
 

 

 

 

 

 



บทน ำ 
 

กลไกท่ีส ำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรท่ีดีประกำรหนึ่ง คือ กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
(Audit Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยของคณะกรรมกำรรัฐวิสำหกิจท่ีท ำหน้ำท่ีอย่ำงอิสระ เพื่อให้
กำรด ำเนินกำรของรัฐวิสำหกิจอยู่ภำยใต้กรอบกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ในอดีตบทบำทของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเน้นเฉพำะกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน แต่ปัจจุบันแนว
ปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบครอบคลุมภำรกิจท่ีกว้ำงขึ้น  โดยรวมไปถึงบทบำทด้ำนกำรก ำกับดูแลกำร
บริหำรควำมเส่ียง และกำรสอบทำนข้อมูลอื่นนอกเหนือจำกรำยงำนทำงกำรเงินด้วย  

ในทำงปฏิบัติ คณะกรรมกำรของรัฐวิสำหกิจมีกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยเพื่อท ำหน้ำท่ี  
เฉพำะด้ำน เช่น คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน ซึ่งในกรณี
เช่นนี้บทบำทของคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องท่ีมีคณะกรรมกำรชุดย่อยรับผิดชอบอยู่แล้ว  ก็อำจเหลือเพียง 
กำรสอบทำนหรือติดตำมให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีได้ด ำเนินกำรอย่ำงเพียงพอแล้ว 
และมีกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงเหมำะสมแล้วหรือไม่ 

คู่มือคณะกรรมกำรตรวจสอบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ 
หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ รวมท้ังข้อมูลอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ข้อมูล
ท้ังหมดมีท้ังส่วนท่ีเป็นข้อก ำหนดตำมกฎหมำย/กฎเกณฑ์/แนวปฏิบัติท่ีดี และส่วนท่ีเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวบรวม 
มำจำกเอกสำรเกี่ยวกับกรรมกำรตรวจสอบท่ีจัดท ำและเผยแพร่โดยหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น “คู่มือกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบในรัฐวิสำหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555” ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
(สคร.)” “ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภำยใน  ของรัฐวิสำหกิจ 
พ.ศ.2555” “หลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในส ำหรับ
หน่วยงำนของรัฐ พ.ศ.2561” และ “ระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนจำกรัฐวิสำหกิจ ตำมระบบประเมินผล
รัฐวิสำหกิจ” เป็นต้น รวมท้ังข้อมูลจำกแนวปฏิบัติของคณะกรรมกำรตรวจสอบจำกหลำยๆ หน่วยงำน 
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คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นคณะกรรมการท่ี
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการปฏิบัติหน้าท่ีก ากับดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยสอบ
ทานกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณ และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Corporate  Governance)  เพื่อ
ท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ อ.ส.ค. 
ในภาพรวมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ อ.ส.ค. บรรลุผลส าเร็จเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
โดยรายงานนี้จะน าเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็น
ประจ าทุกปี ซึ่งการมีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีส่วนช่วยให้ อ.ส.ค. เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1) สนับสนุนให้ อ.ส.ค. มีการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(2) เสริมสร้างให้ อ.ส.ค. มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในท่ีดี 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
(3) เสริมสร้างความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
(4) ติดตามดูแลให้ อ.ส.ค. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
 
คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ

อ.ส.ค. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 – 5 คนโดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค.หรือได้รับแต่งต้ังจากกรรมการท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง  

1. วัตถุประสงค์ 

2. องค์ประกอบและการแต่งต้ัง 
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กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือการ
บัญชี และกรรมการตรวจสอบท่านอื่นควรมีความรู้ด้านอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ กฎหมาย ภาษีอากร เป็นต้น 
ตามตารางทักษะ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ตามองค์ประกอบและคุณสมบัติท่ีก าหนด  

 
 แนวทางปฏิบัติที่ดี  

1. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ 
จนครบวาระ และมีผลท าให้จานวนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าท่ีก าหนด  ให้หน่วยงานจัดการ
สรรหากรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนโดยทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีจ านวนสมาชิกไม่ครบ 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีท่ี
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในระหว่างท่ีกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งต้ังไว้แล้ว ยังมี
วาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังแทนต าแหน่งท่ีว่างหรือเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น  อยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  

