบัญญัติ  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ วิธีปฏิบั ติ  
ด้านการบริหารบุคคล  จรรยาบรรณ  และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์  การบริหารจัดการองค์
ความรู้และนวัตกรรม  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  ด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในองค์กร  การตรวจนับวัสดุคงเหลือ/
สินค้าคงเหลือกลางปี  และส้ินปี 
2 .ให้ ค าป รึ ก ษ า   แ น ะ น า แ ล ะ บ ริ ก า รอื่ น ๆ            
ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ 
3.งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
กองตรวจสอบบัญชีการเงินและระบบงาน ก ากับดูและแผนก 2 แผนกดังนี้ 
แผนกตรวจสอบบัญชีการเงิน แผนกตรวจสอบระบบงาน 2 
มีหัวหน้าแผนก   
(นักบริหาร 6)   
เป็นผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.ตรวจสอบ สอบทานการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  เกี่ยวกับ  การจัดท า
งบการเงิน  การบริหารการเงิน  การจัดท ารายงาน
ต้นทุนการผลิต  การบริหารงานงบประมาณ และการ
บริหารจัดการลูกหนี้ 
2.วิเคราะห์งบการเงินเพื่อน าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ฐานการเงิน  และผลการด าเนินงานขององค์กร  รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางแก้ไข หรือแนวทางในการตัดสินใจ 
3.การประสาน สตง. ตอบข้อสังเกตของ สตง. 
4.ให้ค าปรึกษา แนะน าและบริการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
หน่วยรับตรวจ 
4.งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

มีหัวหน้าแผนก   
(นักบริหาร 6)   
เป็นผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1.งานตรวจสอบ  สอบทานการด าเนินงานตาม 
พระราชบัญญัติ  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ วิธีปฏิบั ติ   
      -ด้านการบริหาร ได้แก่ การด าเนินงานเพื่อให้
เป็นไปตามการก ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิ
บาล และการบริหารการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร 
     -ด้านการตลาดและการท่องเท่ียว  ได้แก่      
การจ าหน่าย  การบริหารการท่องเท่ียว 
     -ด้านอุตสาหกรรมนม  ได้แก่ การผลิตและการ
จ าหน่ายปัจจัยการเล้ียงโคนม  การให้บริการการ
ตรวจนับวัสดุ/สินค้าคงเหลือกลางปี และส้ินปี 
2 .ให้ ค าป รึ ก ษ า   แ น ะ น า แ ล ะ บ ริ ก า รอื่ น ๆ            
ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ 
3.งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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อัตราก าลังฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ณ  วันท่ี 6 มิถุนายน 2563 

ที่ ชื่อ - นามสกุล วุฒิการศึกษา 
 

ต าแหน่ง 
 

อายุ
งาน 
(ปี) 

ครบ
เกษียณ
(พ.ศ.) 

1 นายมาโนช มณีรัตน์ 
ปริญญาตรี ศิลปศาสตร ์
(การจัดการทั่วไป) 

หัวหน้าฝา่ย 
(นักบริหาร 8) 

37 2563 

กองตรวจสอบอ านวยการสารสนเทศและระบบงาน (กตอ.) 

2 นางสินีนาถ    ไคลมี 
ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) 
สาขาการเงินการธนาคาร 

หัวหน้ากอง 
(นักบริหาร 7) 

32 2564 

แผนกตรวจสอบอ านวยการ 

3 นางสุขขวัญเรือน ทูลศิริ 
ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) 
โปรแกรมวิชา  การจัดการทั่วไป 

หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
อ านวยการ 

(นักบริหาร 6) 
23 2577 

4. นายอลงกรณ์   ศรีลาแสง 
ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ) สาขา
ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์   

นักตรวจสอบ 5 7 2590 

5 นายชาณุพงษ์  บ ารุง 
ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)  
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

นักตรวจสอบ 5 6 2593 

6 นางฐิตาภา อินระมัย ปริญญาตรี (บัญชี) พนักงานธุรการ 3 29 2570 

6 นางกันยา     เผือดจันทึก 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(คอมพิวเตอร์) 

พนักงานธุรการ 3 22 2582 

แผนกตรวจสอบระบบงาน 1 

6 นางทัศนา  ร่าเริง 
ปริญญาตรี (บริหารธุรกิจ)   
การจัดการทั่วไป 

หัวหน้าแผนกระบบงาน 1 
(นักบริหาร 6) 

37 2571 

7 นางสายสวรรค์ ดาวหาง ปริญญาตรี การจัดการบัญชี นักตรวจสอบ 4 30 2571 
กองตรวจสอบบัญชีการเงินและระบบงาน (กตน.)    

9 นางสุทธาศินีย์  ลี้สกุล 
ปริญญาตรี (บัญชี) หัวหน้ากอง 

(นักบริหาร 7) 
29 2564 

แผนกตรวจสอบบัญชี 

10 นางสาวจันทรา บุญอ้วน 
ปริญญาตรี สาขาบัญชี หัวหน้าแผนกตรวจสอบบัญชี

การเงิน 
(นักบริหาร 6) 

25 2572 

11 นางสาวเวสารัช ตุ้มทอง ปริญญาตรี (บัญชี) นักตรวจสอบ 5 3 2595 
12 นางสาวสมศรี ตรีแก้ว 

 
ปวส. (การบัญชี) พนักงานบัญชีและการเงิน 3 32 2570 

แผนกตรวจสอบระบบงาน 2 

13 น.ส.สุดคนึง   ถนอมเงิน 
ปริญญาตรี (สัตวศาสตร์) 
ปริญญาโท (รัฐศาสตร์) 

นักตรวจสอบ 6 27 2570 

14 นางวราภรณ์ หนูสุข 
ปริญญาตรี 
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป 

นักตรวจสอบ 5 24 2574 

15 น.ส.เจียรนัย   สาลี ปริญญาตรี (พัฒนาชุมชน) พนักงานธุรการ 3 24 2567 
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ประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ประสบการณ์ 
1 นายมาโนช มณีรัตน์ หัวหน้าฝ่าย (นักบริหาร 8 ) -เริ่มปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค.เป็นพนักงานทดลอง

งานในต าแหน่งพนักงานเกษตร โครงการฯ 
ทดแทนการปลูกสับปะรด 
-ด ารงต าแหน่งพนักงานเกษตร 3 ปฏิบัติงาน 
ณ แผนกธุรการ ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 
-ด ารงต าแหน่งพนักงานพัสดุ 3 แผนกพัสดุ
และบริการ กองบริหารท่ัวไป ส านักงาน อ.
ส.ค.ภาคใต้ 
-ด ารงต าแหน่งพนักงานพัสดุ 4  แผนกพัสดุ
และบริการ กองบริหารท่ัวไปส านักงาน       
อ.ส.ค.ภาคใต้ 
-ด ารงต าแหน่งนักพัสดุ 4  แผนกพัสดุและ
บริการ  กองบริหารท่ัวไป ส านักงาน อ.ส.ค.
ภาคใต้ 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2541 
ด ารงต าแหน่งนักพัสดุ 4     แผนกพัสดุและ
บริการ กองบริหารงานท่ัวไป    ส านักงาน    
อ.ส.ค.ภาคใต้ 
-ด ารงต าแหน่งนักพัสดุ 5 แผนกพัสดุและ
บริการกองบริหารงานท่ัวไป    ส านักงาน       
อ.ส.ค.ภาคใต้ 
-ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ 
กองบริหารงานท่ัวไป    ส านักงาน อ.ส.ค.
ภาคใต้ 
-ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ  
กองบริหารงานท่ัวไปส านักงาน อ.ส.ค.ภาค
กลาง 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2550 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกพัสดุและบริการ  
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
-ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกยานพาหนะและ
บริการท่ัวไป ฝ่ายการพัสดุและบริการ 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2554 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกยานพาหนะและ
บริการท่ัวไป ฝ่ายพัสดุและบริการ 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2555 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกจัดซื้อจัดจ้าง 
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ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ประสบการณ์ 
   กองอาคารสถานท่ีและบริการท่ัวไป ฝ่ายพัสดุ 

-ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองพัสดุ  ฝ่ายพัสดุ
และบริการด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองพัสดุ  
ฝ่ายพัสดุและบริการ 
และรักษาการในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุ
และบริการ อีกหน้าท่ีหนึ่ง 
-ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุและบริการ 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2 นางสินีนาถ  ไคลมี 
 

หัวหน้ากอง 
(นักบริหาร 7) 

 

- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกควบคุมพัสดุ 
ฝ่ายบริการ 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกงบประมาณ  
ส านักนโยบายและแผน 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายการพนักงาน 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกฝึกอบรม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาโคนม 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว ส านักท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกบริหารงานท่ัวไป 
- ต าแหน่งหัวหน้ากองบริการปัจจัยการเล้ียง
โคนม ฝ่ายส่งเสริมการเล้ียงโคนม 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากองแผนงานและ
โครงการ ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
- ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 
2563ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้ากอง
ตรวจสอบอ านวยการสารสนเทศและ
ระบบงาน  ฝ่ายตรวจภายใน 

3 นางสุทธาศินีย์  ล้ีสกุล หัวหน้ากอง 
(นักบริหาร 7) 

 

- ด ารงต าแหน่งนักบัญชี  5   รักษาการ
หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน   กองบัญชี     
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน   
กองการบัญชี   ฝ่ายการบัญชีและการเงิน 
- ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ  6   
กลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน   ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
-ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ
บัญชีการเงิน ฝ่ายตรวจสอบฯ 
- ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 
2563ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้ากอง
ตรวจสอบ 
บัญชีการเงินและระบบงาน ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 



องค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 12 พ.ศ.2564 
 

32 
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ประสบการณ์ 
4 นางสุขขวัญเรือน ทูลศิริ หัวหน้าแผนกตรวจสอบ

อ านวยการและสารสนเทศ 
- เริ่มปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค.บรรจุทดลองงานใน 
ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 4 
แผนกเลขานุการ   ส านักผู้อ านวยการ 
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2541 
- ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4 
แผนกเลขานุการ    ส านักผู้อ านวยการ  
 - ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
แผนกเลขานุการ  ส านักผู้อ านวยการ 
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2554     
- ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
แผนกเลขานุการ  ส านักผู้อ านวยการ 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกการประชุม 
ส านักอ านวยการ 
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2555 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกการประชุม 
กองเลขานุการ  ฝ่ายอ านวยการ 
- ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 6 
กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบ
อ านวยการ กองตรวจสอบอ านวยการ
สารสนเทศและระบบงาน ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

5 นางทัศนา  ร่าเริง หัวหน้าแผนกระบบงาน 1 -เริ่มปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค.เป็นพนักงานทดลอง
งานอาศัยเบิกในต าแหน่งพนักงานบัญชี   
ส านักงานโครงการฯ จันทึก อาศัยเบิก
ต าแหน่งพนักงานบญัชี  ปฏิบัติงานท่ีแผนก
จัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ 
-อาศัยเบิกต าแหน่งพนักงานบัญชี 3 
ปฏิบัติงานท่ีฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ ด ารง
ต าแหน่งพนักงานพัสดุ 3 
 แผนกจัดซื้อจัดจ้าง  ฝ่ายบริการ 
-ด ารงต าแหน่งพนักงานพัสดุ 4   แผนกจัดซื้อ
จัดจ้าง ฝ่ายบริการ 
-ด ารงต าแหน่งนักพัสดุ 4    แผนกจัดซื้อจัด
จ้าง   ฝ่ายบริการ 
-ด ารงต าแหน่งนักพัสดุ 5   แผนกจัดซื้อจัด
จ้าง ฝ่ายบริการ 
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   -ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2541 

ด ารงต าแหน่งนักพัสดุ 5 แผนกจัดซื้อจัดจ้าง   
ฝ่ายการพัสดุและบริการ 
-ด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5  
กลุ่มงานตรวจสอบและประเมินระบบงาน 1 
ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
-ด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5   
กลุ่มงานตรวจสอบและประเมินระบบงาน 2 
ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2551 
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
กลุ่มงานตรวจสอบและประเมินระบบงาน 2 
ส านักตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2554 
ด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5 
ส่วนตรวจสอบระบบงาน ส านักตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน 
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2555 
ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 5  
กลุ่มงานตรวจสอบระบบงาน  ฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบ
ระบบงาน 1 กองตรวจสอบอ านวยการ
สารสนเทศและระบบงาน ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
 

6 นางสาวจันทรา บุญอ้วน แผนกตรวจสอบบัญชีการเงิน เริ่มปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค.เป็นลูกจ้างช่ัวคราว
รายเดือน แผนกบัญชีและการเงิน           
กองบริหารท่ัวไป ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
-ทดลองงานในต าแหน่งนักบัญชี 4 
แผนกบัญชีและการเงิน    กองบริหารท่ัวไป 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2541 
ด ารงต าแหน่งนักบัญชี  4  แผนกบริหารงาน
ท่ัวไป 
-ส านักงานส่งเสริมกิจการโคนม 
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   ด ารงต าแหน่งนักบัญชี  4  แผนกบัญชีและ

การเงิน 
-กองบริหารงานท่ัวไป  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค
กลาง 
ด ารงต าแหน่งนักบัญชี 5  แผนกบัญชีและ
การเงิน  
-กองบริหารงานท่ัวไป  ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค
กลาง 
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2550 
ด ารงต าแหน่งนักบัญชี 5  แผนกบัญชีและ
การเงิน  
-ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
ด ารงต าแหน่งนักบัญชี 5  แผนกบัญชีและ
การเงิน 
-ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2554 
ด ารงต าแหน่งนักบัญชี 5 แผนกบัญชีและ
การเงิน  ส่วนบริหารงานท่ัวไป ส านักงาน     
อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2555 
ด ารงต าแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 
แผนกบัญชีและการเงิน  กองบริหารงานท่ัวไป  
-ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด ารงต าแหน่งนักวิชาการบัญชีและการเงิน 5 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและ
การเงิน    
-กองบริหารงานท่ัวไป ส านักงาน อ.ส.ค.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน  
แผนกบัญชีและการเงิน กองบริหารงานท่ัวไป 
ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 6 
กลุ่มงานตรวจสอบบัญชีการเงิน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบ
บัญชีการเงิน กองตรวจสอบบัญชีการเงินและ
ระบบงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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   -ทดลองงานในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 

4  
กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ  ฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน 
-บรรจุในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 4 
กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ  ฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน 
-ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 5 
กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5 แผนก
ตรวจสอบอ านวยการ  กองตรวจสอบ
อ านวยการสารสนเทศและระบบงาน  ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

7 นางสาวสุดคนึง ถนอมเงิน หัวหน้าแผนกตรวจสอบ
ระบบงาน 2 

- ด ารงต าแหน่งนักสัตวบาล 4 แผนกบ ารุง
พันธุ์ ฝ่ายวิชาการและสาธิต 
- รักษาการหัวหน้าแผนกผลิตอาหารโคนม 
ส านักงานผลิตและจ าหน่ายพันธุ์โคนม 
- ด ารงต าแหน่งนักการเกษตร 5 ช่วย
ปฏิบัติงานกอง 
โรงงาน สภอ. 
- ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีควบคุมการผลิต 5  
แผนกวางแผนการผลิต สภก. 
- ด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกผลิตอาหารโค
นม ฝ่ายฟาร์ม  โคนม 
- ด ารงต าแหน่งผู้จัดการแผนกพัสดุและ
บริการ สภนล. 
- ด ารงต าแหน่งนักการเกษตร 6 ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาการเล้ียงโคนม 
- ด ารงต าแหน่งนักวิชาการ 6 กลุ่มงาน 
ตรวจสอบระบบงาน ฝ่ายตรวจสอบและ
ภายใน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งหัวหน้าแผนกตรวจสอบ
ระบบงาน 2 กองตรวจสอบบัญชีการเงินและ
ระบบงาน 
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8 นายอลงกรณ์  ศรีลาแสง นักตรวจสอบ 5 -ทดลองงานในต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 

4 กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ ฝ่าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
-บรรจุในต าแหน่งนักวิชาการการตรวจสอบ 4 
กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน 
-ด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5 กลุ่มงาน
ตรวจสอบอ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน 
--ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 
2563  
- ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5 แผนก
ตรวจสอบอ านวยการ  กองตรวจสอบ
อ านวยการสารสนเทศและระบบงาน ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

9 นายชาณุพงษ์ บ ารุง นักตรวจสอบ 5 -ทดลองงานต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4  แผนกสารสนเทศงานบริการ กอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายนโยบายและ
แผนงาน 
-ด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 
แผนกสารสนเทศงานบริการ กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
-บรรจุต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4  
แผนกสารสนเทศงานบริการ กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
-ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 4  
กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
-ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 5  
กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5 แผนก
ตรวจสอบอ านวยการ  กองตรวจสอบ
อ านวยการสารสนเทศและระบบงาน ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

10 นางวราภรณ์  หนูสุข นักตรวจสอบ 5 -เริ่มปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค.เป็นลูกจ้างรายเดือน 
ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริม  ส านักงาน อ.ส.ค.
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ทดลองงานในต าแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 
3แผนกข้อมูลภาค   กองส่งเสริม  ส านักงาน  
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   อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

-บรรจุในต าแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 3 
แผนกข้อมูลภาค  กองส่งเสริม  ส านักงาน อ.
อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ด ารงต าแหน่งพนักงานธุรการ 3   แผนก
เลขานุการ ส านักผู้อ านวยการ 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2541 
ด ารงต าแหน่ งพนักงานธุรการ 3  แผนก
เลขานุการ ส านักผู้อ านวยการ     
-ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4 
แผนกเลขานุการ ส านักผู้อ านวยการ 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2554 
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4  
แผนกเลขานุการ ส านักอ านวยการ 
-ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 5  
แผนกเลขานุการ ส านักอ านวยการ 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2555 
ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 5 
แผนกเลขานุ การ  กองเลขานุ การ  ฝ่าย
อ านวยการ 
-ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 6 
ก ลุ่ม งาน ต รวจสอ บ บั ญ ชี ก าร เงิ น  ฝ่ าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงาน  
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563 
- ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5 แผนก
ตรวจสอบระบบงาน 2 กองตรวจสอบบัญชี
การเงินและระบบงาน 

11 นางสาวเวสารัช ตุ้มทอง นักตรวจสอบ 5 -ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 4 
ก ลุ่ม งาน ต รวจสอ บ บั ญ ชี ก าร เงิ น  ฝ่ าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
-ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ 5 
ก ลุ่ม งาน ต รวจสอ บ บั ญ ชี ก าร เงิ น  ฝ่ าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2563 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งนักตรวจสอบ 5 แผนก
บัญชีการเงิน  กองตรวจสอบบัญชีการเงินและ
ระบบงาน 
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ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ประสบการณ์ 
12 นางสาวสวรรค์  ดาวหาง นักตรวจสอบ 4 เริ่มปฏิบัติงานกับ อ.ส.ค.เป็นลูกจ้างรายเดือน 

แผนกธุรการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-ทดลองงานอาศัยเบิกในต าแหน่งพนักงาน
บัญชี 2 แผนกธุรการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-บรรจุต าแหน่งพนักงานบัญชี 2 แผนกธุรการ 
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2537 
ด ารงต าแหน่งพนักงานบัญชี 2 แผนกบัญชี
การเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-ด ารงต าแหน่งพนักงานเป็นบัญชี 3 แผนก
บัญชีการเงิน กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-ด ารงต าแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ 3 แผนก
บัญชีการเงิน กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-ด ารงต าแหน่งพนักงานบัญชี 3 แผนกบัญชี
การเงิน กองบัญช ีฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2554 
ด ารงต าแหน่งพนักงานบัญชี 3 แผนกบัญชี
การเงิน ส่วนบัญช ีฝ่ายบัญชีและการเงิน 
-ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ปี 2555 
ด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน 3 
แผนกบัญชีการเงิน กองการบัญชี ฝ่ายบัญชี
และการเงิน 
-ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 4 
กลุ่มงานตรวจสอบอ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบ
และประเมินระบบงาน 
-ด ารงต าแหน่งนักบริหารงานท่ัวไป (ระดับ 4) 
แผนกตรวจสอบอ านวยการ กองตรวจสอบ
อ านวยการสารสนเทศและระบบงาน ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
-ด ารงต าแห น่ งนั ก ตรวจสอบ  4  แผน ก
ตรวจสอบระบบงาน  1  กองตรวจสอบ
อ านวยการสารสนเทศและระบบงาน ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
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ผู้เก่ียวข้อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการ อ.ส.ค.  1. แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ท าหน้าท่ี