เมื่อครบก าหนดตามวาระดังกล่าว หากยังมิได้มีการแต่งต้ังประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบข้ึนใหม่ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้น อยู่ใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้า
รับหน้าท่ี  

2. วาระการด ารงต าแหน่ง กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามวาระ
ของการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรณีเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 4 ปี และเมื่อพ้นต าแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 
2 วาระไม่ได้ 

3. ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
แต่งต้ังบุคคลอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมการท่ีลาออก  

4. การให้ข้อมูลแก่กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับแต่งต้ังใหม่ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ 
แม้ว่ากรรมการตรวจสอบจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แต่จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลและความรู้ท่ี
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งแตกต่างจากทักษะความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  อาจให้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นผู้ด าเนินการให้ข้อมูล และอาจให้บุคคลภายนอก
ด าเนินการอบรมในเรื่องท่ีจ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน กระบวนการในการให้ข้อมูลควรเริ่มจากการจัด
ให้กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่มีโอกาสหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์และ
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บริการ ความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบงาน Enablers ท้ัง 7 ด้านของรัฐวิสาหกิจตามแนวทางท่ี 
สคร.ก าหนด 

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบใหม่ยังจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นจึงควรศึกษากฎบัตร รายงานการประชุมครั้งก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจัดหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยการรวบรวมและจัดหา
เป็นเอกสารส าหรับกรรมการใหม่  

 
 
 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานแบบเส้นประ (หรือสาย
การส่ือสาร) กับผู้อ านวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

แผนภาพ : คณะกรรมการตรวจสอบในโครงสร้าง อ.ส.ค. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

ผู้อ านวยการ 

ผู้บริหาร 

พนักงาน 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

งานตรวจสอบ 
บริหารทั่วไป 
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                                                                                                 สายการรายงาน 
                                                                                               
                                                                                                 สายการส่ือสาร 
 

 แนวทางการปฏิบัติที่ดี  
 1. มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ
และเท่ียงธรรม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อท าหน้าท่ีสอบทานการก ากับ
ดูแลกิจการ กระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ต่อการด าเนินการตามแผนงานและ
โครงการต่างๆ ว่าได้มีการตรวจสอบและการก ากับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงการเป็นผู้ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ และเป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป 

3. มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในการหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4.  มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี 
5. มีความเข้าใจหลักการบริหารจัดการท่ีดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถวิเคราะห์

ปัญหา รวมท้ังตีความและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม  
           6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

- ไม่เป็นข้าราชการประจ าท่ีด ารงต าแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอ านาจในการ 

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

- ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ไม่ว่า 
ในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันท่ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
          -    ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    
ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
 7. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของการส่ือสารระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
กับ คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดย
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ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีดูแลการประชุมให้ด าเนินไปอย่างราบรื่น ดูแลให้กรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ได้แสดงความเห็นอย่างเสมอภาค และดูแลให้ท่ีประชุมใช้เวลาในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยส่วนใหญ่ประธานกรรมการตรวจสอบจะก าหนดวาระการประชุมร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบควรมีบทบาทดังนี้  
7.1 มีการบริหารจัดการในเชิงรุก สามารถวางแผนและเป็นผู้น าในการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด  
7.2 จัดสรรเวลาในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ อย่างเหมาะสม  
7.3 ก าหนดวาระการประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
7.4 รู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
7.5 จัดให้มีการส่ือสารระหว่างกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอท้ังด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร  
7.6 ส่ือสารกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ท่ีมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน  
7.7 สามารถต้ังค าถามกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้รับข้อมูลตามท่ีต้องการได้และมีความต่ืนตัว
กับสัญญาณบ่งช้ีความผิดปกติต่างๆ  
7.8 ด าเนินการให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและกฎระเบียบ /
ข้อบังคับใหม่ๆ อยู่เสมอ  
7.9 หารือกับผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ถึงประเด็นท่ีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถด าเนินการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
7.10 จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและท าความเข้าใจในขอบเขต
งานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

8. ประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบัญชีหรือการเงิน อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้  

9. ประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ต้องไม่เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากอาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ  
 10. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง มีหน้าท่ีช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบในการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น าส่งเอกสารประกอบการประชุม 
บันทึกรายงานการประชุม จัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   

  

                                                                                                 

  
4.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

4. วาระการด ารงต าแหน่ง 
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 4.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ครบตามวาระ 
(2) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) ถูกถอดถอน 
(6) ต้องโทษจาคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดท่ีกระท าด้วย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(8) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 

 

 

 

 แนวทางปฏิบัติที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความ

รับผิดชอบ และมีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี (ในกรณีไม่ใช่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เพื่อน าเสนอให้

คณะกรรมการ อ.ส.ค. อนุมัติ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
2. พิจารณาตัดสินในกรณีท่ีฝ่ายบริหารและสตง.มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
3. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นท่ีไม่ใช่งานสอบบัญชีของ สตง.ท่ีด าเนินการให้กับอ.ส.ค. 
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. เกี่ยวกับการแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด ารง

ต าแหน่งระดับ 6 ข้ึนไปของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (ผู้บริหารระดับ 8) และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

6. จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญ ทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน าหรือช่วยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของ อ.ส.ค. 

7. ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
8. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สตง. ผู้ตรวจสอบภายใน และท่ีปรึกษาภายนอกตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5. อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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9. มอบหมายอ านาจให้กับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบฯ (ถ้าม)ี ตามความเหมาะสม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2555 ข้อ 10 ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  

(1) จัดท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
รับผิดชอบในการด าเนินงานของ อ.ส.ค. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. และมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

(2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน  กระบวนการก ากับดูแลท่ีดี 
และกระบวนการบริหารความเส่ียง และการสอบทานการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ตามเกณฑ์ Enabler ท้ัง 7 
ด้าน 

(3) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ  
(4) สอบทานการด าเนินงานของ อ.ส.ค. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ

คณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
(5) สอบทานให้ อ.ส.ค. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน  
(6) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือ มีโอกาสเกิด

การทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. 
(7) เสนอข้อแนะน าต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่ง

ระดับ 6 ข้ึนไปของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (ผู้บริหารระดับ 8) และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 (8) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดท่ีเห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 (9) รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อ คณะกรรมการ อ.ส.ค. อย่างน้อยไตรมาส 
ละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 4 ให้จัดท า
เป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้สคร. และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบ
ภายใน 90 วันนับแต่ส้ินปีบัญชี  

(10) ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง รวมท้ังรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด าเนินงานให้
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ  

(11) เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญช ี(สตง.) ในรายงานประจ าปีของ อ.ส.ค.  



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

8 
 

(12) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือ คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย ท้ังนี้ต้องอยู่ในขอบเขต
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการด าเนินงานตาม (9) อย่างน้อยต้องระบุถึง
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าส่ังท่ี
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

(13) ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ 10 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.
โดยตรง  

(14) ในกรณีท่ีการด าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจ าเป็นต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
เพื่อพิจารณาให้มีการด าเนินการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของอ.ส.ค. ได้ ท้ังนี้ การด าเนินการ
ว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ อ.ส.ค. โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องท่ีได้รับการจ้างต้องไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับการตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ รวมไปถึงบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของผู้เช่ียวชาญ  

(15) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบว่ามีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ 
อ.ส.ค. ให้แจ้งต่อผู้อ านวยการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาส่ังให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. นั้น
ด าเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าส่ัง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ อ.ส.ค. 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการ
กระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานของ อ.ส.ค. อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ีส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทันที เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า  

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการหรือสอบทานในเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบและมีอ านาจในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

บทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและการก ากับดูแลที่ดี 
(1) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดแนวทางและส่ือสารความส าคัญของการบริหารความเส่ียง   ความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการด าเนินการให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน 

(2) เน้นขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานระบบการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
และแผนรองรับในการจัดท ารายงานทางการเงินหากมีกรณีฉุกเฉินในระบบคอมพิวเตอร์ 

(3) สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในเสนอนั้น ฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
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(4) คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนดประเภทของความเส่ียงท่ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องท าการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลจากผู้บริหาร 