หลักในการวางนโยบายและก าหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว  
2. ให้ข้อเสนอแนะ และติดตามการปรับปรุง แก้ไข
ของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลตามการรายงานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ  1. วางนโยบายและก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตรวจสอบภายใน  
2. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการ 
ตรวจสอบภายใน  
3. สอบทานให้ อ.ส.ค.  
-มีการรายงานทางการเงินและรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้  
-มีระบบการควบคุมภายใน ท่ี เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล  
-มีระบบการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับภารกิจ มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
4. รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ
คณะกรรมการอ.ส.ค. 
5 . ป ฏิ บั ติ ห น้ า ท่ี ต า ม ท่ี ร ะ บุ ไ ว้ ใน ก ฎ บั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

ผู้อ านวยการ 1. ส่งเสริมให้มีการตรวจสอบภายในท่ัวทั้งองค์กร  
2. น าเสนอแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 
(สามปี หรือมากกว่า) ท่ีแยกย่อยเป็นรายปี เพื่อ
น าส่งต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
3. พิจารณาส่ังการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตาม
รายงานผลการตรวจสอบ  

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  1. ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือต่อการ
ตรวจสอบภายใน  
2. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (สามป ี
หรือมากกว่า) ท่ีแยกย่อยเป็นรายปี และให้มีการ
น าส่งแผนฯ นั้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค.  
3. พิจารณาส่ังการให้หน่วยรับตรวจด าเนินการตาม
รายงานผลการตรวจสอบ  
4. ก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน  

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
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ผู้เก่ียวข้อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 5. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  1. ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจการตรวจสอบ
ภายในของ อ.ส.ค. เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและ
การด าเนินงานด้านต่างๆ โดยให้สอดคล้องกับ
นโยบายขององค์กร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท้ังนี้ การตรวจสอบต้องท าให้ทราบได้ว่าระบบ
ควบคุมภายในของกระบวนการท่ีเข้าตรวจมีความ
เพียงพอ และระบบสารสนเทศหลักท่ีหน่วยรับตรวจ
ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีมีความปลอดภัย น่าเช่ือถือ 
และมีประสิทธิภาพ หรือไม ่ 
2. จัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว (สามปี หรือ
มากกว่า) ท่ีแยกย่อยเป็นรายปี ให้ครอบคลุมส่วน
งานท้ังหมดขององค์กร โดยใช้แนวคิดการวาง
แผนการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk-based 
audit planning)  
3. เสนอแผนการตรวจสอบนั้น ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ และต่อผู้อ านวยการ
เพื่อพิจารณาน าส่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 30 วันนับจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบ  
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน รวมทั้งมาตรฐานอื่นท่ีระบุเป็นการเฉพาะ  
5. รายงานผลการตรวจสอบท่ีผู้บริหารของหน่วยรบั
ตรวจได้แสดงความเห็นต่อข้อเสนอแนะไว้แล้วต่อ
ผู้อ านวยการภายใน 7 วัน  
6. ติดตามผลสัมฤทธิ์ของการปรับปรุงแก้ไขโดย
หน่วยรับตรวจตามก าหนดเวลาท่ีหน่วยรับตรวจระบุ
ไว้ในรายงาน ในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในไม่พบ
ความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่มีเหตุอัน
ควร ให้รายงานผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาส่ังการ 
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ผู้เก่ียวข้อง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
หัวหน้าหน่วยรับตรวจและหน่วยรับตรวจ 
 

1. ผู้บริหารหน่วยรับตรวจทุกระดับมีหน้าท่ีให้การ
สนับสนุนให้การตรวจสอบภายในบรรลุตามหน้าท่ี 
และตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน และ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของอ.ส.ค. 
2. อ านวยความสะดวก จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร 
ทรัพย์สินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีมีการ 
ตรวจสอบตามท่ีผู้ตรวจสอบร้องขอ และให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 3. จัดให้มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานท่ี
เหมาะสมและครบถ้วน 
 4. จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน /โครงการ 
ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 5. จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการ
บัญชีพร้อมท่ีจะให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ตรวจสอบได้ 
 6. ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมท้ังหา
ข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
 7. ให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไขประเด็นข้อตรวจพบภายในเวลาท่ีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในก าหนด 
 8. ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบภายในในเรื่องต่างๆ ท่ีผู้อ านวยการส่ังการ
ให้ปฏิบัติ 
 9. ให้ ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศของหน่วยรับตรวจได้ 
 10. การประเมินให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานร่วมกัน 
 11. การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน 
รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
       กรณีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจกระท าโดย
จงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ให ้
ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้อ านวยการพิจารณาส่ัง
การตามควรแก่กรณีต่อไป 



องค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 12 พ.ศ.2564 
 

42 
 

 

 

บทที่ 3 
 
 
 
แผนภูมิการก ากบัดแูล และการจดัแบง่ส่วนงาน 
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แผนภูมิการก ากบัดแูล 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการบริหารงาน 

คณะอนุกรรมการบริหารงานความเส่ียง
และควบคุมภายใน 

คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

คณะอนุกรรมการกฎหมาย 

คณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนม 

คณะอนุกรรมการด้านบริหารทุนมนุษย์ 

คณะอนุกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินและประเมินผลปฏิบัติงานของ

ผู้อ านวยการ 
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แผนภูมิการจดัแบ่งส่วนงาน 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการ 
นายสุชาติ  จริยาเลิศศักด์ิ 

รองผู้อ านวยการ ท าการแทนผู้อ านวยการ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

อ้างถึง : ค าสั่ง อ.ส.ค.ที่ 217/2563  
วันที่ 29 เมษายน 2563 

รองผู้อ านวยการ 
นายสุชาติ จริยาเลิศศักด์ิ 

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

นายสมพร ศรีเมือง 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง 
 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม 

ฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
นายวิศิษฎ์ แสงคล้อย 

 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง 

ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ 
โคนมและผลิตภัณฑ์นม 

รองผู้อ านวยการ 
น.ส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ 

 

ส านักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ 

ส านักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฝ่ายอ านวยการ 

ฝ่ายการตลาดและการขาย 

ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายพัสดุและบริการ 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร ์

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล 
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แผนภูมิการก ากับดูแลและการจัดแบ่งส่วนงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

  
 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
นายมาโนช มณีรัตน์ (นักบริหาร 8) 

กองตรวจสอบอ านวยการสารสนเทศและระบบงาน 
นางสินีนาถ ไคลมี (นักบริหาร 7) 

กองตรวจสอบบัญชีการเงินและระบบงาน 
นางสุทธาศินีย์ ลี้สกุล (นักบริหาร 7) 

 

ผู้อ านวยการ 

งานบริหารทั่วไป การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

แผนกตรวจสอบอ านวยการ 
นางสุขขวัญเรอืน  ทูลศิริ (นักบริหาร 6) 

แผนกตรวจสอบระบบงาน 1 
นางทัศนา  ร่าเริง (นักบริหาร 6) 

แผนกตรวจสอบบัญชีการเงิน 
นางสาวจันทรา  บญุอว้น (นักบริหาร 6) 

แผนกตรวจสอบระบบงาน 2 
นางสุดคนึง  ถนอมเงิน (นักบริหาร 6) 
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บทที่ 4 

การตรวจสอบภายใน 

                  - การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  - การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 - การประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงเพื่อ 
    การตรวจสอบ 
  - แนวทางการตรวจสอบความเป็นไปได้ของ 
    การเกิดทุจริต  

- การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ 
  ภายใน    

  - ปัจจัยความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน  
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องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยก าหนดระเบียบว่าด้วย  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี  26  ธันวาคม  2562  ให้
ผู้ปฏิบัติงาน – ผู้อ านวยการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ประจ าปีงบประมาณ (ภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี)   เมื่อรับต าแหน่งใหม่   เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค.   และเมื่อมีการกระท าท่ี
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีท่ีสามารถกระท าได้  โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบการกระท าท่ีเป็น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในปีท่ีผ่านมาเสนอผู้อ านวยการภายในวันท่ี  30 กันยายน ของทุกปีเพื่อรายงานให้
คณะกรรมการ อ.ส.ค. รับทราบต่อไป   
 แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)   
เพื่อเป็นการยืนยันความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน และเพื่อเสริมสร้างระบบการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  รวมทั้งป้องกันการด าเนินการใด 
ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร ตามระเบียบว่าด้วย  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26  ธันวาคม  2562    โดย           
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติตน ดังนี้  
1. ปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร/พนักงานอ.ส.ค. กฎบัตร และจรรยาบรรณของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากลวิชาชีพตรวจสอบภายใน   
2. ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของอ.ส.ค. โดยใช้ อ านาจตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้เป็นไปโดยสุจริตเท่ียงธรรม และไม่กระท าการใดท่ีจะก่อให้เกิดความไม่เช่ือถือหรือความ
ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของอ.
ส.ค.   
3. เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีข้ึนจากการปฏิบัติงาน หรือจากการเคยเป็น ผู้บริหาร/พนักงาน
ในกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหาร กิจกรรม ต่อหัวหน้า
หน่วยงานหรือคณะกรรมการตรวจสอบ    
4. ไม่น าข้อมูลภายในของอ.ส.ค. ท่ีเป็นความลับ ท่ีได้รับทราบหรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีไป ใช้เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่น และจะรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของอ.ส.ค.  
5. ไม่มีส่วนได้เสีย หรือเอื้อประโยชน์ หรือเรียกร้องรับทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด ท้ังทางตรงหรือ ทางอ้อมกับ
หน่วยงาน/ผู้รับการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
6. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีมีลักษณะแข่งขันกับ อ.ส.ค.    
ฝ่ายตรวจสอบภายในก าหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเข้าท า
การตรวจสอบในเรื่องท่ีได้รับมอบหมายต่อผู้บังคับบัญชาในลักษณะ – แนวทางการปฏิบัติในการเปิดเผย   ดังนี้   
แนวทางในการปฏิบัติการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ลักษณะของความขัดแย้ง แนวทางปฏิบัติ 

1.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบใน 
    หน่วยงานท่ีเคยปฏิบัติงานมาก่อน 
2.  เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางระบบควบคุมภายใน 
    หรือจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน 
 

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

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
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ลักษณะของความขัดแย้ง แนวทางปฏิบัติ 

3.  มีค าส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสอบ 
    ข้อเท็จจริง  คณะกรรมการสอบสวนความรับผิด 
    ทางละเมิด  คณะกรรมการสอบวินัย 
4.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีตน 
    มีญาติพี่น้องหรือผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็น 
    ผู้บริหารหน่วยงานนั้น 
5.  เป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจส่ังการเชิงบริหาร 
    ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการแสดงความเห็นอย่าง 
    เท่ียงธรรมและเป็นกลาง 

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

  ในกรณี ท่ีเกิดความขัดแย้งกับผู้ตรวจสอบบัญชี (ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และ / หรือ                
ผู้ตรวจสอบภายนอก)  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรขอค าแนะน าหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาในการด าเนินการแก้ไข 

ลักษณะของความขัดแย้ง แนวทางปฏิบัติ 

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

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

 
  กรณีมีการจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก หรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ อ.ส.ค.  
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ  เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  บุคคลเหล่านั้นต้องเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์   โดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์   และเสนอข้อมูลให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์   หากมีข้อสงสัยว่าการกระท านั้น ๆ จะก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่ ให้ขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
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การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 

1.  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในฝ่ายตรวจสอบภายในด าเนินงานตามคู่มือการบริหาร
ความเส่ียง  และคู่มือการควบคุมภายใน ของ อ.ส.ค.   โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประเมินองค์ประกอบต่าง ๆ บันทึก
ความเคล่ือนไหว  และรายงานผลฯ  ทุกไตรมาส  ตามท่ี อ.ส.ค. ก าหนด  มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้ความพยายามในการ
ควบคุมผลส าเร็จของเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมท้ังหมดของหน่วยงาน       ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารทุก ๆ เรื่อง  
เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  แต่ไม่อาจให้ประกันได้ว่าการบริหารจะไม่มี
ข้อบกพร่อง  ไม่มีคนท าผิด  ไม่มีการทุจริต  ไม่มีการ   ลักขโมย  ไม่มีอุบัติเหตุ  ฯลฯ   
  ระบบควบคุมภายใน  ต้องมีการตรวจสอบภายในเพื่อท าการวัดผลและทดสอบประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมต่าง ๆ ขององค์การ  ผู้ตรวจสอบทุกคนจึงต้องมีความรู้เรื่องระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในเป็นอย่างดี  อย่างน้อยในเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบควบคุมภายใน 
  เนื่องจากเมื่อต้ังเป้าหมาย  เวลาปฏิบัติงาน  ท าให้เกิดผลงานท่ีอาจมีความแตกต่างกับเป้าหมายท่ีต้ังไว้  
ดังนั้น  การตรวจสอบผลต่างเพื่อหาค าตอบภายในขอบเขต – วัตถุประสงค์ท่ีต้องการอย่างชัดเจน  มาตรการท่ีถูกต้อง  
ความสลับซับซ้อนของปัจจัย – ธรรมชาติของผลต่างท่ีต้องมีต้องเป็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2.  ฝ่ายตรวจสอบภายในภายใต้ระบบการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน  พ.ศ. 2544 ท าการประเมินตนเองและรายงานผลตามระเบียบฯ   ข้อ 6  เป็นประจ าปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม  ของทุกปี  ตามแบบท่ี อ.ส.ค.ก าหนด       

 
 
 

ศึกษาด้วยตนเองได้ 

เป็นลายลักษณ์อักษร 

จับต้องได้เป็นทางการ 

เป็นรูปธรรม 

 
 นโยบาย  แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบค าสั่ง  บันทึก  คู่มือ

การปฏิบัติงาน  การมอบหมายหน้าที่  ผังโครงสร้างองค์กร   
แบบฟอร์มต่างๆ   ซึ่งคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร   เป็น
ผู้ริเริ่ม  ปรับปรุง  พัฒนา  เพื่อให้กลไกต่างๆ  ในการควบคุม
ช่วยให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

Hard  Control 

Soft 
Control   ความรู้  ความสามารถ  ความประพฤติ  ความขยัน

ขันแข็ง ความอดทน  ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค  การ
ยอมรับผลการปฏิบั ติงาน  วิธีการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับต่างๆ  และผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นส่วนที่
ช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้การปฏิบัติงานขององค์กร 
และการด าเนินกิจกรรมต่างๆประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 

สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ 

ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 

จับต้องไม่ได้    ไม่เป็นทางการ 

เป็นนามธรรม 
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การค้นหา/ระบุความเสี่ยง 
(Risk  Identification) 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 

ความส าคัญ/ผลกระทบ 

โอกาส / ความถ่ี 

วิธีการจัดการ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
(Risk Analysis) 

- ประสิทธิภาพ  
  ประสิทธิผล 
  การด าเนินงาน 
 
- ความเชือ่ถือได้ 
  ของรายงาน 
  ทางการเงิน 

- การปฏิบัติตาม      
ข้อก าหนด 

 

การประเมิน 

ความเสี่ยง 

 

กิจกรรม 
การควบคุม 

 

การติดตาม 
ประเมินผล 

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สภาพแวดล้อมของการควบคุม 

องค์ประกอบการควบคุม วัตถุประสงค์ 
การควบคุม 
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เกณฑ์ประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง 

โอ
กา

สท
ี่จะ

เกิ
ดข

ึ้น 
(L

) 

สูงมาก (5) ต่ า (5) ปานกลาง (10) สูง (15) สูงมาก (20) สูงมาก (25) 

สูง (4) ต่ า (4) ปานกลาง (8) สูง (12) สูง (16) สูงมาก (20) 

ปานกลาง (3) ต่ า (3) ปานกลาง (6) ปานกลาง (9) สูง (12) สูง (15) 

ต่ า (2) ต่ ามาก (2) ต่ า (4) ปานกลาง (6) ปานกลาง (8) ปานกลาง (10) 

ต่ ามาก (1) ต่ ามาก (1) ต่ ามาก (2) ต่ า (3) ต่ า (4) ต่ า (5) 

ระดับความเสี่ยง 
(Risk Matrix) 

ต่ ามาก (1) ต่ า (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

ขนาดของผลกระทบ ( I ) 
 
 
 
 
 

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และแนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 

ค่าคะแนนความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง 
แนวทางการตอบสนองความเสี่ยง 

(ผลกระทบ X โอกาส) โดยรวม 

18 - 25 สูงมาก 
เป็นความเส่ียงท่ีสูงเกินกว่าจะยอมรับได้ จ าเป็นต้องท าแผนด าเนินงาน
เพิ่มเติมส าหรับจัดการความเส่ียงโดยด่วน 

11 - 17 สูง 
เป็นความเส่ียงระดับสูงท่ียอมรับไม่ได้  ให้จัดท าแผนบริหารเพิ่มเติมหรือ
ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการ   
(การควบคุมภายใน)  ท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 

 6 - 10 ปานกลาง 
เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้ แต่มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบติดตามกระบวนการ
ควบคุมภายในเป็นประจ า  

 3 - 5 ต่ า ไม่จ าเป็นต้องมีแผนด าเนินการเพิ่มเติมแต่ให้ผู้รับผิดชอบติดตามเป็นประจ า 

 1 - 2 ต่ ามาก 
เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได้   ไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเพิ่มเติม   แต่ให้มี
ผู้รับผิดชอบติดตามมิให้เกิดความเส่ียง 

 

การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการตรวจสอบ  
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(ตัวอย่าง) การประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment) ด้านผลกระทบ (Impact) 

Ref 
  

Parameters 
  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) 

ต่ ามาก (1) ต่ า (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 

ผลกระทบทางการเงิน (F)   
 รายได้จากการ 

ด าเนินงาน 
(เป้าหมายปี  2563 
 = 11,326 ลบ.) 

     9,326            9,826 10,326 10,826 11,326 

 F1           

    
    

F2 ก าไรเชิงพาณิชย์ 562 572 582 592 602 
  (EBIDA) 

F3 
  
  

EP 
  

ด้อยกว่า
เป้าหมายมาก  

ด้อยกว่า
เป้าหมาย  

เป็นไปตาม 
เป้าหมาย 

ดีกว่า
เป้าหมาย  

ดีกว่า 
เป้าหมายมาก 
   

ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน (O , C) 
O 1 การสูญเสียท้ัง 

กระบวนการผลิต 
รวม 

อัตราการ
สูญเสียไม่เกิน
ร้อยละ 1.30 

อัตราการสูญเสีย
มากกว่าร้อยละ 
1.30 ถึง 1.49 

อัตราการสูญเสีย
ร้อยละ 1.5 

อัตราการสูญเสีย
มากกว่าร้อยละ 
1.5 ถึง 1.69 

อัตราการสูญเสีย
เท่ากับหรือ
มากกว่าร้อยละ 
1.7 

O 2 ปริมาณสินค้า 
คงคลัง (ตัน/เดือน) 16,500 

มากกว่า 16,500 
ถึง 18,000 

มากกว่า 18,000 
ถึง 19,500 

มากกว่า 19,500 
ถึง 21,000 

มากกว่า 21,000  

O 3 การปฏิบัติตาม
นโยบาย 

สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบายได้
ครบถ้วน  
(ไม่มีผลกระทบ) 

สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบาย 
ไม่ครบถ้วน  
(มีผลกระทบน้อย) 

สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบาย 
ไม่ครบถ้วน 
(มีผลกระทบ 
ปานกลาง) 

สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบาย 
ไม่ครบถ้วน  
(มีผลกระทบมาก) 

สามารถปฏิบัติ
ตามนโยบาย 
ไม่ครบถ้วน  
(มีผลกระทบ 
มากท่ีสุด) 

O 4 การด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีผลกระทบ
ต่อกระบวนการ
และการ
ด าเนินงาน 

มีผลกระทบเล็ก 
น้อย แต่กระบวน 
การและการ
ด าเนินงานทาง
ธุรกิจยังสามารถ
ด าเนินการได้ 

มีผลกระทบมาก 
แต่กระบวนการ
และการ
ด าเนินงานทาง
ธุรกิจ ยังสามารถ
ด าเนินการได้ 

มีผลกระทบต่อ 
กระบวนการและ 
การด าเนินงาน
ทางธุรกิจอย่าง
รุนแรง 

มีผลกระทบอย่าง
รุนแรงและมี
นัยส าคัญ ต่อ
กระบวนการและ
การด าเนินการ
ของธุรกิจ 

O 5 ผลกระทบจาก 
ความเส่ียงของ
องค์กร/การ
จัดการโดย
ผู้บริหาร 

ไม่สามารถ
ด าเนินการตาม
แผนบริหาร
ความเสี่ยงและมี
ผลกระทบต่อ
องค์กรน้อยมาก 

ไม่สามารถ
ด าเนินการตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงและมี
ผลกระทบต่อ
องค์กรน้อย 

ไม่สามารถ
ด าเนินการตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงและมี
ผลกระทบต่อ
องค์กรปานกลาง 

ไม่สามารถ
ด าเนินการตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงได้อย่าง
ครบถ้วนและมี
ผลกระทบต่อ
องค์กรมาก 

ไม่สามารถ
ด าเนินการตาม
แผนบริหารความ
เสี่ยงได้อย่าง
ครบถ้วนและมี
ผลกระทบต่อ
องค์กรอย่าง
รุนแรง 
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Ref 
  

Parameters 
  

ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) 

ต่ ามาก (1) ต่ า (2) ปานกลาง (3) สูง (4) สูงมาก (5) 
O 6 ทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

ไม่มีผลกระทบ 
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีผลกระทบ
เล็กน้อย  
แต่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ 

มีผลกระทบ 
ปานกลาง 

มีผลกระทบสงู มีผลกระทบ 
สูงมาก 

C 1 กฎ  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าส่ัง 
 
 
 

ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ 
ค าส่ัง ได้
ครบถ้วน แต่
ไม่ส่งผล
กระทบ 

ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง 
ได้ครบถ้วน แต่
ส่งผลกระทบ
เล็กน้อย 

ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง 
ได้ครบถ้วน แต่
ส่งผลกระทบ
ปานกลาง 

ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง 
ได้ครบถ้วน 
และมี
ผลกระทบ
อย่างมาก 

ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าส่ัง 
และมีผลกระทบ
อย่างร้ายแรง 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ด้านโอกาสเกิด (Likelihood) 
 

ระดับของ
โอกาส 

ค าจ ากัดความของแต่ละระดับ 

สูงมาก (5) เคยเกิดข้ึนเมื่อปีท่ีแล้ว   อาจเกิดขึ้นในปีนี้ มีโอกาสเกิด  71 – 100 % 
สูง (4) อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง ทุกๆ 1-2 ปี/เคยเกิดข้ึนแล้วในช่วงเวลา 

1-2 ปี ท่ีผ่านมา 
มีโอกาสเกิด  61 – 70 % 

ปานกลาง (3) อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง ทุกๆ 2-3 ปี/เคยเกิดข้ึนแล้วในช่วงเวลา 
2-3 ปี ท่ีผ่านมา 
 

มีโอกาสเกิด  51 – 60 % 

ต่ า (2) อาจเกิดขึ้น 1 ครั้ง ทุกๆ 3-5 ปี/เคยเกิดข้ึนแล้วในช่วงเวลา 
3-5 ปี ท่ีผ่านมา 

มีโอกาสเกิด  31 – 50 % 

ต่ ามาก (1) ไม่น่าเกิดขึ้นภายในองค์กร มีโอกาสเกิดน้อยกว่า  30 % 

การประเมินประสิทธิผลของการควบคุม (Control  Effectiveness) 

ต่ ามาก  1  การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม   ซึ่งช่วยให้เกิดความ
มั่นใจได้ในระดับท่ีสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 

ต่ า  2 
  

มีการควบคุมบางประเภทท่ีไม่มีประสิทธิผล   ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหาย
จากความเส่ียงอย่างไม่มีนัยส าคัญ   ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้ 

ปานกลาง  3 มีการควบคุมบางประเภทท่ีไม่มีประสิทธิผล  ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหาย
จากความเส่ียงอย่างมีนัยส าคัญ  แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้   
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การประเมินประสิทธิผลของการควบคุม (Control  Effectiveness) 

สูง  4 
  

มีการควบคุมบางประเภทท่ีไม่มีประสิทธิผล   ถึงแม้ว่าจะไม่ท าให้เกิดผลเสียหาย
จากความเส่ียงอย่างไม่มีนัยส าคัญ   ควรมีการปรับปรุงทันที    เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 

ควรปรับปรุง  5 การควบคุมไม่ได้มาตรฐานท่ียอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มี
ประสิทธิผล ส่งให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้  

 
 

 
 
 
 
 

กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีขั้นตอนส าคัญ 4 เร่ือง ประกอบด้วย  
1. การวางแผนการตรวจสอบ  
2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
3. การรายงานผลการตรวจสอบ  
4. การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

1. การวางแผนการตรวจสอบ  
แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นขั้นตอนแรกของการปฏิบัติงานท่ีเป็นเสมือนเข็มทิศให้ผู้บริหารระดับสูง 

และผู้ปฏิบัติงานมั่นใจได้ว่า งานหรือกระบวนการท่ีมีความเส่ียงต่อการบรรลุพันธกิจขององค์กร และต่อความสามารถใน
การด าเนินงานในระยะยาวขององค์กรได้ถูกรวมไวอ้ยู่ในแผนการวางแผนการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตรวจสอบจึงมี 2 ระดับ คือ แผนการตรวจสอบระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปี 

1.1 การวางแผนการตรวจสอบระยะยาวและประจ าปี  
ในประมาณเดือนพฤษภาคม หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรมอบหมายให้มีการส ารวจข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อเตรียม

วางแผนการตรวจสอบระยะยาว และประจ าปีถัดไป เช่น 
- การเปล่ียนแปลงพันธกิจ วิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ ขององค์กร (หากมี)  
- ส่วนงาน/หน่วยงาน ท่ีเกิดขึ้นใหม่ หรือปิดตัวลงไป  
- ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ลักษณะพันธกิจ ภารกิจ ขนาด (ทางการเงิน) ของส่วนงาน/หน่วยงานท่ีควรอยู่ในแผน 

(Audit Universe) รวมทั้งผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา เพื่อทราบความเส่ียงโดยธรรมชาติของส่วนงาน/หน่วยงาน  
- ปัจจัยความเส่ียง และน้ าหนักของแต่ละความเส่ียงท่ีจะใช้ในการวางแผน ว่าจ าเป็นท่ีจะต้องมีการปรับปรุง 

เปล่ียนแปลง หรือไม่ ประกอบด้วย  
ความซับซ้อน  
งบประมาณ  
ระยะเวลาการตรวจสอบครั้งล่าสุด  
การปรับปรุงแก้ไขในอดีต  
ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อความเส่ียง   
การปฏิบัติงานด้วยมือ/ระบบ โอกาสการเกิดทุจริต 

กระบวนการตรวจสอบภายใน  
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ตัวอย่าง การค านวณค่าเฉล่ียคะแนนความเส่ียงของแต่ละส่วนงาน/หนว่ยงาน 
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1 การพัฒนาโครงการ Data Warehouse

1.1    การรวบรวม/จัดเกบ็ขอ้มูลท่ัวไปขององค์กร 3 2 3 3 2 1 1 15 7 2.14 ปานกลาง P

1.2    การน าขอ้มูลท่ีจัดเกบ็ไปใชง้าน 3 1 3 3 3 1 1 15 7 2.14 ปานกลาง 

สรุปผลการประเมินความเสีย่ง ดา้นสารสนเทศ 
กระบวนงาน / ระบบ / กิจกรรม ของ อ.ส.ค. เพ่ือจดัทา่แผนการตรวจสอบ ประจา่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ล่าดับ

กระบวนงาน / ระบบ / กิจกรรม
จัดล่าดับคะแนนความเสี่ยง

สูง  (High : H)   ช่วงคะแนน  มากกวา่ 2.25
ปานกลาง (Medium : M) ช่วงคะแนน  1.50 - 

2.25
ต่า่  (Low : L)  ช่วงคะแนน  น้อยกวา่  1.50

ค่าคะแนน

 - ฝนผ.
 - ฝ่ายท่ี
เกีย่วขอ้ง  

 
- ก าหนดช่วงคะแนนความเส่ียงเฉล่ียให้เท่ากับจ านวนปีท่ีจะท าแผนการตรวจสอบระยะยาว และก าหนด 
ความถี่ในการเข้าตรวจให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงนั้น เช่น แผนระยะยาว 5 ปี ให้มีระดับความเส่ียง 5 ระดับ 
และความเส่ียงระดับสูงสุด ให้เข้าตรวจทุกปี เป็นต้น 
- ก าหนดส่วนงาน/หน่วยงาน ท่ีเข้าเกณฑ์ต้องได้รับการตรวจสอบในปีต่างๆ ตามแผนระยะยาว 
- ก าหนดเรื่องท่ีควรท าการตรวจสอบ จากคะแนนความเส่ียงแต่ละด้าน และลักษณะข้อมูลพื้นฐานท่ีได้ 
ศึกษาไว้ รวมทั้งอัตราก าลังผู้ตรวจสอบภายในท่ีมี 
- อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดเรื่องมีความเป็นปัจจุบันสูงสุด ให้ท าการยืนยัน 
เรื่องท่ีจะท าการตรวจอีกครั้งในขั้นตอนการวางแผนก่อนเข้าท าการตรวจสอบจริง  
- น าเสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนประจ าปีถัดไปตามลาดับข้ันจนถึงผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 
1.2 การวางแผนการตรวจสอบส าหรับแต่ละโครงการ (Engagement Plan) 
ก่อนถึงก าหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานประจ าปี ให้ผู้ตรวจสอบภายในท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบและประเมินระบบงาน ให้เป็นหัวหน้าโครงการตรวจสอบ  (Audit In Charge) ท าการวางแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานความเหมาะสม และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
แก่คณะผู้ตรวจสอบ โดย 
- ส ารวจข้อมูลเบื้องต้น และท าความเข้าใจ คุ้นเคย กับพันธกิจ และระบบงานของหน่วยรับตรวจ รวมท้ังแผน และผล
การด าเนินงานตาม KPI / PA (หากมีเอกสารแสดงขั้นตอนการท างานด้วย จะช่วยให้เข้าใจกระบวนวิธีการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ และสามารถสอบทานการมีอยู่ของจุดควบคุมได้ง่ายยิ่งขึ้น) 
- ศึกษา  Audit Program ฉบับท่ีมีอยู่เดิม ท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะเข้าตรวจ เพื่อทราบระบบควบคุมท่ีควรมี และวิธีการ
ตรวจสอบท่ีควรเป็น (หากไม่มี ให้ค้นหาจากอินเทอร์เน็ต) 
- สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ  
- สอบทานผลการประเมินความเส่ียงของหน่วยรับตรวจ ซึ่งความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ และด้านการเงิน ควรมี
ความสอดคล้องกับผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้วย 
- ศึกษาผลการตรวจสอบภายในครั้งก่อน และผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจะเข้า
ตรวจ (หากมี) 
- ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบจากข้อมูลข้างต้น ว่าต้องการให้เกิดความมั่นใจในเรื่องใดบ้าง 
- ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ (เช่น ระยะเวลา และ/หรือ พื้นท่ี ท่ีจะท าการสุ่มตรวจสอบ เป็นต้น) 
- ก าหนดขั้นตอน วิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด โดยอาจประยุกต์จาก Audit Program 
และควรใหค้รอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
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1) การตรวจการมีอยู่ของแผน และผล (เช่น KPI / PA) การประเมินความเส่ียงท่ีจะทาให้ผลอาจไม่เป็นไปตามแผน และ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเส่ียงเหล่านั้น 

2) การตรวจการมีอยู่ของจุดควบคุม และประสิทธิผล ประสิทธิภาพของกิจกรรมการควบคุมนั้น 
3) การตรวจการสอบทานของผู้บริหาร เกี่ยวกับผลการดาเนินงานต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ 
ท้ังนี้ แผนการตรวจสอบในขั้นตอนนี้จะเป็น Audit Program ฉบับท่ีจะใช้ในโครงการตรวจสอบนี้ 

- มอบหมายเรื่องท่ีจะต้องทาการตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบภายในตามความถนัด ความรู้ ความช านาญ ตลอดจนทา
ความเข้าใจกันเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องนั้น กระดาษท าการ (Working Paper) ท่ีต้องใช้ งบประมาณ และค่าใช้จ่ายท่ีอาจ
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

- จัดท าตารางการปฏิบัติงาน (Schedule) ในช่วงเวลาท่ีท าการตรวจสอบภาคสนาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส่ือสารระหว่างผู้ตรวจสอบ กับผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องของหน่วยรับตรวจ 

- น าเสนอแผนการตรวจสอบ และตารางการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเห็นชอบ 
- ประสานงานให้เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปออกหนังสือขอออกตรวจไปยังผู้บริหารของหน่วยรับตรวจก่อนวันเริ่ม

ตรวจสอบภาคสนามอย่างน้อย 10 วันท าการ โดยแจ้งให้ทราบถึงเรื่องท่ีจะท าการตรวจ วัตถุประสงค์ ขอบเขต และ
ก าหนดการตรวจสอบ 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจสอบ 
การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  

ขั้นตอน รายละเอียด 
  

 
แนวทางการจัดท าแผนการตรวจสอบ ข้อ 7.1 
 
 
 
 
 
แนวทางการจัดท าแผนการตรวจสอบ ข้อ 7.2  
 
 
 แนวทางการจัดท าแผนการตรวจสอบ ข้อ 7.3  
 
 
 แนวทางการจัดท าแผนการตรวจสอบ ข้อ 7.6  
 
 

 
 

 

หารือสิ่งทีค่าดหวัง 

ผู้บริหารระดับสูง 

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ อ.ส.ค. 

ประเมินความเสี่ยง 

จัดท าแผนการตรวจสอบ 

หารือฝ่ายบริหาร 

เสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา 

เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ
ภายในเดือนกันยายน 

น าส่งกระทรวงการคลงัภายใน 30 วัน 

ทบทวนแผนการตรวจสอบ 
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ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบ 

ขั้นตอน รายละเอียด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  
 

 

แผนการตรวจสอบประจ าป ี

ประชุมสรุปแผนกับทีมงาน 

จัดท าสรุปภาพรวมของหน่วยงานที่จะตรวจสอบ 

ก าหนดวัตถุประสงค ์

ก าหนดความเสี่ยง 

บ่งชี้การควบคุมที่เหมาะสม 

ประชุมเพ่ือเริ่มงานตรวจสอบ 

จัดท าแผนการตรวจสอบข้ันรายละเอียด 

แนวทางการตรวจสอบ 

ทดสอบระบบโดยการปฏิบัติงาน 

 ก าหนดวัตถุประสงค์และ
ความเสี่ยง 

 

ก าหนดวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยง
และการประเมินการควบคุม 

 ผู้รับผิดชอบหลักเห็นชอบ 
 

พิจารณาแก้ไขแผนการตรวจสอบ 

ใช่ 
 

ไมใ่ช่ 
 

ใช่ 
 

 
 

ไม่ใช่ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 โดยข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
2.1 การประชุมเปิดการตรวจสอบ – เป็นการแจ้งต่อผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ตารางการปฏิบัติงาน (Schedule) ระยะเวลาของโครงการตรวจสอบ (Timeline) และการรายงานผล
การตรวจสอบ ตลอดจนขอข้อมูล เอกสารของหน่วยรับตรวจท่ีผู้ตรวจสอบต้องใช้ในการตรวจสอบ รวมท้ังให้
ผู้ตรวจสอบได้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงส าคัญของหน่วยรับตรวจ (ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อลักษณะหรือระดับความ
เส่ียงของหน่วยรับตรวจ) และส่ิงท่ีผู้บริหารของหน่วยรับตรวจต้องการขอให้มีการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ 
2.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม – อ้างอิง Audit Program ท่ีจัดท าไว้ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งใน
ภาพรวมจะครอบคลุม 
- การสัมภาษณ์หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบ/มีความเข้าใจมากขึ้นถึงกระบวนงานของกิจกรรมท่ีจะ
ตรวจสอบ และข้อมูลพื้นฐานท่ีได้ศึกษามา 
- การสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความถูกต้อง และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
- การรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
- การทดสอบรายการ การตรวจนับ การกระทบยอด ตามเทคนิคและวิธีการท่ีก าหนดไว้ 
- การบันทึกผลการตรวจสอบไว้ในกระดาษท าการ และเก็บรวบรวมหลักฐานประกอบประเด็นข้อตรวจพบให้
ครบถ้วน 

ในระหว่างนี้  หัวหน้าทีมตรวจสอบควรก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบให้เป็นไปตามวิธี
ปฏิบัติงาน ขอบเขตการตรวจสอบ และระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วย 

ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของหน่วยรับ
ตรวจ 

จัดส่งหนังสือออกตรวจไปยังหน่วยรับตรวจ 
(อย่างน้อย 10 วันท าการล่วงหน้า) 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(Engagement Plan) เพื่อก าหนด
ขอบเขตและมอบหมายงาน 
2. จัดท า Audit Program สาหรับการ
ตรวจสอบ 
3. จัดท า Schedule เพื่อก าหนดเวลา
นัดหมายการสัมภาษณ์และขอเอกสาร 

น าเสนอแผนการปฏิบัติงานและ Audit 
Program (แนวการตรวจสอบ) ต่อหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

ยืนยันการเข้าตรวจ (ด้วยวาจา) 

ขั้นเตรียมการ 
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หากมีความจ าเป็นท่ีจะต้องทบทวน หรือปรับปรุง เปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบ หรือขยายขอบเขตการ
ตรวจสอบ (Audit Expansion) ให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในทันที เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง 

2.3 การจัดท ากระดาษท าการ และจัดเก็บหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ (Working Paper และ Audit 
Evidence) – เป็นการบันทึกผลการตรวจสอบ และการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ท้ัง
ท่ีเป็น hard copy และ soft copy เพื่อใช้สนับสนุนให้มั่นใจได้ว่าข้อสรุปท่ีได้จากการตรวจสอบมีความครบถ้วน ถูกต้อง 
เช่ือถือได้ ท้ังในส่วนท่ีพบ และไม่พบประเด็นท่ีควรได้รับการปรับปรุง แก้ไข 
กระดาษท าการ และหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
- กระดาษท าการ เป็นเอกสารท่ีผู้ตรวจสอบจัดท าขึ้นเพื่อบันทึกรายละเอียดวิธีการตรวจสอบ ขอบเขต และข้อมูลส าคัญท่ี
ได้จากการใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบต่างๆ ในขอบเขตดังกล่าว เช่น ผลจากการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจนับ เปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ ทดสอบรายการ เป็นต้น และให้ได้ผลสรุปว่าควรต้องมีการน าเสนอประเด็นข้อตรวจพบเพื่อให้เกิดการปรับปรุง 
แก้ไข หรือไม่ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 
- หลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ เป็นเอกสารท่ี 
 หน่วยรับตรวจจัดท าตามกระบวนการปฏิบัติงานปกติ ซึ่งผู้ตรวจสอบขอท าส าเนาเพื่อใช้สนับสนุนผลการ 

ตรวจสอบ เช่น  แผนผังทางเดินของระบบงาน  ประกาศ ค าส่ัง  ใบค าขอ (Application) ใบขอซื้อ  (Purchase 
Requisition) ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
  บุคคลภายนอกเป็นผู้จัดท า เช่น ผู้สอบบัญชีจัดท าหนังสือยืนยันยอดหนี้ หนังสือร้องเรียน แบบสอบถาม 

ท่ีได้รับการกรอกแล้ว เป็นต้น 
ท้ังนี้ ข้อมูล เอกสาร หลักฐานดังกล่าวท้ังหมด จะต้องสามารถใช้ยืนยันหรือสนับสนุนข้อสรุปผลการตรวจสอบได้

อย่างถูกต้อง ชัดเจน เช่ือถือได้ และให้ผู้ตรวจสอบน าส่งกระดาษท าการ และหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ให้ Audit 
In Charge ท าการสอบทานความเพียงพอ ความชัดเจน ตลอดจนความถูกต้อง เช่ือถือได้ 

2.4 การสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น – เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการประชุมปิดการ
ตรวจสอบภาคสนาม โดยผู้ตรวจสอบภายในควรสรุปผลการตรวจสอบเมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบในแต่ละเรื่องหรือ
กิจกรรมจากหลักฐานท่ีพบ และกระดาษท าการท่ีได้จัดท าไว้  โดยพิจารณาอย่างรอบคอบและสรุปเฉพาะส่ิงท่ีเป็น
สาระส าคัญเท่านั้น จากนั้น ผู้ตรวจสอบภายใน และ Audit In Charge จะต้องสรุปผลท้ังด้านดีและด้านท่ีเป็นปัญหา 
ข้อบกพร่อง ท่ีควรรายงานให้ผู้บริหารทราบ และจัดท าเป็นเอกสารสรุปประเด็นข้อตรวจพบ เพื่อน าเสนอต่อหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในก่อนก าหนดการประชุมปิดการตรวจสอบภาคสนาม เพื่อหาข้อสรุปสุดท้ายในการตรวจสอบ 
และใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าว 