ประเภทของความเส่ียงดังกล่าว ได้แก่ 
- ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานท่ีส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีผลต่อรายงานทางการเงิน 
- ความเส่ียงจากการทุจริต 
- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีส าคัญ 
- ความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจ 

รายงานทางการเงิน 
(1)  สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานท่ีมีสาระส าคัญ รวมท้ังประกาศขององค์กรวิชาชีพ

และองค์กรก ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง และสอบทานผลกระทบท่ีมีต่อรายงานทางการเงิน 
(2)  สอบทานฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีส าคัญ   ผลกระทบ และ

แผนในการลดความเส่ียง 
(3)  สอบทานประเด็นทางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อรายงานทางการเงิน 

 (4)  สอบทานรายงานทางการเงินประจ าปี รวมถึงพิจารณาความครบถ้วนและสอดคล้องกันกับข้อมูลท่ี
กรรมการตรวจสอบรับทราบประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีใช้ในรายงานทางการเงิน 
 (5)  ให้ความสนใจในรายการท่ีมีความซับซ้อนและหรือรายการผิดปกติ เช่น รายการท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 (6)  ให้ความสนใจในประเด็นท่ีต้องใช้วิจารณญาณตัดสิน เช่น การประเมินราคาสินทรัพย์   และหนี้สิน 
การประกันผลิตภัณฑ์ หรือข้อผูกมัด หรือภาระผูกพันอื่น 
 (7)  ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงินและผลการตรวจสอบ 

(8)  สอบทานประเด็นต่าง ๆ ในรายงานประจ าปีก่อนน าเสนอต่อสาธารณชน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
สามารถ เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับข้อมูลที่ก รรมการตรวจสอบได้รับเกี่ยวกับด าเนินงานขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 (9) การเปิดเผยข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 (9.1)  การช้ีแจงว่าผู้บริหารได้ท าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทางการเงิน ขอบเขต การมีส่วน

ร่วมของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และขอบเขตของผู้สอบบัญชีในการสอบทานข้อมูลดังกล่าว 
 (9.2)  ประเมินความยุติธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และรายงานทางการเงินระหว่างกาล   

การอธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบว่า 
ก.   ผลทางการเงินระหว่างกาล มีความแตกต่างจากงบประมาณ หรือประมาณการหรือไม่ 

เพียงใด 
ข.  การเปล่ียนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ในรายงานทางการเงิน 

ระหว่างกาลนั้นสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงการด าเนินงานหรือแนวทางด้านการเงินขององค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 
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ค.  มีการใช้หลักการบัญชีท่ียอมรับท่ัวไปอย่างสม่ าเสมอ 
ง.  มีการเปล่ียนแปลงหรือเสนอให้มีการเปล่ียนแนวปฏิบัติด้านการบัญชี หรือ การ 

รายงานทางการเงิน 
จ.  มีรายการหรือเหตุการณ์ท่ีมีสาระส าคัญหรือผิดปกติเกิดขึ้น 
ฉ.  การควบคุมทางการเงินและการด าเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 

ประเทศไทย ยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
ช.  ข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้รับการเปิดเผยอย่าง 

เพียงพอและเหมาะสม 

การตรวจสอบภายใน 
(1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(2) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนกลยุทธ์การตรวจสอบระยะยาวและ

แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
(3) ร่วมกับผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
การแต่งต้ัง การถอดถอน การโยกย้าย ต้ังแต่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(4) พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดด าเนินการ เช่น งบประมาณ การแต่งต้ัง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของผู้
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

(5) สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ ประเด็นส าคัญท่ีพบจากการ
ตรวจสอบ ความเห็นของผู้บริหารในการแก้ไขประเด็นท่ีรายงาน และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี  

ค าถามท่ีช่วยในการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
- หน่วยตรวจสอบภายในมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการน าแผนการตรวจสอบไปปฏิบัติหรือไม่ ยังมีต าแหน่งงานว่าง
ภายในหน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่ 
- ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรมในเรื่องใดบ้าง 
- อ.ส.ค.ได้จัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่ 

(6) จัดให้มีประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ท่ีควรหารือ
กันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในท่ีประชุม 