2.5 การประชุมปิดการตรวจสอบภาคสนาม (Exit Meeting) – เป็นขั้นตอนเพื่อสอบทานความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นข้อตรวจพบให้ถูกต้องตรงกันระหว่างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในพร้อมคณะ กับหัวหน้างานของหน่วยรับ
ตรวจพร้อมคณะ ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น หรือหาข้อยุติในประเด็นท่ีมีความเห็นไม่ตรงกัน หรือให้หน่วยรับตรวจ
ช้ีแจงประเด็นท่ีผู้ตรวจสอบยังมีข้อสงสัย เพื่อเตรียมร่างรายงานผลการตรวจสอบให้มีความถูกต้องมากท่ีสุด ท้ังนี้ ควรท า
การปิดการตรวจสอบภาคสนามในวันสุดท้ายของการตรวจสอบภาคสนาม  
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การรายงานผลการตรวจสอบ  

เป็นการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเมื่อการตรวจสอบภาคสนามเสร็จส้ิน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารท่ีก ากับดูแลทราบถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการปฏิบัติงาน และผลการตรวจสอบ ท้ังประเด็นข้อตรวจพบ 
และความเส่ียงท่ีส าคัญ รวมท้ังข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไขประเด็นข้อตรวจพบเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
และเพื่อให้รายงานผลการตรวจสอบมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติสูงสุด รายงานผลการตรวจสอบที่สมบูรณ์ต้องมี
ความเห็นของหน่วยรับตรวจ ซึ่งระบุถึงผู้รับผิดชอบในการปรับปรุง แก้ไข และก าหนดวันท่ีคาดว่าจะปรับปรุงแก้ไขแล้ว
เสร็จท่ีมีระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาของประเด็นข้อตรวจพบด้วย  
ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 เร่ือง ได้แก่  
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  
การรายงานผลการตรวจสอบ (ต่อหัวหน้าของหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูง/ผู้บริหารท่ีก ากับดูแล)  
การจัดเก็บกระดาษท าการและหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

ท้ังนี้ หากผู้ตรวจสอบพบประเด็นท่ีอาจเป็นกรณีทุจริต มีความผิดปกติร้ายแรง หรือมีความเส่ียงในเกณฑ์สูงมาก
ต่อการเกิดทุจริต ให้ผู้ตรวจสอบรายงานต่อ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในทันที เพื่อให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
พิจารณารายงานทางวาจาต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยรับตรวจ หรือท่ีสูงกว่านั้น ตลอดจนส่ังการต่อทีมตรวจสอบท่ีอาจ
ต้องมีการปรับแนวทางการตรวจสอบ ในกรณีโครงการท่ีจ าเป็นต้องมีเรื่องหรือกิจกรรมการตรวจสอบ และขอบเขต
กว้างขวางมาก หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในอาจพิจารณาความจ าเป็นในการให้จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนาม 
 

ประชุมเปิดตรวจระหว่างผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามเทคนิค
และวิธีการที่เหมาะสม 

จัดท ากระดาษท าการ และรวบรวม จัดเก็บ
หลักฐานประกอบการตรวจสอบ 

สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นกับหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน 

จัดท าสรุปประเด็นข้อตรวจพบ ประชุมปิดการตรวจสอบภาคสนามกับหน่วย
รับตรวจเพ่ือยืนยันประเด็นข้อตรวจพบ 
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ระหว่างกาล (Interim Audit Report) เพื่อประกอบการรายงานต่อผู้บริหาร ก่อนท่ีการตรวจสอบท้ังโครงการจะแล้วเสร็จ 
เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณาความจ าเป็นในการส่ังการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อยับยั้งความเสียหายท่ีอาจยังคงเกิดขึ้น  

 การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  
จากผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบ ด าเนินการ ดังนี้  

1. ให้ผู้ตรวจสอบท่ีพบประเด็นข้อตรวจพบ ท าการเขียนประเด็นข้อตรวจพบตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ แล้วน าเสนอต่อ 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้เนื้อหาข้อตรวจพบประกอบด้วย  
- เร่ืองที่ตรวจสอบ 
- หน่วยรับตรวจ 
- วันที่ตรวจ  
- วัตถุประสงค์ คือ การปฏิบัติงานโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงในการท าหน้าท่ี ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในองค์กร ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเมิน ให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ 
เพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติหน้าท่ีและ ด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในจะอยู่ในรูปของรายงานผลท่ีมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม 
- ขอบเขตการตรวจสอบ เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาและปริมาณของงานท่ีเข้าทาการตรวจสอบ เช่น รายการ
จัดซื้อ จัดจ้างระหว่างเดือน ... ถึง ... พ.ศ. ... รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ ณ วันท่ี ........ รายการจ่ายค่าล่วงเวลา ของบุคลากร
สายสนับสนุน ระหว่างเดือน ... ถึง ... พ.ศ. ...  ตาม Audit Program 
- วิธีการตรวจสอบ ตาม Audit Program 
- สิ่งที่ตรวจพบ (Condition) เป็นเนื้อหาของประเด็นข้อตรวจพบ ท่ีผู้ตรวจสอบประมวลได้จากการสัมภาษณ์ และการ
ใช้เทคนิคการตรวจสอบต่างๆ 
- สาเหตุ (Cause) เป็นการอธิบายสาเหตุของส่ิงท่ีพบจริงเพื่อให้สามารถน าเสนอแนวทางปรับปรุง แก้ไข ท่ีสาเหตุเพื่อให้
สามารถแก้ไขยับยั้ง หรือป้องกันการเกิดซ้ าของประเด็นข้อตรวจพบได้ เช่น เกิดจากการท่ี ไม่ได้ก าหนดกระบวนวิธีการ
ปฏิบัติงานไว้ เจ้าหน้าท่ีไม่ทราบหลักเกณฑ์ หัวหน้างานไม่ได้ท าการสอบทานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น  
- ผลกระทบ (Effect) เป็นการบรรยายถึงผลเสียหายท่ีได้เกิดขึ้นแล้ว หรืออาจจะเกิดขึ้นหากยังมีการด าเนินการตามท่ีพบ
นั้นต่อไป ซึ่งอาจเป็นทางด้านการเงิน ช่ือเสียง กฎหมาย หรือการไม่บรรลุเป้าหมาย 
- ระดับความรุนแรง และประเภทข้อตรวจพบ (Finding Priority และ Classification) เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนหน่วย
รับตรวจให้เร่งท าการปรับปรุง แก้ไขประเด็นข้อตรวจพบท่ีส าคัญ หรือมีความเส่ียงสูง รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริหาร
ในการทราบถึงสถานะของระบบควบคุมภายใน และต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในในการรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ าป ีและการวางแผนการตรวจสอบระยะยาว  
- ข้อเสนอแนะ (Recommendation) เป็นแนวทางท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอให้หน่วยรับตรวจด าเนินการเพื่อก าจัด
สาเหตุของประเด็นข้อตรวจพบ และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก โดยข้อเสนอแนะควรเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ และมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงต้นทุน เวลา และผลประโยชน์ ความคุ้มค่าท่ีหน่วยรับตรวจ และองค์กรจะได้รับ  

ท้ังนี้ ให้จัดท าพื้นท่ีไว้ให้หน่วยรับตรวจกรอก ความเห็นของหน่วยรับตรวจต่อข้อเสนอแนะ ซึ่งครอบคลุมถึง
ผู้รับผิดชอบ และก าหนดวันท่ีจะปรับปรุง แก้ไขแล้วเสร็จ ด้วย 
2. ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบท่ีได้รับมอบหมาย สอบทานความถูกต้อง เหมาะสมของเนื้อหา
ประเด็นข้อตรวจพบท่ีผู้ตรวจสอบแต่ละคนจัดท าขึ้น แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการน าเสนอผลการ
ตรวจสอบอย่างเป็นทางการต่อหน่วยรับตรวจในการประชุมปิดการตรวจสอบ (Closing Meeting) ท่ีจะมีข้ึนต่อไป  
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 การรายงานผลการตรวจสอบ  
การรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีดีจะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด และทันกาล เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ 

และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ก าหนดให้ต้องมีการรายงานผลการตรวจสอบ ต่อผู้บริหารสูงสุดและ
หัวหน้างานของหน่วยรับตรวจ (Closing Meeting) เพื่อส่ือสารโดยตรงเกี่ยวกับผลการตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นข้อ
ตรวจพบ และหารือความเป็นไปได้ของข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  แก้ไข ท่ีผู้ตรวจสอบน าเสนอ ตลอดจนซักซ้อม
ระยะเวลาท่ีหน่วยรับตรวจจะต้องจัดส่งความเห็นต่อข้อเสนอแนะ พร้อมผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการปรับปรุงแก้ไข 
ให้กับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อแสดงไว้ในรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ด้วย ท้ังนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดส่งความเห็นฯ ให้ภายใน ๑ สัปดาห ์นับจากวันประชุมปิดการตรวจสอบ  

ในการรายงานในท่ีประชุมปิดการตรวจสอบนี้ ให้ใช้รายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับร่าง) ท่ีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้จัดเตรียมไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า และเมื่อได้รับความเห็นของหน่วยรับตรวจต่อข้อเสนอแนะแล้ว ให้ผู้ท่ีจัดท า
รายงานผลการตรวจสอบ จัดท ารายงานตรวจสอบฉบับสมบูรณ์เพื่อเสนอต่อผู้อ านวยการและผู้บริหารท่ีก ากับดูแลภายใน 
1 เดือนและหน่วยรับตรวจ ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันประชุมปิดการตรวจสอบ และส าเนาประเด็นข้อตรวจพบไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการให้การสนับสนุนการปรับปรุง แก้ไข ของหน่วยรับตรวจด้วย เช่น กรณีส่ิงท่ีตรวจ
พบเกี่ยวข้องประเด็นทางการบัญชีให้ส าเนาให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน ประเด็นท่ีเกี่ยวกับการบริหารสารสนเทศ ให้กอง
เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเด็นข้อตรวจพบต่างๆ ได้รับการปรับปรุงแก้ไข อันจะเป็นการยกระดับความเพียงพอของ
ระบบการควบคุม ประสิทธิผลประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเส่ียง และธรรมาภิบาลขององค์กร ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องติดตามว่าหน่วยรับตรวจได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประเด็นข้อตรวจพบอย่างเหมาะสม และตามก าหนดเวลา 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นตอนการรายงานผลการตรวจสอบ 
 

จดัท าร่างรายงานผลการตรวจสอบ 

ประชุมปิดการตรวจสอบกับผูบ้ริหารหน่วยรับตรวจ เพ่ือแจ้งผล
การตรวจสอบ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรงุแก้ไข 

ทีมตรวจสอบจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ทีห่น่วยรับตรวจแสดงความ
คิดเห็นไว้แล้ว เสนอต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ฯ 

น าเสนอผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารที่ก ากับดูแล
หน่วยรับตรวจ เพ่ือพิจารณาสั่งการ  

จัดส่งรายงานฯ ไปยังหน่วยรับตรวจเพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะใน
รายงานฯ และส าเนารายงานฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  1.  จัดท าทะเบียนคุมรายงานผลการตรวจสอบตามล าดับก่อนหลัง โดยมีรายละเอียดหัวข้อ / กิจกรรม
การตรวจสอบ หน่วยงานรับตรวจ วันท่ีตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ 
  2.  หลังจากน าส่งรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้กับหน่วยรับตรวจแล้ว พิจารณา
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเข้าท าการติดตามผลการปรับปรุง แก้ไข เช่น ประมาณ 6 เดือน หลังการตรวจสอบครั้งก่อน 
หรือประมาณ 1 เดือน ภายหลังก าหนดการปรับปรุง แก้ไขแล้วเสร็จของข้อตรวจพบ จนกว่าจะได้รับรายงานความเห็น
ของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นทางการ 
  3.  หากติดตามครั้งท่ี  3  ยังไม่ได้รับหนังสือตอบให้ท าบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับต่อไป 
  4.  น าความเห็นของหน่วยรับตรวจและวันท่ีหน่วยรับตรวจระบุการแก้ไขแล้วเสร็จ มาติดตามความ
คืบหน้า 
  5.  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดเก็บกระดาษท าการและหลักฐานประกอบการตรวจสอบ  
  การจัดเก็บเอกสารท่ีได้จากการตรวจสอบเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ควรเรียงจากแผนการตรวจ  กระดาษท า
การ  สรุปผลข้อตรวจพบ  หากมีข้อตรวจพบหลายข้อควรเรียงล าดับตามความส าคัญของข้อตรวจพบ  และเรียงกระดาษ
ท าการประกอบตามล าดับข้อตรวจพบท่ีกล่าวในกระดาษท าการ  สรุปผล  หรือในรายงานการตรวจสอบ   

ขั้นตอนการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
 

จัดส่งหนังสือถึงหน่วยรับตรวจเพ่ือขอให้แจ้งสถานะ การปรับปรุงแก้ไข  

หน่วยรับตรวจแจ้งสถานะ การปรับปรุงแก้ไข 

จัดท ารายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารระดับสูง/คณะกรรมการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 

จัดท ารายงานการติดตามผลโดยระบุปัญหาอุปสรรค และ
ก าหนดวันติดตามครั้งต่อไปที่เห็นชอบร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ เสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบ 

จบโครงการ จัดส่งรายงานการติดตามผลไปยังหน่วยรับตรวจเพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

กรณีปิดได้ครบทุกประเด็น กรณีปิดได้ไม่ครบทุกประเด็น 
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  ในกรณี ท่ีพ บข้อบกพร่ อ ง   ควรมีห ลักฐาน ระบุ ถึ งวัน ท่ี ต รวจพ บ   ช่ือบุ คคล ท่ี ได้ สอบถาม                       
หรือประชุมปรึกษาหารือ  ผลสรุปจากการประชุมปรึกษาหารือ  ช่ือบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในการแก้ไข  รวมถึงวันท่ีท่ีท าการ
แก้ไข 
  ควรเก็บเอกสารเฉพาะส่วนท่ีจ าเป็นต่อการอ้างอิงและยืนยันผลสรุปเท่านั้น  เอกสารส่วนเกินอื่นควร
ส่งคืนผู้รับตรวจหรือเกี่ยวข้อง  หรือท าลาย ท้ังนี้ ให้จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ หาได้โดยง่าย เช่น หลักฐานประกอบประเด็น
ข้อตรวจพบ ให้แยกไปตามแต่ละประเด็น 
 

ประเภทของแฟ้มกระดาษท าการ 
1.  แฟ้มปัจจุบัน (Current  File) 

o กระดาษท าการงวดนั้น  หรือโดยเฉพาะเรื่องนั้น 
o อาจไม่มีส่วนสัมพันธ์กับการตรวจสอบงวดต่อไป 

เช่น Audit Program ท่ีกรอกผลการตรวจสอบไว้แล้ว กระดาษท าการตรวจนับเงินสด ตรวจนับทรัพย์สิน ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล บันทึกการสุ่มตรวจสอบรายการ หลักฐานประกอบผลการตรวจสอบต่างๆ เป็นต้น ท้ังนี้ ให้จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ 
หาได้โดยง่าย เช่น หลักฐานประกอบประเด็นข้อตรวจพบ ให้แยกไปตามแต่ละประเด็น 

2.  แฟ้มถาวร (Permanent  File) ใช้เก็บเอกสาร ข้อมูลท่ีสามารถใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบงวด 

ถัดๆ ไปได้ด้วย  
o รายงานผลการตรวจสอบ 
o แผนภูมิการจัดแบ่งส่วนงาน  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าส่ัง เป็นต้น 
o ข้อคิดเห็นหลังการตรวจสอบ 
o บันทึกการแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับฝ่ายบริหาร 

 

การควบคุมและรักษากระดาษท าการ 
o ถือเป็นสมบัติและความลับของหน่วยตรวจสอบภายใน 
o เปิดเผยต่อหน่วยรับตรวจเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องในรายงาน 
o จัดเก็บตามเวลาท่ีกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงาน 
o จัดเก็บเฉพาะท่ีส าคัญท่ีอ้างอิงถึงในรายงาน 

ท้ังนี้ให้เป็นรูปแบบเอกสาร (Hard) หรือ รูปแบบดิจิทัล (Soft) ให้มีความปลอดภัยและเรียกใช้งานได้   
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  การทุจริต  เป็นการกระท าผิดกฎหมายโดยจงใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล   ในลักษณะการ    ฉ้อฉล   
หลอกลวง   ปกปิด   หรือใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ   เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง   หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วน
ตนซึ่งรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบาย   องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของการทุจริต   ได้แก่   โอกาส   ความคาดหวังว่าจะถูก
จับผิดต่ า   ซึ่งมีโอกาสมากเท่าไรและความเป็นไปได้ท่ีจะจับผิดได้มีน้อยเท่าไร   การทุจริต ก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น   ฉะนั้น  
การทุจริตอาจเกิดขึ้นได้แม้แต่คนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีน่าเช่ือถือก็ยังสามารถทุจริตได้ถ้ามีแรงจูงใจและมีโอ กาส
เอื้ออ านวย 

สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปที่ท าให้เกิดการทุจริต 
  1.  กระแสบริโภคนิยม 
  2.  ค่านิยมและความเหล่ือมล้ าในสังคม 
  3.  ระบบธรรมาภิบาลอ่อนแอ 
  4.  ระบบตรวจสอบไม่เข้มแข็ง 
  5.  ขาดระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
  6.  โอกาสเอื้ออ านวย 

ลักษณะที่ปรากฏเกี่ยวกับการทุจริต 

  -  เจ้าหน้าท่ีท่ีอยู่ในต าแหน่งเดิมนาน ๆ  โดยเฉพาะต าแหน่งท่ีมีผลประโยชน์หรือสามารถให้คุณ 
     ให้โทษกับผู้อื่นได้ 
  -  ปฏิบัติงานเป็นเวลานานโดยไม่เคยลาพัก   ลาหยุด 
  -  การมอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจการควบคุมท่ีมากเกินไปแก่บุคคลคนเดียว 
  -  การกระจายอ านาจโดยไม่มีระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

การลดแรงจูงใจและโอกาส 
  -  การดูแลผลตอบแทน / เงินเดือน / ค่าจ้าง / ให้เกิดความเป็นธรรม 
  -  การสร้างหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
  -  ผู้น าเป็นตัวอย่างท่ีดี 
  -  การแบ่งแยกหน้าท่ี   และก าหนดความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
  -  การวางระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
  -  มีมาตรการลงโทษผู้กระท าผิดชัดเจน 
ประเภทของการทุจริต 
  1.  การทุจริตรายงานทางการเงิน   เป็นการบิดเบือนข้อมูลในรายงานทางการเงินโดยการบันทึก    ไม่
ถูกต้องครบถ้วน   หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน   จงใจละเลยหรือตกแต่งการบันทึกรายการบัญชี   เช่น         ไม่บันทึก
ภาระหนี้สิน   การสร้างยอดรายได้   การปลอมแปลงเอกสาร   ฯลฯ 
  2.  การยักยอกทรัพย์สิน   เป็นการเบียดบัง / ฉ้อโกง   ทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน         ท้ัง
ทรัพย์สินท่ีมีตัวตนและทรัพย์สินท่ีไม่มีตัวตน 
  3.  การคอรัปช่ัน   เป็นการใช้อ านาจหน้าท่ีในต าแหน่งในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน   หรือผู้อื่น   
เช่น   เบิกค่าเช่าบ้าน   เบิกค่าเบ้ียเล้ียงเป็นเท็จ 

แนวทางการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริต 
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  4.  การทุจริตเชิงนโยบาย   เป็นวิธีที่ซับซ้อนกว่าวิธีอื่น ๆ  ผู้กระท าการทุจริตมักเป็นผู้มีความรู้   หรือมี
อ านาจหน้าท่ีและอิทธิพลสูง 
 

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริต 
  -  ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการเกิดทุจริต   และก าหนดวิธีป้องกันการทุจริต 
  -  วิเคราะห์สัญญาณเตือนภัยและการตรวจพบตัวชี้วัดการทุจริต 
  -  ฝึกทักษะ   ศึกษาหาความรู้และก าหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 
  -  พิจารณามาตรการเพื่อลดโอกาสในการเกิดทุจริต   หรือปรับปรุงระบบควบคุมภายในท่ียังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
  -  ศึกษาการเกิดทุจริตในองค์กรอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันและหาแนวทางป้องกันแก้ไข 
 

สัญญาณเตือนภัยที่พึงให้ความสนใจ 
  -  บุคลิกลักษณะ / นิสัยของผู้ปฏิบัติงานเปล่ียนไปจากเดิมมาก 
  -  ร่ ารวยผิดปกติ 
  -  มีความเป็นอยู่เกินฐานะ 
  -  ขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี 
  -  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณไปใช้โดยไม่มีเหตุผลหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 
  -  มีการเบิกค่าล่วงเวลาเป็นจ านวนมาก 
  -  เกิดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนสูงผิดปกติ 
  -  มีทรัพย์สินสูญหายบ่อยครั้ง 
 

การวางแผนและเทคนิคการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเกิดทุจริต    
การตรวจสอบการทุจริตนั้นเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนกว่ากระบวนการท่ีเราปฏิบัติกันเป็นประจ า         

ในมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล  กล่าวว่า  ผู้ตรวจสอบภายในไม่ใช่ผู้ท าหน้าท่ีสอบสวนการทุจริต  แต่ผู้ตรวจสอบต้อง
ตระหนักรู้ว่าการทุจริตนั้น ๆ  สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร   เวลาใด   หรือสถานท่ีใด   หรือมีพฤติกรรมใดท่ีส่งให้เห็นว่า
น่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นแล้ว   ผู้ตรวจสอบต้องตรวจดูว่ามีปัจจัยความเส่ียงใด ๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริต   โดยไม่ควร
ปล่อยให้เหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยเข้าไปท าการตรวจสอบความผิดปกติ 

 

กระบวนการตรวจสอบ  เมื่อผู้ตรวจสอบรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว   ควรด าเนินการ  ดังนี้ 
  1.  วิเคราะห์และสรุปหลักฐานหรือข้อบ่งช้ีของการทุจริตท่ีเกิดขึ้น 
  2.  วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานท่ีท่ีเกิดเหตุ 
  3.  สรุปและอธิบายถึงระบบการบริหาร   การควบคุม   การเบิกจ่ายเงินและระบบงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.  แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งท่ีรับผิดชอบและจัดการระบบควบคุมภายในในระบบงานต่าง ๆ  และอธิบาย
ถึงภาพ  Chart   ท่ีไว้ในการดูแลป้องกันทุจริต 
  5.  พิจารณา / สังเกตบุคลากร  อื่น ๆ  ท่ีมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 
                    6.  น าเสนอรายงานตามล าดับถึงหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ 
                    7.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ รายงานความเห็นต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ทันที 
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ความม่ันใจในคุณภาพงานตรวจสอบ  

  เพื่อให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
ตามท่ีก าหนด  ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน  ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติตรวจสอบ  ดังนี้ 

1. การประเมินคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร 
2. การประเมินคุณภาพภายในองค์กร (คณะกรรมการตรวจสอบประเมินฝ่ายตรวจสอบภายใน,ประเมินหัวหน้า

ฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
3. การก าหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 
4. การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
5. การประเมินตนเอง 

 
  1. กระทรวงการคลัง  โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ด าเนินการตามระบบ 
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  ประจ าปีงบประมาณ (1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน  ของทุกปี) ซึ่งข้อตกลง           
เพื่อการประเมินระดับองค์กรประกอบด้วย   
   -  การด าเนินงานตามนโยบาย 
   -  ผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (ทางการเงิน / ไม่ใช่ทางการเงิน)  

-  การบริหารจัดการองค์กร (บทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  การบริหารความเส่ียง   
การควบคุมภายใน  การตรวจสอบภายใน  การบริหารจัดการสารสนเทศ   การบริหารทรัพยากรบุคคล) 
โดยฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานได้รับมอบหมายจาก อ.ส.ค. ในการน าเสนอข้อมูลด้านการตรวจสอบภายในแก่
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
  2 . ค ณ ะก ร รม ก า รต รว จ ส อ บ  อ .ส .ค .  ป ร ะ เมิ น ค ว าม พึ ง พ อ ใจ ก ารด า เนิ น ง าน ข อ ง                            
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานในภาพรวม  และการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม  ถึง  30 กันยายน  ของทุกปี)  ตามแบบท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ก าหนด    
  3. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการประเมินผล                    การ
ด าเนินงานระดับหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ  (1 ตุลาคม  ถึง  30 กันยายน  ของทุกปี)  ซึ่งใช้ข้อตกลงเพื่อการ
ประเมินระดับหน่วยงานประกอบการพิจารณา   
  4. หน่วยงานผู้รับตรวจภายใน อ.ส.ค.  ประเมินความพึงพอใจการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินระบบงาน  หลังปิดการตรวจสอบในครั้งนั้น ๆ   
  5. ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในฝ่ายตรวจสอบภายในรายบุคคล 
ตามระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วย  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  พ.ศ. 2540  ปีละสองครั้ง (1 กรกฎาคม  ถึง  30 ธันวาคม  
และ  1 มกราคม  ถึง  30 มิถุนายน)  ตามแบบท่ี อ.ส.ค. ก าหนด 

6.  ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบทุกคน  มีการประเมินตนเองทุกรอบ 6 เดือน  เพื่อประเมินความส าเร็จและ
หรือ ความขาดแคลน  เมื่อเทียบกับระยะเวลา  เป้าหมาย  และความเป็นมืออาชีพ  เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ จนถึงหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามแบบท่ีก าหนด รวมท้ังมีการจัดท าแบบรายงาน
การเปิดเผยข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผู้ตรวจสอบภายใน ก่อนเข้าท าการตรวจสอบทุกครั้ง 

 

การติดตามและวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
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แนวทางและวิธีปฏิบัติในการประเมิน 

ประเด็นการประเมิน แนวทาง/วิธีปฏิบัติ เกณฑ์ประเมิน ตัวชี้วัด 
1. การประเมินตนเอง
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

1. จัดท าแบบประเมินโดยน า
ม าต รฐาน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบท่ีดีมาเป็นประเด็น
การพิจารณาประเมิน  และ
ร่วมกันประเมิน ส่ิงท่ีเป็นอยู่
เป็นอย่างไร และคาดหวังว่า
จะเป็นอย่างไรในอนาคต 
2. รายงานผลการประเมิน
ปัญหาอุปสรรคและแผนการ
ปรับปรุงการปฏิบั ติ งาน ให้
ผู้ บ ริ ห า ร  อ .ส . ค .  แ ล ะ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ทุก  
6 เดือน เพื่อทราบ 
 

คะแนน 60    
=   พอใช้ 
คะแนน 61 – 79  
= ดี 
คะแนน 80 – 100  
= ดีมาก 

ฝ่ายตรวจสอบและ
ประ เมิ นระบบงาน
สามารถปฏิบั ติ งาน
ตรวจสอบได้เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติท่ีดีทุก
หัวข้อประเมินอยู่ใน
เก ณ ฑ์ 8 0 – 1 0 0 
คะแนน 

2. การประเมินตนเอง
ของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. จัดท าแบบประเมิน 
2. ขอความ เห็ น ชอบแบ บ
ประเมินต่อผู้บริหาร อ.ส.ค. / 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. ด าเนินการทุกสิ้นไตรมาส 
4. รายงานผลพร้อมแผนปรับปรุง
ต่อผู้บริหาอ.ส.ค. / คณะกรรมการ
ตรวจสอบ    ไตรมาสละครั้ง 

คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 
คะแนน 2 = มาตรฐาน 
คะแนน 3 = ดี 
คะแนน 4 = ดีมาก 

ผู้ ต รวจสอบ ทุ กคน
ต้องมีผลการประเมิน
อยู่ในเกณฑ์ 2 ข้ึนไป 

3. การประเมินคุณภาพ
ภ าย ห ลั ง ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบ 

1. จัดท าแบบสอบถาม 
2. ให้ ผู้รับตรวจสอบกรอก
แบบสอบถามทุกครั้งหลังเสร็จ
ส้ินการตรวจสอบ 
3. น าข้อมูลจากแบบสอบถาม
วิเคระห์ประเมินผล 

คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 
คะแนน 2 = มาตรฐาน 
คะแนน 3 = ดี  
คะแนน 4 = ดีมาก 

1. คะแนนประเมินทุก
หัวข้อต้องอยู่ในระดับ 
3 หรือ 4  
2. น าคะแนนในข้อท่ี
ได้คะแนน 1 หรือ 2 
มาจัดท าแผนปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 

4. การประเมินคุณภาพ
ภายในองค์กร (ประเมิน
ปีละครั้ง) 
4.1 การประเมิน  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบ 
4.2 การประเมินโดย 

1. จัดท าแบบสอบถามเสนอ
คณ ะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณากรอกข้อมูล 
2 . น าข้ อ มู ล ม าวิ เค ร าะ ห์
ประเมินผลเสนอ ผอ. 
    1. จัดท าแบบสอบถาม 

 
 
 
คะแนน  60  
 =  พอใช้ 
คะแนน  61 – 79   

 
 
 
ฝ่ายตรวจสอบและ
ประ เมิ นระบบงาน 
ต้องได้รับคะแนน 
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ประเด็นการประเมิน แนวทาง/วิธีปฏิบัติ เกณฑ์ประเมิน ตัวชี้วัด 
ผู้บริหารระ ดับ สูงของ 
อ.ส.ค. 

เสนอผู้อ านวยการ /รอง ผอ. / 
ผช.ผอ. พิจารณากรอกข้อมูล 
     2. น าข้อมูลมาวิเคราะห์
ประเมินผล 
     3 . น าผ ลก ารป ระ เมิ น
เสนอพร้อมแผนการปรับปรุง 
(ถ้ า มี )  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบปีละครั้ง 

=  ดี         
คะแนน  80 – 100  
=  ดีมาก 

ประเมินอยู่ในเกณฑ์ 
80 – 100 คะแนน 

5. การประเมินคุณภาพ
โดยหน่วยงานภายนอก 

1. ประสาน ผู้เช่ียวชาญ ท่ีมี
ความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน
วิชาชีพตรวจสอบ 
2. น าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก 
3. น าเสนอรายงานผลการ
ประเมินพร้อมแผนปรับปรุง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
4. ด าเนินการทุก 5 ปี 

คะแนน 60   
=  พอใช้ 
คะแนน 61 – 79   
=  ดี 
คะแนน 80 – 100  
=  ดีมาก 

คะแนนประเมินอยู่ใน
เก ณ ฑ์  8 0  – 1 0 0 
คะแนน 

ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การวัด วิธีประเมิน/แนวปฏิบัติ 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   
1.1 จ านวนกิจกรรมการตรวจสอบ
ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 

คะแนน 60            = พอใช้ 
คะแนน 61 – 79     = ดี 
คะแนน 80 – 100   = ดีมาก 
คะแนน > 100       = ดีเย่ียม 

1. น าจ านวนกิจกรรมการตรวจสอบ 
ท่ี ด า เนิ น ก ารแ ล้ ว เสร็ จวิ เค ราะห์
เปรียบเทียบกับแผนการตรวจท่ีได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.2 จ านวนของการน าเสนอแนว
ปฏิบัติท่ี ดีให้กับหน่วยงานอื่นใน 
อ.ส.ค. 

1. ก าหนดเป้าหมายประจ าปี 
2. เก็บข้อมูลจ านวนแนวปฏิบัติท่ีดี   
ท่ี เสน อ หน่ วย งาน อื่ น ใน  อ .ส .ค . 
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

1.3 จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม < 40 ชม.  =  พอใช้ 
   40 ชม.  =  ดี 
> 40 ชม.  =  ดีมาก 

1. ก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปี
และด าเนินการอบรม 
2 . น าจ าน วน ช่ั ว โม งก ารอ บ รม
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ   
2.1 ความรวดเร็วในการตอบสนอง
ต่อประเด็นท่ีได้รับจากฝ่ายบริหาร
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

คะแนน 1 = เสร็จช้ากว่าก าหนด   
คะแนน 3 = เสร็จตามก าหนด     
คะแนน 5 = เสร็จก่อนก าหนด    

1. เก็บข้อมูลประเด็น ท่ีได้รับจาก  
ฝ่ าย บ ริ ห า ร  /  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ 
2. เก็บข้อมูลระยะเวลาท่ีสามารถ 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์การวัด วิธีประเมิน/แนวปฏิบัติ 
  ต อ บ ส น อ ง ผู้ บ ริ ห า ร ห รื อ

คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วเสร็จ) 
3 . วิ เค ร าะ ห์ ค ว าม ร ว ด เร็ ว ข อ ง
ร ะ ย ะ เว ล า ท่ี ด า เนิ น ก าร ไ ด้ จ ริ ง
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
 

2.2 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
หรือให้ค าปรึกษา 

ระดับ 1 = ควรปรับปรุง 
ระดับ 2 = พอใช้ 
ระดับ 3 = ดี 
ระดับ 4 = ดีมาก  

1. จัดท าแบบสอบถามให้ ผู้บริหาร
ระ ดับ สูง  (ผอ . / รอง  / ผช.ผ อ .)      
ให้คะแนน 
2. น าผลคะแนนเฉล่ียมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
3. น าข้อเสนอแนะมาท าแผนปรับปรุง
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ  

2.3 ระดับความพึงพอใจของหน่วย
รับตรวจ 

คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 
คะแนน 2 = ปานกลาง 
คะแนน 3 = มาก  
คะแนน 4 = มากท่ีสุด 

1. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจ
ส่งให้หน่วยรับตรวจให้ความเห็น     
ปีละครั้ง 
2. น าผลประเมินมาเปรียบเทียบ
เกณฑ์ 

2.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ  

คะแนน 1 = ช้ากว่าก าหนด   
คะแนน 3 = ตามก าหนด     
คะแนน 5 = เร็วกว่าก าหนด    

1. ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานในแต่
ละกิ จกรรม ไว้ ใน แผนตรวจสอบ
ประจ าปี  
2. บันทึกเวลาท่ีใช้ปฏิบั ติ งานจริง
เปรียบเทียบกับแผนท่ีก าหนด 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์วัด 

2 .5  งบ ป ร ะ ม าณ ท่ี ใ ช้ ใน ก า ร
ตรวจสอบ 

มากกว่าก าหนด   = 1 คะแนน 
ตามก าหนด        = 3 คะแนน 
น้อยกว่าก าหนด   = 5 คะแนน 

1. ข้อตั้งงบประมาณ  
2. บันทึกจ านวนเงินท่ีใช้จริงในการ
ตรวจสอบ  
3. เปรียบเทียบจ านวนเงินท่ีใช้จริงกับ
งบประมาณท่ีต้ังและเกณฑ์ช้ีวัด  
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ปัจจัยพื้นฐานความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน  ประกอบด้วย 
 

 1.  นโยบายและการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร   
   โด ย ฝ่ าย บ ริ ห า ร ต้ อ งก าห น ด น โย บ าย แ ล ะ แ สด งก ารสนั บ สนุ น ง าน ต ร วจสอ บ ภ าย ใน                           
ในด้านต่าง ๆ ในด้านดังต่อไปนี้ 

 นโยบายและวัตถุประสงค์การจัดต้ัง ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานท่ีชัดเจนในกฎบัตร            
ฝ่ายตรวจสอบภายใน  และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ก าหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อ
ผู้บริหารระดับสูง และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

 การมอบอ านาจในการตรวจสอบให้เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  คือ  อ านาจในการเข้าถึง
รายงาน  เอกสาร  ข้อมูลและทรัพย์สินทุกชนิดท่ีต้องใช้ในการตรวจสอบ  รวมท้ังอ านาจในการเชิญ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อสัมภาษณ์หรือสอบถาม 

 สนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการตรวจสอบ 
 การติดตามและส่ังการตามรายงานการตรวจสอบภายใน 
 การให้เวลาเข้าประชุมปรึกษาหารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

2.  ความพร้อมของระบบงานและสารสนเทศ 
 กิ จ ก าร ท่ี มี ข้ อ มู ลพ ร้ อ ม ย่ อ ม พั ฒ น าง าน ต ร วจส อ บ ไ ด้ เร็ ว แ ล ะ ก ว้ า งข ว า ง ก ว่ า กิ จ ก าร                             

ท่ีมีระบบข้อมูลล้าสมัยหรือเช่ือถือไม่ ได้  เนื่ องจากงานตรวจสอบเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และประเมินผล                  
จากข้อมูลด้านการเงิน  การบัญชี  และการปฏิบัติงาน 

 

3.  ความเข้าใจและยอมรับของผู้รับการตรวจ 
 หาก ผู้รับการตรวจสอบไม่ เข้ าใจงานตรวจสอบภายในและ ไม่ ยอมรับ   ย่ อม ไม่ ยอมแก้ ไข                      

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น  ท าให้งานตรวจสอบนั้นสูญเปล่า  และผลเสียย่อมตกอยู่กับกิจการ  เนื่องจากปัญหาในการปฏิบัติงานนั้น
ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและยอมรับในหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

4.  ความรู้  ทักษะ  และมนุษย์สัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบั ติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  ควรมี

ความสามารถในการเรียนรู้  มีไหวพริบ  และมีการใช้ความคิดท่ีเป็นเหตุเป็นผล  มีการพัฒนาความรู้โดยเฉพาะด้านการ
ตรวจสอบและการบริหารท่ีทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ  รวมท้ังใช้   มนุษยสัมพันธ์ 
และวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ท้ังนี้  ผู้ตรวจสอบควรน าการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม 
(Participative  Audit)  และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ให้เหมาะสม  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 
 
 

 
 

ปัจจัยความส าเร็จของการตรวจสอบภายใน  
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ภาคผนวก 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปม.1) 

แบบประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน(แบบ ปม.2) 
แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ  (แบบ ปม.3) 

 
แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน (แบบ ปม. 4) 

แบบประเมินบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (แบบ ปม. 5) 

แบบรายงานการเปิดเผยขอ้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 (Conflict of Interest) ของผู้ตรวจสอบภายใน  

รหัสกระดาษท าการ 
ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
พ.ศ. 2562 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน (แบบ ปม.1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  .....….. 

 ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ประเมินการท างานของฝ่ายตรวจสอบภายในภาพรวม 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนน หมายเหตุ 

5 4 3 2 1  
1. การด าเนินงานตามนโยบาย (คะแนนเต็ม 15) 
    1.1 ผลงาน  หรือ  ผลส าเร็จของงานที่มีต่อเป้าหมาย อ.ส.ค.     

      

    1.2 การสนองตอบต่อนโยบายที่ส าคัญของ อ.ส.ค.       
    1.3 บทบาทและการให้ความส าคัญต่องานตรวจสอบภายใน       
2. การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม (คะแนนเต็ม 20) 
    2.1 การท างานเป็นทีม 

      

    2.2 การให้ความร่วมมือต่อส่วนรวม       
    2.3 การน าเสนอแนวคิด / ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต       
    2.4 การพัฒนา / ฝึกอบรม  บุคลากรภายในหน่วยงาน       
3. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  และความถูกต้อง (คะแนนเต็ม 25) 
    3.1 การปฏิบัติงานเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีตามข้อบังคับ              

ว่าด้วยแบ่งส่วนงาน 

      

    3.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติที่ประชุม       
    3.3 การปฏิบัติงานยึดหลักวิชาการและวิธีปฏิบัติที่ดี       
    3.4 การจัดการมีแบบอย่าง / แบบรายงานที่ติดตามผลได้       
    3.5 การจัดให้มีการควบคุมภายใน / บริหารความเสี่ยง 
         ในหน่วยงาน 

      

4. ความคุ้มค่า / ความโปร่งใส (คะแนนเต็ม 25) 
    4.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

      

    4.2 มาตรการประหยัด / ลดรายจ่าย / นวัตกรรม       
    4.3 การรายงานผลการตรวจสอบโดยภาพรวมที่มีต่อ   

ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
      

    4.4 การจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงาน       
    4.5 การประชุมและการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงาน       
5. การให้บริการ / ความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 15) 
    5.1 ความสะดวกในการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี ฝ.ตส. 

      

    5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ฝ.ตส.       
    5.3 การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายใน ฝ.ตส.       

รวม       
รวมทั้งสิ้น  คะแนนเต็ม = 100 

หมายเหตุ  -  ระดับคะแนน 1 = ต้องปรับปรุง   คะแนน 2 = พอใช้  คะแนน 3 = ดี  คะแนน 4 = ดีมาก  คะแนน 5 = ดีเย่ียม 
              -  กรุณากาเครื่องหมาย   ในช่องคะแนนที่เห็นสมควร  
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แบบประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน(แบบ ปม.2) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............... 

 ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ประเมินการท างานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ช่ือ – สกุล.....................................................ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (นักบริหาร 8) 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับคะแนน 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

1. ความซ่ือสัตย์และจริยธรรม (คะแนนเต็ม 20  ) 
    1.1 ความประพฤติ / ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ / นโยบาย (5)     

      

    1.2 การรักษากฎ ระเบียบ เวลาการท างาน (5)           
    1.3 ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ (5)           
    1.4 มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (5)           
2. ความรู้ความสามารถ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
    2.1 มีข้อก าหนดระดับความรู้ความสามารถของต าแหน่ง (5)     

      

    2.2 มีข้อก าหนดระดับความช านาญส าหรับงานที่รับผิดชอบ (5)           
3. วิธีการบริหาร / จัดการงาน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
    3.1 ทัศนคติของฝ่ายบริหารต่อความเชื่อถือได้ของรายงาน 
         ทางการเงิน  และระบบงานต่าง ๆ (5)     

      

    3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน (5)     

      

    3.3 การส ารวจข้อมูล / จัดทีมงานตรวจสอบ (5)           
    3.4 การสื่อสาร ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน มีการติดตามงาน / 

ถ่ายทอดงานที่รับผิดชอบ (5) 
      

4. ขอบเขตในการปฏิบัติงาน (คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
    4.1 การวางแผนงานตรวจสอบ (5) 

      

    4.2 การตรวจสอบครอบคลุมการปฏิบัติงานที่ส าคัญ (5)       
    4.3 การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (5)       
5. การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
    5.1 ระยะเวลาในการตรวจสอบ / น าเสนอผลการตรวจสอบ (5) 

      

    5.2 ความชัดเจนของรายงานผลการตรวจสอบ (5)       
    5.3 กระบวนการตรวจสอบ (5)       
    5.4 การปรับปรุงแก้ไขวิธีการตรวจสอบ (5)       
    5.5 การวิเคราะห์ / รายงานติดตามผล (5)       
    5.6 การให้ค าปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในระหว่างปฏิบัติงาน(5)       
6. ข้อมูลทั่วไป (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
    6.1 ความคิดเห็น  รวมถึงบุคลิกท่าทาง  และการแสดงออก (2) 

      

    6.2 รายงานที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์โดยภาพรวมต่อองค์กร (2)       
    6.3 ความพึงพอใจในภาพรวมที่ได้รับ (1)       

รวมทั้งสิ้น  คะแนนเต็ม = 100 
เห็นสมควรได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนปี..............                    จ านวน.............ขั้น 

หมายเหตุ  -  ระดับคะแนน 1 = ต้องปรับปรุง   คะแนน 2 = พอใช้  คะแนน 3 = ดี  คะแนน 4 = ดีมาก  คะแนน 5 = ดีเย่ียม 
-  กรุณากาเครื่องหมาย   ในช่องคะแนนที่เห็นสมควร  
-  การเลื่อนข้ันประจ าปี 1 ข้ัน (ปกติ) 1.5 ข้ัน หรือ 2 ข้ัน 
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ข้อ ค าอธิบาย 
1. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  แต่ละข้อ คะแนนเต็ม  5 

1.1 พิจารณาความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานท่ีท างานตามกฎเกณฑ์ / นโยบาย   
1.2 พิจารณาการรักษากฎระเบียบเวลาท างานท่ี อ.ส.ค. ก าหนดโดยท างานเต็มท่ี / ตรงเวลา ไม่เบียดบัง

เวลาท างาน 
1.3 พิจารณาจากความรับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติ 
1.4 พิจารณาจากการเป็นแบบอย่าง เพื่อสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตาม 

2. ความรู้ความสามารถตรงตามข้อก าหนด   แต่ละข้อ คะแนนเต็ม  5 
2.1 พิจารณาจากระดับความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบ 
2.2 พิจารณาความช านาญของผู้ตรวจสอบท่ีมีต่องานท่ีรับผิดชอบ 

3. วิธีการบริหาร / จัดการงาน  แต่ละข้อสามารถวัดผลได้ท าให้น่าเช่ือถือ   แต่ละข้อ คะแนนเต็ม  5 
3.1 ทัศนคติของฝ่ายบริหารที่มีต่อผู้ตรวจสอบจากการรายงานความเช่ือถือได้ของงบการเงินและ

ระบบงานต่างๆ 
3.2 ความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารที่มีต่อผู้ตรวจสอบ  ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
3.3 การส ารวจข้อมูลของทีมงานตรวจสอบโดยพิจารณาความส าเร็จของงานตามแผน 
3.4 พิจารณาจากการส่ือสาร / ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในหน้าท่ีอย่างดี 

4. ขอบเขตในการปฏิบัติงาน  แต่ละข้อปฏิบัติได้ครบถ้วน   แต่ละข้อ คะแนนเต็ม  5 
4.1 การวางแผนงานตรวจสอบสอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ 
4.2 การตรวจสอบสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานท่ีส าคัญ 
4.3 ผู้ตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะ  และรับฟังความเห็นของหน่วยรับตรวจ 

5. การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ แต่ละข้อวัดความส าเร็จจากผลงานท่ีดีและเหมาะสม  แต่ละข้อ คะแนนเต็ม  5 
5.1 ระยะเวลาในการตรวจสอบเหมาะสมดี 
5.2 ความชัดเจนของรายงานผลการตรวจสอบดี 
5.3 กระบวนการตรวจสอบเป็นไปมาตรฐานท่ีก าหนด 
5.4 มีการปรับปรุงแก้ไขวิธีการตรวจสอบให้ถูกต้องและน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
5.5 มีการวิเคราะห์ / ติดตามรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ 
5.6 มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้ตรวจสอบ 

6 ข้อมูลท่ัวไป   แต่ละข้อพิจารณาจากคุณสมบัติส่วนตัวที่ดีเย่ียม   คะแนนเต็ม  5 
6.1 ความคิดเห็น  บุคลิกท่าทางและการแสดงออกของผู้ตรวจสอบ (2) 
6.2 รายงานของผู้ตรวจสอบเป็นประโยชน์ต่อองค์กร (2) 
6.3 ความพึงพอใจในภาพรวมที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบ (1) 
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แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ  (แบบ ปม.3) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 

แผนก .................................  กอง ...............................................  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 ข้อมูลของหน่วยรับตรวจ (ฝ่าย/ส านักงาน................................................) 

แผนก .................................................. 

ผู้ประเมิน  ผู้บริหาร (ระดับ 6-8)   ผู้ปฏิบัติงาน (ระดับ 1-5)   พนักงานจ้าง/Outsource 

สิ่งที่ประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
การประเมินกระบวนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. มี ก า ร นั ดหม าย แล ะส่ ง ห นั ง สื อแ จ้ ง เ ข้ า ตร วจ สอ บ 
กับหน่วยรับตรวจอย่างเป็นทางการ 

          

2 . เปิ ด โอกาส ให้ห น่ วยรั บตร วจชี้ แจ ง การปฏิ บั ติ ง าน 
ในความรับผิดชอบ 

          

3. มีการประชุมเปิด-ปิดการตรวจสอบ/แจ้งผลการตรวจสอบ และให้
หน่วยรับตรวจแสดงข้อคิด เห็น/ก าหนดแล้วเสร็จ/ก าหนด
ผู้รับผิดชอบตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ และขอความเห็น
ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยรับตรวจ 

          

4. แจ้งผลการตรวจสอบด้วยวาจาเมื่อมีการปฏิบัติงานเสร็จเพ่ือเปิด
โอกาสให้หน่วยรับตรวจชี้แจงผลการตรวจสอบ 

          

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อเสนอแนะและรายงานผลของการ
ตรวจสอบ 

          

การประเมินการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน           
1. การมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยรับตรวจ           
2. การปฏิบัติตนของผู้ตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจด้วยทัศนคติที่
เท่ียงธรรม 

          

3. ความสามารถของผู้ตรวจสอบในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ
ให้แก่ผู้รับการตรวจในผลการตรวจสอบ           
4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ มีความเหมาะสม           
การประเมินการให้ค าปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน  
1. การมีเวลาให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจอย่างสม่ าเสมอ      
2. การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจ 

          

3. การให้ค าปรึกษาแนะน ากับ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องแก่
หน่วยรับตรวจ 

     

4. การใช้ปฏิภาณ ไหวพริบ สติปัญญา แก้ปัญหาให้หน่วยรับตรวจ
อย่างสร้างสรรค์ 

     

5. ท่านพอใจในการท าหน้าท่ีการให้ค าปรึกษาท่านมากน้อยเพียงใด      
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สิ่งที่ประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

การประเมินภาพรวมของหน่วยตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน 

1. โดยรวมหน่วยตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของหน่วยรับตรวจมากน้อยเพียงใด* 

     

2. โดยรวมการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ท่านมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับใด* 

     

ความเห็นหรอืข้อเสนอแนะอื่นๆ เพือ่การปรับปรุงและพัฒนางานตรวจสอบ 
- ในด้านของหน่วยตรวจสอบ 
........................................................................................ .............................................................................................. .............................. 
........................................................................................ ............................................................................................................................ 

- ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน 
........................................................................................ ............................................................................................................................ 
........................................................................................ ............................................................................................................................ 

ระดับการประเมิน : 1 = พึงพอใจน้อยท่ีสุด   2 = พึงพอใจน้อย   3 = พึงพอใจปานกลาง  
                        4 = พึงพอใจมาก         5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 
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แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน (แบบ ปม. 4) 

ช่ือผู้กรอกแบบประเมินตนเอง  
ระยะเวลาท่ีครอบคลุมในการประเมินผล  
ช่ือผู้สอบทานผลการประเมิน  
วันท่ีท าการประเมินผล  
 
ค าน า : - แบบฟอร์มนี้ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในการประเมินผลงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ในระยะเวลาการสอบทานท่ีก าหนดไว้  เช่น ในรอบไตรมาส ในรอบระยะเวลาหนึ่งปี  หรือใน
รอบระยะเวลา 6 เดือน เป็นต้น 
          - กรุณาอ่านค าถามและให้คะแนนในแต่ละค าถาม โดยคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 4 ซึ่ง 1 เป็นคะแนนต่ าสุด 
หมายความว่า การปฏิบัติงานในปัจจุบันยังควรได้รับการปรับปรุงมากท่ีสุด และ 4 เป็นคะแนนสูงสุด หมายความ
ว่าในการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีองค์กรอื่นได้ถือปฏิบัติ 
          - หากท่านเห็นว่าประเด็นท่ีระบุนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของท่าน โปรดระบุไว้ในช่อง “ไม่
เกี่ยวข้อง” พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ      
 

ประเด็นที่พิจารณา 

แนวปฏิบัติ 

เหตุผล 
4 

 
3 
 

2 1 
ไม่

เก่ียวข้อง 

บทบาทและความรับผิดชอบ 
    1. บทบาทและวัตถุประสงค์ของ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

      

     2. การจัดท าและปฏิบัติตามกฎ
บัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 

      

ความเป็นอิสระ 
     ระดับของความเป็นอิสระ  และ    
ความรับผิดชอบ 

      

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
     ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

      

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร        
ผู้สอบบัญชี และองค์กรก ากับดูแล 

1. รูปแบบในการติดต่อ 
ประสานงานระหว่างหน่วยตรวจสอบ
ภายใน กับผู้สอบบัญชีและองค์กร
ก ากับดูแล   

      

2. ความเหมาะสมของการ 
ท างานร่วมกับฝ่ายบริหาร 
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ประเด็นที่พิจารณา 

แนวปฏิบัติ 

เหตุผล 
4 

 
3 
 

2 1 
ไม่

เก่ียวข้อง 

บุคลากร  การพัฒนาและการ
ฝึกอบรม 
    1. ระดับความรู้ความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

      

     2. การสรรหาและรักษาบุคลากร 
ที่มีความรู้ ความสามารถ 

      

     3. การพัฒนาและการฝึกอบรม       
การวางแผนการตรวจสอบเชิงกล
ยุทธ ์
     1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
ของการตรวจสอบภายใน 

      

     2. การวางแผนการตรวจสอบ 
ตามความเสี่ยง 

      

การวางแผนในรายละเอียด และ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
     1. การวางแผนการตรวจสอบ
ภายในในรายละเอียดของแต่ละ
กิจกรรม หรือ กระบวนการ 

      

     2. แนวทางการตรวจสอบก าหนด
ข้ึนเพ่ือช่วยในการหาและบันทึก
ข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ
น าไปใช้ในการสรุปผลการตรวจสอบ 

      

      3. การติดตามการปฏิบัติ 
ตามข้อเสนอแนะ 

      

การรายงานและการปิดการ
ตรวจสอบ 
     1. การรายงานและปิดการ
ตรวจสอบ     

      

     2. การรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

      

3. การรายงานต่อหัวหน้า 
รัฐวิสาหกิจ 

      

4. การรายงานต่อผู้บริหารที ่
เก่ียวข้อง 

      

ความม่ันใจในคุณภาพ 
1. การติดตามและวัดผล 

การปฏิบัติงาน 

      

2. การควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน 
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ประเด็นที่พิจารณา 

แนวปฏิบัติ  
เหตุผล 

4 3 2 1 
ไม่

เก่ียวข้อง 

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง 
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบัติ 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 
 ลงช่ือ...................................ผู้ประเมินตนเอง  ลงช่ือ.................................ผู้สอบทานผลการประเมิน 
        (……………………………………)                                      (…………………………………..)  
 

ความเห็นเพิ่มเติม : 
บทบาทและความรับผิดชอบ  :         
            
             
ความเป็นอิสระ  :           
            
             
ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ  :        
            
             
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  ผู้สอบบัญชี  และองค์กรก ากับดูแล  :      
            
             
บุคลากร  การพัฒนา  และการฝึกอบรม  :        
            
             

การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  :        
            
             

การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ  :      
            
             
การรายงานและการปิดการตรวจสอบ  :        
            
             
ความม่ันใจในคุณภาพ   :          
            
             
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง  :        
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แบบประเมินบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (แบบ ปม. 5) 

ชื่อผู้กรอกแบบประเมิน  
หน่วยรับตรวจ  
ชื่อผู้สอบทานผลการประเมิน  
วันที่ท าการประเมิน  
 
ค าน า : - แบบฟอร์มน้ีได้ออกแบบมาเพ่ือช่วยหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
ประกอบการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานการตรวจสอบภายในร่วมกัน 
          - กรุณาอ่านค าถามและให้คะแนนในแต่ละค าถาม โดยคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 ซึ่ง 1 เป็นคะแนนต่ าสุด หมายความว่า หน่วย
รับตรวจในปัจจุบันยังควรได้รับการปรับปรุงมากท่ีสุด และ 5 เป็นคะแนนสูงสุด หมายความว่าในการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
การปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
1. การอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ      

1.1 หัวหน้าฝ่าย/ส านักงานของหน่วยรับตรวจให้ความส าคัญกับการ
ประชุมเปิด/ปิดการตรวจสอบ 

     

1.2 หัวหน้าฝ่าย/ส านักงานของหน่วยรับตรวจให้การมอบหมายงาน
ตลอดระยะเวลาท่ีตรวจสอบ 

     

1.3 หัวหน้าแผนก/หัวหน้ากองท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบ 

     

1.4 หน่วยรับตรวจจัดสถานท่ีส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน
อย่างเหมาะสม 

     

1.5 หน่วยรับตรวจจัดเตรียมอุปกรณ์ส านักงาน/เครื่องมืออย่าง
เหมาะสม 

     

2. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐานข้อมูลให้ครบถ้วน      

2.1 จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สินและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ี
มีการ 
ตรวจสอบตามท่ีผู้ตรวจสอบร้องขอ 

     

2.2 จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

     

2.3 มีระบบการเก็บเอกสาร ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมและ
ครบถ้วน 

     

3. การช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูล 
เพิ่มเติม 

     

3.1 ช้ีแจงประเด็นต่าง ๆ ท่ีผู้ตรวจสอบภายในซักถาม ตรงประเด็น      
3.2 เมื่อผู้ตรวจสอบภายในต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมีความ
กระตือรือร้นในการหาข้อมูล 
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แบบรายงานการเปิดเผยขอ้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผู้ตรวจสอบภายใน  
ปีงบประมาณ ........................ 

 
หน่วยงานท่ีตรวจสอบ 
……………………………....................................................... 
........................................................................................ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ
....................................................................................
.................................................................................... 
 

วันท่ีตรวจสอบ................................................................................. 
 

ผู้ตรวจสอบ............................................................ต าแหน่ง........................................................... 
กลุ่มงาน.................................................................ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
1. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีมีลักษณะแข่งขันกับอ.ส.ค.   
2. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจท่ีอาจท าให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป  
3. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานท่ีเคยด ารงต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ หรือผู้บริหารภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีย้ายออกมา
จากหน่วยงาน  
4. ไม่ตรวจสอบระบบงานท่ีเคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนท่ีเกีย่วข้อง กับ
ระบบงานนัน้ภายใน 1  ปี 
5. มีการตรวจสอบหน่วยงาน และ/หรือ ระบบงานท่ีมีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่ ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 
 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

.............................................................  ผู้ตรวจสอบภายใน                                        
(.............................................................) 

   วันท่ี................................................  

    
............................................................  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน               
(.............................................................)  

  วันท่ี...................................................     
 
หมายเหตุ ต้องมีการจัดท าแบบรายงานการเปิดเผยข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผู้ตรวจ
สอบภายใน ก่อนเข้าท าการตรวจสอบทุกครั้ง 
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รหัสกระดาษท าการ รายงานผลการตรวจสอบ 

    ล าดับ ประเภท รหัส ค าอธิบาย 
1 แผนกลยุทธ์ WP-AU-SP กระดาษท าการ Strategic Plan 
2 แผนการตรวจสอบประจ าปี WP-AU-AP กระดาษท าการ Action Plan 
3 แบบประเมินประสิทธิภาพการควบคุม

ภายใน 
WP-AU-Q กระดาษท าการแบบประเมินประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน (Question) 

4 กระดาษท าการประเมินความเส่ียงก่อนการ
ตรวจสอบ 

WP-AU-Ri กระดาษท าการประเมินความเส่ียง Risk 

5 แนวการตรวจสอบ WP-AU-A กระดาษท าการแผนการตรวจสอบ Audit 

6 Flow Chart หน่วยรับตรวจ WP-AU-FC Flow Chart 
7 รายงานผลการตรวจสอบ WP-AU-R Report 
 7.1 แผนกตรวจสอบอ านวยการ WP-AD-R-…         ใช้ส าหรับกระดาษท าการท่ีแผนก 

 

 7.2 แผนกตรวจสอบระบบงาน 1  WP-S1-R-….       จัดท าขึ้นเอง ส่วนท่ีเว้นไว้ให้ใส่ตัวย่อ 
 7.3 แผนกตรวจสอบบัญชีการเงิน WP-AC-R-…       เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 7.4 แผนกตรวจสอบระบบงาน 2 WP-S2-R-…       
8 กระดาษท าการหลัก WP-AU-...   
 8.1 แผนกตรวจสอบอ านวยการ WP-AD-…         ใช้ส าหรับกระดาษท าการท่ีแผนก 

 

 8.2 แผนกตรวจสอบระบบงาน 1  WP-S1-…       จัดท าขึ้นเอง ส่วนท่ีเว้นไว้ให้ใส่ตัวย่อ 
 8.3 แผนกตรวจสอบบัญชีการเงิน WP-AC-…       เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 8.4 แผนกตรวจสอบระบบงาน 2 WP-S2-…       
9 แบบติดตามการปฏิบัติตามข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
WP-AU-F Follow 

 9.1 แผนกตรวจสอบอ านวยการ WP-AD-F-…         ใช้ส าหรับกระดาษท าการท่ีแผนก 
 

 9.2 แผนกตรวจสอบระบบงาน 1  WP-S1-F-….       จัดท าขึ้นเอง ส่วนท่ีเว้นไว้ให้ใส่ตัวย่อ 
 9.3 แผนกตรวจสอบบัญชีการเงิน WP-AC-F-…       เรื่องท่ีตรวจสอบ 
 9.4 แผนกตรวจสอบระบบงาน 2 WP-S2-F-…       

10 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อการตรวจสอบ 
 
 

WP-AU-CO Conflict of Interests  
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ล าดับ ประเภท รหัส ค าอธิบาย 
11 รายงานการประชุมเปิดการตรวจสอบ WP-AU-O Open 
12 รายงานการประชุมปิดการตรวจสอบ WP-AU-C Close 
13 บันทึกน าส่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับ

สมบูรณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่
ก ากับดูแล และหน่วยรับตรวจ 

WP-AU-L   

     

หมายเหตุ    
WP = Work paper กระดาษท าการ  
AU = Audit ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
AD = Admin แผนกตรวจสอบอ านวยการ  
S1 = System 1 แผนกตรวจสอบระบบงาน AC = Account แผนกตรวจสอบบัญชีการเงิน 
S2 = System 2 แผนกตรวจสอบระบบงาน 2  
F = Follow = แบบติดตามการปฏิบัติตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ 
CO = Conflict of Interests แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อการตรวจสอบ 
O = Open รายงานการประชุมเปิดการตรวจสอบ  
C = Close รายงานการประชุมปิดการตรวจสอบ  
L = Letter บันทึก     
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 ระเบียบองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พ.ศ. 2562 
------------------------------------------- 

  โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การด าเนิ นงานขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติท่ีเป็นสากลและสร้างความโปร่งใส
ในการบริหารจัดการตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 23(2)  แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2514 ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2562” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ. 2557 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
  “อ.ส.ค.” หมายความว่า องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

“ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
  “ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพนักงาน ฉบับท่ีมีผล
บังคับใช้   
  “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเครือ
ญาติหรือบุคคลในครอบครัว กับผลโยชน์ของ อ.ส.ค. ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  “เครือญาติ” หมายความว่า บิดามารดา ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส บิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร        
บุญธรรม 
  “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา 
หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
  “ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรีและ   
ให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ 
หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้ส าหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน 
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว 
ค่าท่ีพัก ค่าอาหารหรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ต๋ัว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้
ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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  “ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจหรือ
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติในสังคมด้วย 
  ข้อ 5 การกระท าหรือกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

(1) การเปิดเผยและ/หรือการใช้ข้อมูลของ อ.ส.ค. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 

หรือผู้อื่น 
(2) การใช้เวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ อ.ส.ค. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ 

ตนเองหรือผู้อื่น 
(3) การน าไปและ/หรือใช้ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ หรือวัตถุดิบในการผลิต  

ผลิตภัณฑ์ของ อ.ส.ค. เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาระงานของ อ.ส.ค. 
(4) การด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้มีส่วน 

ได้เสียในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค. หรือกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ อ.ส.ค. รวมท้ังการเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในกิจการอันมีสภาพเป็นการค้าท านองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. 
หรือกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ อ.ส.ค. ไม่ว่าท าเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่การด ารงต าแหน่ง
กรรมการกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในสหกรณ์ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ อ.ส.ค.
เป็นลายลักษณ์อักษร 

(5) การมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ  
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค. ก็ดี ในกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ อ.ส.ค.ก็ดี 
หรือในกิจการอันมีสภาพเป็นการค้าท านองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค.ก็ดี 

(6) การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่เครือญาติหรือบุคคลในครอบครัว ท่ีไม่เป็นไป 
ตามปกติประเพณีนิยม หรือท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 

(7) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญซึ่งไม่เป็นไป 
ตามปกติประเพณีนิยม หรือท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก าหนดไว้ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ 

(8) การให้ของขวัญซึ่งไม่เป็นไปตามปกติประเพณีนิยม หรือท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกิน  
กว่าสามพันบาท แก่ผู้บังคับบัญชาหรือเครือญาติของผู้บังคับบัญชา 

 ท้ังนี้ การรับหรือการให้ของขวัญตาม (6)  (7)  และ (8) ถ้าเป็นไปตามปกติประเพณี 
นิยม และมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินกว่าท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ให้
สามารถกระท าได้ 
  ข้อ 6 ลักษณะงานดังนี้  ให้ถือเป็นลักษณะงานท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
   (1)  งานการจัดซื้อจัดจ้าง 
   (2) งานอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  ข้อ 7 ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 
   (1)  สอดส่องดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับ 
อ.ส.ค. รวมท้ังดูแลการใช้ทรัพย์สินของอ.ส.ค. ให้เป็นไปโดยถูกต้อง และมุ่งประโยชน์ของอ.ส.ค. เป็นหลัก 
   (2) ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของอ.ส.ค. 



องค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 12 พ.ศ.2564 

 

88 

 

   (3)  ไม่กระท าการหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการหาผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบจาก 
อ.ส.ค. 
   (4)  ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต าแหน่งหรือหน้าท่ีตนเอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หาผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบจาก อ.ส.ค. 
 (5) รักษาความลับของ อ.ส.ค. รวมถึงไม่น าความลับไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ส าหรับตนเอง เครือญาติหรือบุคคลอื่นใด 
 (6) ไม่ยอมให้ประโยชน์ของตนเอง เครือญาติ หรือบุคคลอื่นใด ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของอ.ส.ค. 
 (7)  ต้องเปิดเผยในเรื่องผลประโยชน์ซึ่งตนเองมีในองค์กรใดหรือธุรกรรมใด ท่ีขัดกับ
ผลประโยชน์ของ อ.ส.ค. และไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีตนเองมีผลประโยชน์อยู่
ด้วย 
 (8)  ไม่กระท าการใด ๆ ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา ตามข้อบังคับ อ.ส.ค. อันเกี่ยวกับพัสดุ 
 (9)  ไม่กระท าการแสวงหาผลประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมอันเกี่ยวกับการสรร
หา บรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขั้นและเล่ือนต าแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน 
  ข้อ 8 ผู้บังคับบัญชาต้องไม่แต่งต้ังหรือมอบหมายให้ผู้ท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด 
เป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอ านาจส่ังการในเรื่องนั้น ๆ เว้น
แต่ไม่ทราบข้อมูลมาก่อน 
  ข้อ 9 กรณีท่ีมีการกระท าท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ 5 ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้น
รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาทันทีท่ีสามารถกระท าได้ และหาแนวทางแก้ไขและ/หรือระงับเหตุ           
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันขึ้นไปจนถึงผู้อ านวยการ เพื่อ
วินิจฉัยตามควรแก่กรณีต่อไป 
  การรายงานการกระท าท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 5 ของผู้อ านวยการ           
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้เสนอต่อประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อวินิจฉัย
ตามควรแก่กรณีต่อไป 

ข้อ 10 การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามเวลา ดังนี้ 
(1) กรณีผู้ปฏิบัติงานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้อ านวยการ ให้ใช้ 

แบบรายงานหมายเลข 1 ท้ายระเบียบนี้ 
(2)  กรณีผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งเทียบเท่า  

รายงานต่อประธานคณะกรรมการ อ.ส.ค. ให้ใช้แบบรายงานหมายเลข 2 ท้ายระเบียบนี้ 
(3)  กรณีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามลักษณะงาน ให้ใช้แบบรายงาน 

หมายเลข 3 ท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ 11 ให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามเวลา ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ประจ าปีงบประมาณ โดยรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   (2)  เมื่อรับต าแหน่งใหม่ 
   (3)  เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
   (4)  เมื่อมีการกระท าท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 12 การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบนี้ ผู้ปฏิบัติงานจักต้องรายงาน
ข้อมูลอันเป็นความจริง หากปรากฏในภายหลังว่าผู้นั้นรายงานข้อมูลเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้น ฝ่าฝืนวินัย จะต้องรับ
โทษทางวินัยตามควรแก่กรณี  
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  การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพนักงาน ฉบับท่ีมี
ผลบังคับใช้ 
  ข้อ 13 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานในท านองเดียวกัน  มีหน้าท่ี
รวบรวมรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์เสนอผู้อ านวยการ 
เพื่อวินิจฉัยส่ังการและลงนามรับทราบต่อไป ท้ังนี้ ให้การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีผลส้ินสุด ณ วันท่ี 
30 กันยายน ของทุกปี 
  การสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามวรรคแรก ให้ใช้แบบสรุปรายงานหมายเลข 4 
ท้ายระเบียบนี้ และให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวบรวมข้อมูลรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ประกอบการ
บริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  ข้อ 14 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานในท านองเดียวกัน  ตรวจสอบ
การการกระท าท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในปีท่ีผ่านมา เสนอผู้อ านวยการภายในวันท่ี 30 กันยายน ของ
ทุกปี เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. รับทราบต่อไป 
  ข้อ 15 ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งปฏิบัติงานในท านองเดียวกัน  
รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  ข้อ 16 ผู้อ านวยการมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
และมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
       (นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ) 
                        ผู้อ านวยการ  
               องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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  แบบรายงานหมายเลข 1 
  แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ.ส.ค. 

 
       วันท่ี………เดือน……………………พ.ศ.…………… 

            ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.….……………………………………….ระดับ….........ต าแหน่ง…………………............ 
สังกัดแผนก……………………………….ฝ่าย/ส านัก/ส านักงาน………………………………. ขอรายงานข้อมูลตามความเป็นจริง 
เพื่อให้การด าเนินงาน อ.ส.ค. เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักการก ากับ   
ดูแลกิจการท่ีดีและให้สอดคล้องกับระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  พ.ศ. 2562  
  ข้าพเจ้า ได้อ่านระเบียบ อ.ส.ค.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ พ.ศ. 2557 อย่างครบถ้วน และท าความเข้าใจอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้า จึงขอเปิดเผยข้อมูลอันเป็นจริง ดังนี้ 
(โดยให้ท าสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกลงในช่องส่ีเหล่ียม  )  

1. ก าหนดการรายงาน 
    ประจ าปีงบประมาณ……………….. 
 รับต าแหน่งใหม่ 
 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 
 เมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 4 แห่งระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ 
2. ข้าพเจ้า เปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมูลของ อ.ส.ค.เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น 

  ไม่ใช่  ใช่  
3. ข้าพเจ้าใช้เวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ อ.ส.ค. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง  

และผู้อื่น    
     ไม่ใช่  ใช่ 

4. ข้าพเจ้า น าไปและ/หรือใช้ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ หรือวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ 
อ.ส.ค.เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาระงานของ อ.ส.ค. 

  ไม่ใช่  ใช่ 
5. ข้าพเจ้า เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้         มี

ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค. หรือกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ 
อ.ส.ค. ก่อนและขณะปฏิบัติงาน อ.ส.ค.   
 ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบุ ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ต าแหน่ง และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 

ต้ังแต่วันที่ – ปัจจุบัน).................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
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               6. ข้าพเจ้า เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆในกิจการอันมีสภาพเป็นการค้า
ท านองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. หรือกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ อ.ส.ค.ไม่ว่าท าเพื่อประโยชน์ตนเอง
หรือผู้อื่น ก่อนและขณะปฏิบัติงาน อ.ส.ค.  

  ไม่เป็น    เป็น (โปรดระบุ  ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ผลิตภัณฑ์  ระยะเวลาต้ังแต่-ปัจจุบัน) 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 7. บุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค. หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ อ.ส.ค. หรือ 
ในกิจการอันมีสภาพเป็นการค้าท านองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. 

  ไม่มี    มี (โปรดระบุชื่อบุคคลน้ัน ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ต าแหน่ง และระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งต้ังแต่วันที่-ปัจจุบัน)............................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

8. ข้าพเจ้ารับของขวัญจากบุคคลอื่น ท่ีมิใช่เครือญาติหรือบุคคลในครอบครัว ท่ีไม่ใช่การรับตาม
ประเพณีนิยม หรือมูลค่าสูงเกินกว่าท่ีคณะกรรมการ ปปช. ก าหนดไว้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ ดังนี้     
   ไม่ใช่    ใช่ (โปรดระบุ) 

8.1..................................................................................มูลค่า...............................บาท 
8.2 .................................................................................มูลค่า...............................บาท       

 9. ข้าพเจ้ายินยอมรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว รับของขวัญท่ีไม่ใช่การรับตามประเพณีนิยม 
หรือมูลค่าสูงเกินกว่าท่ีคณะกรรมการ ปปช. ก าหนดไว้ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ผู้ให้ ดังนี้   

   ไม่ใช่    ใช่ (โปรดระบุ) 
9.1...................................................................................มูลค่า...............................บาท 
9.2 ..................................................................................มูลค่า...............................บาท       

10. ข้าพเจ้าให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาท่ีไม่ใช่การให้
ตามประเพณีนิยม และมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทขึ้นไป ดังนี้  

  ไม่ใช่    ใช่ (โปรดระบุ) 
10.1...............................................................................มูลค่า..............................บาท 
10.2 ..............................................................................มูลค่า.............................บาท       

11. ข้าพเจ้ากระท าการอื่นใดท่ีอาจมีความเส่ียงต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากท่ีระบุไว้
ในข้อ 2-10   

        ไม่มี    มี (โปรดระบุ) 
......................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................          
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ข้าพเจ้า ได้ด าเนินการแก้ไขและ/หรือระงับเหตุแห่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อบรรเทา
ความเสียหายแก่ อ.ส.ค.แล้ว ดังนี้ 

...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 หมายเหตุ กรุณาแนบรายละเอียดของรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ อ.ส.ค.(ถ้ามี) 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าปฏิบัติงานใน อ.ส.ค.ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบุคคลใดเป็นท่ีต้ังอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น หากภายหลังมีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าจากท่ีได้รายงานไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที และ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
                        

ลงช่ือ…………………………................ผู้รายงาน 
             (………………………….................) 
        ต าแหน่ง.......................................... 
            วันท่ี…………………………………..... 
 
ความเห็นและลงชื่อรับทราบของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

 
ค าวินิจฉัยของผู้อ านวยการ 
.......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ...............................................ผู้อ านวยการ  
                    (...............................................) 

วันท่ี................................................... 

 

   
   
   
   
 
ลงช่ือ................................................ 
(........................................................) 
ต าแหน่ง........................................... 
วันท่ี................................................. 
 

 ลงช่ือ................................................. 
 (........................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 
 วันท่ี................................................... 
 

ลงช่ือ................................................ 
(........................................................) 
ต าแหน่ง............................................ 
วันท่ี.................................................. 
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ค าเตือน 

 
  ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
พ.ศ. 2557 

ข้อ 6 กรณีท่ีมีการกระท าท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ 5  ให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้น
รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาของตนทันทีท่ีสามารถกระท าได้ และหาแนวทางแก้ไขและ/หรือระงับเหตุ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันขึ้นไปจนถึงผู้อ านวยการ เพื่อ
วินิจฉัยตามควรแก่กรณีต่อไป  

การรายงานการกระท าท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ 5 ของผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ให้เสนอต่อประธานกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อวินิจฉัยตามควร
แก่กรณีต่อไป 
  ข้อ 9 ให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามเวลา ดังต่อไปนี้ 
   9.1 ประจ าปีงบประมาณ โดยรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   9.2 เมื่อรับต าแหน่งใหม่ 
   9.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 

 9.4 เมื่อมีการกระท าท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบนี้    
 ข้อ 10 การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบนี้  ผู้ปฏิบัติงานจักต้องรายงาน
ข้อมูลอันเป็นความจริง  หากปรากฏในภายหลังว่าผู้นั้นรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติฝ่าฝืนวิ นัย 
จะต้องรับโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี 

 การลงโทษทางวินัยตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ อ.ส.ค.ว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ.2555 
และแก้ไขเพิ่มเติม 
 
หมายเหตุ  
 “เครือญาติ”หมายความว่า บิดามารดา ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่
บิดาหรือมารดาเดียวกัน 
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แบบรายงานหมายเลข 2 

 แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
(ผู้อ านวยการ , รองผู้อ านวยการ , ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งเทียบเท่า) 

 
เรียน  ประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.….……………………………………........................ต าแหน่ง………....……............. 
ขอรายงานข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อให้การด าเนินงาน อ.ส.ค. เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความโปร่งใส ใน
การบริหารจัดการตามหลักการก ากับ   ดูแลกิจการท่ีดีและให้สอดคล้องกับ ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  พ.ศ. 2557 
 ข้าพเจ้า ได้อ่านระเบียบ อ.ส.ค.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๗  อย่างครบถ้วน และท าความเข้าใจอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้า จึงขอเปิดเผยข้อมูลอันเป็นจริง 
ดังนี้ (โดยให้ท าสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกลงในช่องส่ีเหล่ียม  )  

1. ก าหนดการรายงาน 

 ประจ าปีงบประมาณ……………….. 

 รับต าแหน่งใหม่ 

 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 

 เมื่อมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อ 4 แห่งระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ 

2. ข้าพเจ้า เปิดเผยและ/หรือใช้ข้อมูลของ อ.ส.ค.เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น 

  ไม่ใช่  ใช่  

3. ข้าพเจ้าใช้เวลาในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของ อ.ส.ค. เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 
และผู้อื่น  

     ไม่ใช่  ใช่ 

4. ข้าพเจ้า น าไปและ/หรือใช้ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ พัสดุ หรือวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ของ 
อ.ส.ค.เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับภาระงานของ อ.ส.ค. 

  ไม่ใช่  ใช่ 

5. ข้าพเจ้า เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้น หรือเป็นผู้มี          
ส่วนได้เสียในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค. หรือกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ 
อ.ส.ค. ก่อนและขณะปฏิบัติงาน อ.ส.ค.    

     ไม่เป็น  เป็น (โปรดระบุ ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ต าแหน่ง และระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 
ต้ังแต่วันที่ - ปัจจุบัน) ....................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
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6. ข้าพเจ้า เป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลิตผลิตภัณฑ์นมหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ในกิจการอันมีสภาพเป็น
การค้าท านองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. หรือกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่ งขันกับ อ.ส.ค.ไม่ว่าท าเพื่อประโยชน์
ตนเองหรือผู้อื่น ก่อนและขณะปฏิบัติงาน อ.ส.ค.  

  ไม่เป็น    เป็น (โปรดระบุ  ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ผลิตภัณฑ์  ระยะเวลาต้ังแต่-ปัจจุบัน) 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 

7. บุคคลในครอบครัวของข้าพเจ้าเป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในกิจการท่ีเป็นคู่สัญญากับ อ.ส.ค. หรือในกิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ อ.ส.ค. หรือ 
ในกิจการอันมีสภาพเป็นการค้าท านองเดียวกับกิจการของ อ.ส.ค. 

  ไม่มี    มี (โปรดระบุชื่อบุคคลน้ัน ชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัท ต าแหน่ง และระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งต้ังแต่วันที่-ปัจจุบัน)............................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 

8. ข้าพเจ้ารับของขวัญจากบุคคลอื่น ท่ีมิใช่เครือญาติหรือบุคคลในครอบครัว ท่ีไม่ใช่การรับตาม
ประเพณีนิยม หรือมูลค่าสูงเกินกว่าท่ีคณะกรรมการ ปปช. ก าหนดไว้  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้ ดังนี้ 
       ไม่ใช่    ใช่ (โปรดระบุ) 

8.1...........................................................................มูลค่า...............................บาท 
8.2 .........................................................................มูลค่า...............................บาท       

 9. ข้าพเจ้ายินยอมรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว รับของขวัญท่ีไม่ใช่การรับตามประเพณีนิยม 
หรือมูลค่าสูงเกินกว่าท่ีคณะกรรมการ ปปช. ก าหนดไว้ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ผู้ให้ ดังนี้   

   ไม่ใช่    ใช่ (โปรดระบุ) 
9.1...................................................................................มูลค่า...............................บาท 
9.2 ..................................................................................มูลค่า...............................บาท       

10. ข้าพเจ้าให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาท่ีไม่ใช่การให้
ตามประเพณีนิยม และมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทขึ้นไป ดังนี้  

  ไม่ใช่    ใช่ (โปรดระบุ) 
10.1...............................................................................มูลค่า.............................บาท 
10.2 ..............................................................................มูลค่า.............................บาท       

11. ข้าพเจ้ากระท าการอื่นใดท่ีอาจมีความเส่ียงต่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากท่ีระบุไว้
ในข้อ 2-10   ไม่มี    มี (โปรดระบุ) 

......................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



องค์การสง่เสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 12 พ.ศ.2564 

 

96 

 

ข้าพเจ้า ได้ด าเนินการแก้ไขและ/หรือระงับเหตุแห่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อบรรเทา
ความเสียหายแก่ อ.ส.ค.แล้ว ดังนี้ (โปรดระบุ) 

...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

หมายเหตุ กรุณาแนบรายละเอียดของรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ อ.ส.ค.(ถ้ามี) 
 

 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าปฏิบัติงานใน อ.ส.ค.ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส โดยไม่
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบุคคลใดเป็นท่ีต้ังอันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น หากภายหลังมีการ
เปล่ียนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าจากท่ีได้รายงานไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที และ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี) ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  
 

       ลงช่ือ................................................... 
                  (..............................................) 
       ต าแหน่ง............................................ 
       วันท่ี.................................................. 
ค าวินิจฉัยประธานกรรมการ อ.ส.ค. 
 ……….………………………………………………………………………………………………………..................................... 
…………….………………………………………………………………………………………………………................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
 
                                ลงช่ือ.................................................. 

                  (...................................................)   
      ประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

       วันท่ี.................................................... 
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ค าเตือน 
 
 

ข้อ 6 กรณีท่ีมีการกระท าท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ 5 ให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้น
รายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาของตนทันทีท่ีสามารถกระท าได้ และหาแนวทางแก้ไขและ/หรือระงับเหตุ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันขึ้นไปจนถึงผู้อ านวยการ เพื่อ
วินิจฉัยตามควรแก่กรณีต่อไป  

การรายงานการกระท าท่ีเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามข้อ 5 ของผู้อ านวยการ รอง
ผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ หรือต าแหน่งเทียบเท่า  ให้เสนอต่อประธานกรรมการ อ.ส.ค.เพื่อวินิจฉัยตามควร
แก่กรณีต่อไป 
  ข้อ 9 ให้มีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามเวลา ดังต่อไปนี้ 
   9.1 ประจ าปีงบประมาณ โดยรายงานภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   9.2 เมื่อรับต าแหน่งใหม่ 
   9.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นผู้ปฏิบัติงานอ.ส.ค. 

 9.4 เมื่อมีการกระท าท่ีขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามระเบียบนี้    
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  
 “เครือญาติ” หมายความว่า บิดามารดา ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่
บิดาหรือมารดาเดียวกัน 
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   แบบรายงานหมายเลข 3 

 

                  แบบสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
               ฝ่าย/ส านัก/ส านักงาน................................................... 

 
          วันท่ี.......................................... 
 
เรียน  ผู้อ านวยการ 
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ขอสรุปรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พ.ศ.2557 ของ ฝ่าย/ส านัก/ส านักงาน
.............................................................................. ดังนี้ 
 

 ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 

 มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างปี  จ านวน..................... ราย 

  รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เอกสารแนบ) 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
       ลงช่ือ.......................................................... 
             (.........................................................) 
       ต าแหน่ง..................................................... 
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1. การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อสอบทานว่ายอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ีตรวจสอบ มีความถูกต้องและ 

               ตรงกับข้อเท็จจริง 
2.  เพื่อสอบทานว่าการรับเช็คของ อ.ส.ค. มีการน าฝากครบถ้วน และทันเวลา 
3.  เพื่อสอบทานว่าการจ่ายเช็คของ อ.ส.ค. มีการอนุมัติถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ เป็นไปตามข้อบังคับ อ.ส.ค. 
4. เพื่อสอบทานว่าระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการฝากเงิน และการถอนเงินมีความรัดกุมเหมาะสม 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.  งบทดลองของส านักงานภาค และฝ่ายบัญชีและการเงินประจ าเดือน 
2.  งบดุลตามระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
3.  สมุดคู่ฝาก 
4.  ทะเบียนคุมเช็ค 
5.  Bank   Statement 

  6.  งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

วิธีการตรวจสอบ 
1. การทดสอบยอดคงเหลือในบัญชี 
2. พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 
3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารใบส าคัญ 
4. ทดสอบการค านวณตัวเลขใหม่ 
5. สอบทานการควบคุมภายใน 

เอกสารอ้างอิง 
1. ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการบัญชีและการเงิน พ.ศ. 2551 
2. ค าส่ังมอบอ านาจท าการแทนผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  

 

2. การตรวจสอบลูกหนี้ – การค้า นมพาณิชย์ 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสอบทานว่าลูกหนี้ ณ วันท่ีตรวจสอบมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
 2.  เพื่อสอบทานว่า มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ไว้ถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
 3.  เพื่อสอบทานว่าการรับช าระหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขาย 
 4.   เพื่อสอบทานวิธีการจัดช้ันหนี้ตามระยะเวลา  (Aging) 
 5.  เพื่อสอบทานการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี 

ตัวอย่าง Audit Program 
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ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  รายงานการเคล่ือนไหวลูกหนี้การค้าประจ าเดือน 
 2.  งบทดลองประจ าเดือน 

 วิธีการตรวจสอบ 

 1.  การทดสอบยอดคงเหลือ 
 2.  การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 
 3.  การยืนยันยอด 
 4.  การสอบทานการปฏิบัติงาน 
 5.  การสอบทานการควบคุมภายใน 

เอกสารอ้างอิง 
           1.  สัญญาซื้อขาย 
  2.  บัญชีรายช่ือลูกค้านมพาณิชย์ 
 

3.  การตรวจสอบลูกหนี้ – การค้า นมโรงเรียน 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสอบทานว่าลูกหนี้  ณ  วันท่ีตรวจสอบมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
 2.  เพื่อสอบทานว่า มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ไว้ถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
 3.  เพื่อสอบทานว่ามีการติดตามหนี้ค้างช าระตามคู่มือปฏิบัติงานการจ าหน่ายนมพร้อมด่ืม 

     ในโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 4.  เพื่อสอบทานวิธีการจัดช้ันหนี้ตามระยะเวลา  (Aging) 
 5.  เพื่อสอบทานการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามนโยบายบัญชี 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  รายงานการเคล่ือนไหวลูกหนี้ประจ าเดือน 2.  งบทดลองประจ าเดือน 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.  การทดสอบยอดคงเหลือ   2.  การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 
 3.  การยืนยันยอด                      4.  การสอบทานการปฏิบัติงาน 
 5.  การสอบทานการควบคุมภายใน 

เอกสารอ้างอิง 
          1.  คู่มือปฏิบัติงานการจ าหน่ายนมพร้อมด่ืม ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  
               ตามมติคณะรัฐมนตรี  
 2.  สัญญาซื้อขาย 
 3.  บัญชีรายช่ือลูกค้า (อบต. / โรงเรียน) 
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4. การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสอบทานว่าลูกหนี้ ณ วันท่ีตรวจสอบมียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
 2.  เพื่อสอบทานว่า มีการบันทึกบัญชีลูกหนี้ไว้ถูกต้องตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป 
 3.  เพื่อสอบทานการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยเงินรองจ่าย   
               และเงินยืมทดรองจ่าย (ฉบับ ท่ี 3 ) พ.ศ. 2515 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

 1.  รายงานการเคล่ือนไหวลูกหนี้เงินยืมประจ าเดือน  2.  งบทดลองประจ าเดือน 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.  การทดสอบยอดคงเหลือ  2.  การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ 
 3.  การยืนยันยอด   4.  การสอบทานการปฏิบัติงาน 
 5.  การสอบทานการควบคุมภายใน 

เอกสารอ้างอิง 
               1. ข้อบังคับว่าด้วยเงินรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย (ฉบับ ท่ี 3 ) พ.ศ. 2515 
                                      
5. การตรวจสอบงบก าไรขาดทุน 

วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อสอบทานว่างบก าไรขาดทุนถูกต้อง   น่าเช่ือถือ 
           2.  เพื่อสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและบันทึกข้อตกลง กับ สคร. 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  รายงานงบก าไรขาดทุนประจ าเดือน 
 2.  งบทดลองประจ าเดือน 

วิธีการตรวจสอบ 
           1.  การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ   2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

3.  การวิเคราะห์อัตราส่วน   4.  การทดสอบยอดคงเหลือ 
5.  การตรวจหารายการผิดปกติ   6.  การสอบถาม / สัมภาษณ์ 

 7.  การสอบทานการปฏิบัติงาน   8.  การสอบทานการควบคุมภายใน 
 

เอกสารอ้างอิง 
          1.  คู่มือ / แนวทางปฏิบัติด้านบัญชี โดยฝ่ายการบัญชีและการเงิน 

2.  นโยบายบัญชีของ อ.ส.ค. 
3.  โปรแกรมบัญชี /รหัสบัญชี 
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6. การตรวจสอบงบดุล 

วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อสอบทานว่าข้อมูล ทรัพย์สิน หนี้สินและทุน ตามงบดุล ณ วันท่ีตรวจสอบ ถูกต้องน่าเช่ือถือ 
           2.  เพื่อสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและบันทึกข้อตกลง กับ สคร. 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  รายงานงบดุลประจ าเดือนตามวาระการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 2.  งบทดลองประจ าเดือนของ ส านักงาน อ.ส.ค. ภาค และฝ่ายบัญชีและการเงิน 

วิธีการตรวจสอบ 
1.  การตรวจสอบเอกสารใบส าคัญ  2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
3.  การวิเคราะห์อัตราส่วน  4.  การทดสอบยอดคงเหลือ 
5.  การสอบถาม / สัมภาษณ์  6. การสอบทานการปฏิบัติงาน 

 7. การสอบทานการควบคุมภายใน 

เอกสารอ้างอิง 
           1.  คู่มือ / แนวทางปฏิบัติด้านบัญชี โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน 
           2.  นโยบายบัญชีของ อ.ส.ค.   

3.   โปรแกรมบัญชี / รหัสบัญชี 
 

7. การตรวจสอบงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสอบทานว่าการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของฝ่าย/ ส านัก  มีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. เพื่อสอบทานว่าผลต่างของงบประมาณตามแผนงานกับการใช้งบประมาณจริงเกิดจากสาเหตุใด 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
          1. รายงานค าขอต้ังงบประมาณท าการ และงบลงทุนประจ าปี 
  2. รายงานการควบคุมงบประมาณท าการ และใช้จ่ายงบลงทุน 
 3. รายงานขอถัวจ่ายงบประมาณท าการประจ าปี 
 4. รายงานการใช้งบประมาณประจ าเดือน 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ทดสอบยอดคงเหลือตามกรอบงบประมาณ 2.  สอบทานการปฏิบัติงาน 
 3.  สอบถาม / สัมภาษณ์ 

 

เอกสารอ้างอิง 
1.  คู่มือวิธีปฏิบัติงานงบประมาณ อ.ส.ค.  2.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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8. การตรวจสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถขับเคล่ือนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบการจัดท าโครงสร้างองค์กร  การพัฒนาบุคลากร   

2.  ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือการวิเคราะห์และจัดท ากรอบอัตราก าลัง   การจัดบุคลากรสืบทอด
ต าแหน่ง 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.  สัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
 2.  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน 

เอกสารอ้างอิง 
 1.  ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน 

2.  คู่มือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานการวิเคราะห์และจัดกรอบอัตราก าลัง   การสืบทอดต าแหน่ง 
3.  ค าส่ัง  ประกาศ  รายงานการประชุมท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  ข้อมูลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกรอบอัตราก าลัง   การสืบทอดต าแหน่ง 
 

9. การตรวจสอบการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือ  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ระเบียบ  ข้อบังคับ  กลยุทธ์   
โครงการแผนงานท่ีก าหนด 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  การจัดซื้อวัสดุการผลิตผลิตภัณฑ์นม 
 2.  การด าเนินการผลิต 
 3.  การจ าหน่ายนมพาณิชย์ 
 4.  การวางแผนการจ าหน่าย / พัฒนายอดขายฯ  ให้ตัวแทนจ าหน่ายและช่องทางพิเศษกับต่างประเทศ 
 5.  การแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่ายและพื้นท่ีการขายผลิตภัณฑ์นมต่างประเทศ 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติตามคู่มือฯ  หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.  สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
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เอกสารอ้างอิง 
1. แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.   
2. แผนการตลาดและแผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม   
3. รายงานการประชุม  บันทึกอนุมัติหลักการ 
4. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับ   หลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
5. รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน  ส านักงานภาค  และฝ่ายตลาดและการขาย 
6. สัญญา / บันทึกข้อตกลงการจ าหน่าย 

 
10. การตรวจสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
2.  มีการจ าหน่ายได้ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 

1.  แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2.  การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 

วิธีการตรวจสอบ 
1.  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติตามคู่มือฯ 
2.  สอบถามหัวหน้าหน่วยงาน 
3.  สังเกตการณ์    

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
2. รายงานผลการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
3. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ 
4. แผนการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ 
5. รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนฝ่ายตลาดและการขาย 

11. การตรวจสอบการผลิตและจ าหน่ายปัจจัยการเลี้ยงโคนม 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือขั้นตอน   การปฏิบัติงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  กลยุทธ์  
โครงการ   แผนงานท่ีก าหนด  

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  การจัดซื้อวัสดุการผลิตแร่ธาตุ   

2.  การจ าหน่ายแร่ธาตุ   และอาหารสัตว์ 
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วิธีการตรวจสอบ 
1.  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติตามคู่มือฯ  หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2.  สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 

เอกสารอ้างอิง 
1. แผนวิสาหกิจ อ.ส.ค.   
2. แผนการผลิตและแผนการจ าหน่ายปัจจัยการเล้ียงโคนม   
3. รายงานการประชุม  บันทึกอนุมัติหลักการ 
4. คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์การปฏิบัติ 
5. รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเล้ียงโคนม   ฝ่ายส่งเสริมการเล้ียง 

โคนม 
6. สัญญา / บันทึกข้อตกลงการจ าหน่าย 

12. การตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดซื้อจัดจ้าง   การเช่าเป็นไปตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุฯ  และ 
อ านาจท่ีได้รับ  

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 การจัดซื้อ / จ้าง / เช่า / สัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา   

วิธีการตรวจสอบ 
1.  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน 
2.  สอบถามหัวหน้าหน่วยงาน 
3.  สังเกตการณ์ 

เอกสารอ้างอิง 
1. ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2541  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. สัญญาซื้อขาย / จ้าง / เช่า 
3. ค าส่ัง  มติ  คณะกรรมการ อ.ส.ค. นโยบายผู้บริหาร 
4. เอกสารการอนุมัติซื้อ / จ้าง / เช่า  และจ่ายเงิน 

13. การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน   

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานมีการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่า  

วิธีการตรวจสอบ 
1.  ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติงาน 
2.  สอบถามหัวหน้าหน่วยงาน 
3.  สังเกตการณ์ 
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เอกสารอ้างอิง 
1. ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2541  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
2. บัญชีตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี   

14. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการบริหารความเส่ียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบ คตง.  และมีการปฏิบัติตามแผน

ปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ขอบเขตการตรวจสอบ 
1. การปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเส่ียง 
2. การประเมินตนเองตามระเบียบ คตง.  และการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
3. ตรวจสอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ   

วิธีการตรวจสอบ 
สอบทานเอกสาร / สัมภาษณ์ผู้จัดท ารายงาน 

เอกสารอ้างอิง 
1. ค าแนะน าการจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย

การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544  เล่มท่ี  2 (รายงานตามระเบียบฯ  ข้อ  6) 
2. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของฝ่าย / ส านัก (แบบ ปย.1 , ปย.2) 
3. แผนบริหารความเส่ียงองค์กรประจ าปี  
4. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเส่ียงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
5. คู่มือการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
6. แผนงานลดความเส่ียงตามมาตรการจัดการความเส่ียง 

15. การสอบทานการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยหลักเกณฑ์  แนวทางขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบรายงานความขัดแย้งฯ 
2. สอบถามหัวหน้าหน่วยงาน 

เอกสารอ้างอิง 
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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16. การตรวจสอบจรรยาบรรณองค์กร 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน  พ.ศ.  2554   

และประกาศเรื่องก าหนดแนวทางผู้ปฏิบัติ 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามประกาศและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบเอกสารการปฏิบัติตามระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน  พ.ศ.  

2554   และประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สอบถามหัวหน้าหน่วยงาน 

เอกสารอ้างอิง 
1. ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ปฏิบัติงาน  พ.ศ.  2554 
2. ประกาศ อ.ส.ค. เรื่องก าหนดจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. 

17. การตรวจสอบภาคสนาม 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานในพื้นท่ีของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามข้อก าหนด / ระบบ /  

    คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ หรือไม่ 
 2.  เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  ช่วงเวลาของเนื้องานท่ีก าหนดขึ้น   

2.  ปริมาณข้อมูลของเนื้องานท่ีก าหนดขึ้น 
 3.  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องตามเรื่องท่ีต้องการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ 
 1.  ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี  2.  สังเกตการณ์ / สัมภาษณ์ 
 3.  สอบทานการปฏิบัติงาน   4.  สอบทานการควบคุมภายใน 

เอกสารอ้างอิง 
 1.  ข้อบังคับว่าด้วยการบัญชีและการเงิน พ.ศ. 2551 
 2.  คู่มือปฏิบัติงานการจ าหน่ายนมพร้อมด่ืมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 3.  ข้อบังคับว่าด้วยเงินรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2515 
 4.  คู่มือ / แนวทางปฏิบัติด้านบัญชี โดยฝ่ายการบัญชีและการเงิน 
 5.  นโยบายบัญชีของ อ.ส.ค. 
 6.  โปรแกรมบัญชี  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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18. การบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Service) 

 วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้บริการให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษางานด้านบัญชีการเงิน  งานด้านงบประมาณ  

ต้นทุนการผลิต และการบริหารความเส่ียง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและปรับปรุงการท างานให้คล่องตัวขึ้น 

 ขอบเขตการให้ค าปรึกษา 
ให้ค าปรึกษาด้านบัญชีการเงิน  งบประมาณ  ต้นทุนการผลิต และการบริหารความเส่ียง 

วิธีการให้ค าปรึกษา 
1. ด้วยวาจา   2. เป็นลายลักษณ์อักษร 

แนวทางการให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า 
1. ก าหนดหัวข้อหรือประเด็นของเรื่องท่ีจะให้ค าปรึกษาให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์ / เป้าหมายท่ีแท้จริงของเรื่อง 
3. ก าหนดทางเลือกเพื่อน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมาย 
4. วิเคราะห์ความเส่ียง และข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือกอย่างมีเหตุมีผล 
5. สรุปข้อเสนอแนะแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกัน 
6. น าเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
7. แจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ 
8. ติดตามผลการน าไปปฏิบัติจริง 
9. ทบทวน 

เอกสารอ้างอิง 
1. ข้อบังคับว่าด้วยการบัญชีการเงิน พ.ศ. 2551 
2. คู่มือ / แนวทางปฏิบัติด้านบัญชี โดยฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3. นโยบายบัญชีของ อ.ส.ค. 
4. คู่มือวิธีปฏิบัติงานงบประมาณ อ.ส.ค. 

 
19. การตรวจสอบการควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อใหม้ีการควบคุมและการบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุตามนโยบายขององค์กร  และเป็นไป

ตามมาตรฐาน  ISO  27001 (การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ) 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศขององค์กร   
 2.  ความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
 3.  การบริหารจัดการด้านการส่ือสารและการปฏิบัติการ 
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วิธีการตรวจสอบ 

 1.  แจ้งแบบสอบถาม / ขอข้อมูลการปฏิบัติงาน  และประมวลผลการควบคุมภายใน 
 2.  สอบทาน  เอกสาร 
  -  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร 
  -  บัญชีทรัพย์สินสารสนเทศ  
  -  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow  Chart) 
  -  เอกสาร  คู่มือ  
 3.  สัมภาษณ์ 
 4.  สุ่มเข้าตรวจ  

เอกสารอ้างอิง 
 1.  ข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานและการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนงาน 
 2.  ระเบียบ อ.ส.ค. ว่าด้วยการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ อ.ส.ค.  อย่างปลอดภัย   
      พ.ศ.  2555 

3.  นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ อ.ส.ค.  พ.ศ.  2553 
 4.  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ อ.ส.ค.   
 5.  คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (ISO  27001) 
 7.  ระเบียบ คตง. ว่าด้วย  การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  2544 

20. การตรวจสอบการควบคุมระบบงาน (Application  Control) 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นสอดคล้องกับการท างานและอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน  และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 1.  การบริหารจัดการ   
 2.  การควบคุมภายใน 
 3.  ประเด็นเกี่ยวข้องตามเรื่องท่ีตรวจสอบ 

 วิธีการตรวจสอบ 

 1.  แจ้งแบบสอบถาม / ขอข้อมูล  เอกสารที่เกี่ยวจ้องกับระบบ  และประมวลผลค าตอบแบบสอบถาม 
               เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.  สอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายแนวทางการปฏิบัติ  กระบวนการบริหารจัดการ  เอกสาร  คู่มือ   
     เอกสารการปฏิบัติงาน  และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.  การสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบและผู้ปฏิบัติงาน 
 4.  การสังเกตการณ์ปฏิบัติงานของผู้ใช้ระบบ 
 5.  การสอบทานผลการปฏิบัติงานของแต่ละระบบตามวัตถุประสงค์  