(7) ให้ค าปรึกษาและแนะน าในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(8) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับความเพียงพอ คุณสมบัติและความสามารถของผู้

ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในได้ โดย
พิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายใน 
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(8.1) ด ารงความเป็นกลางและความเท่ียงธรรม 
(8.2) ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(8.3) มีทักษะเพียงพอในการท าความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเส่ียงในการ

ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือการด าเนินงานท่ีอาศัยเทคโนโลยีหรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกร เป็นต้น 

(8.4) มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในเข้าเป็นสมาชิกในสมาคม
ด้านวิชาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพตามความเหมาะสม 

(9) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอ.ส.ค.กับ
องค์กรช้ันน าอื่น โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร (External Quality Review) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของหน่วยตรวจสอบภายในโดยการ
ก าหนดแนวทางท่ีจ าเป็นเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค าสั่งที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. มีหน้าท่ีสอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระท าทุจริต หรือ
ความผิดปกติ ในระบบบัญชี ดังนี้ 
 (1) ต้องได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมาย ผู้สอบบัญชี หน่วยงานก ากับดูแลของอ.ส.ค. 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 (2) พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานทางการเงิน 

(3) ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบ มีความเป็นอิสระ มีงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรท่ีจาเป็นในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการประชุม
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานนั้นอย่างสม่ าเสมอเพื่อหารือประเด็นความเส่ียงท่ีส าคัญ ประเด็นท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร 
และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน 
 (4) ท าความเข้าใจลักษณะของประเด็นส าคัญท่ีเกิดขึ้น วิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
การแก้ไขปัญหา รวมท้ังการลงโทษผู้ท่ีกระท าผิด 
 (5) ทบทวนลักษณะ ความถี่ แนวโน้มของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และแนวทางในการ
ค้นหาประเด็นท่ีเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
 (6) ท าความเข้าใจแนวทางการประเมินความเส่ียงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ และ
ด าเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการระบุความเส่ียงไว้ในแผนการตรวจสอบภายในแล้ว 

(7) ทบทวนรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานก ากับดูแล 

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
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 (1) มั่นใจได้ว่าให้มีการจัดท าหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
และให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
 (2) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเป็นแบบอย่างและส่ือสารให้เห็น
ความส าคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ 
 (3) ทบทวนกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 (4) รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เป็นปัจจุบัน 

ความรับผิดชอบในการรายงาน 
  
 แนวทางปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.ค. อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับจากวันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสท่ี 4 
ให้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังภายใน 90 วันนับ
จากวันส้ินปีบัญชี โดยรายงานผลการด าเนินงานข้างต้น อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 

ตัวอย่างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามปกติท่ีคณะกรรมการตรวจสอบด าเนินการเป็นประจ า ได้แก่ 
1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีระบุความเห็นในประเด็นต่างๆท่ีได้มีการหารือในการ

ประชุม ซึ่งจะต้องน าเสนอคณะกรรมการอ.ส.ค.ในการประชุมครั้งถัดไป 
2. รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. รายงานความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
และค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของอ.ส.ค. 

4. รายงานสรุปประเด็นอื่นๆท่ีเห็นควรน าเสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.ค. 
5. รายงานเกี่ยวกับประเด็นท่ีต้องการให้คณะกรรมการอ.ส.ค. ด าเนินการอย่างเร่งด่วน รายงานนี้ควร

จัดท าทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้น พร้อมท้ังรายงานให้กระทรวงการคลังทราบทันที 
ตัวอย่างรายงานประเด็นส าคัญท่ีมีผลต่อรายงานทางการเงินหรือการด าเนินงาน และต้องการให้

คณะกรรมการอ.ส.ค. ด าเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 
1. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2. ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญใน

ระบบการควบคุมภายใน 
3. ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค าส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
4. รายงานสรุปประเด็นอื่นๆท่ีเห็นควรน าเสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.ค. เช่น เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี

รายการหรือการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานของอ.ส.ค. อย่างร้ายแรง เป็นต้น 
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3. การรายงานต่อหน่วยงานก ากับดูแล 
รายงานท่ีจ าเป็นต้องเสนอต่อกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจาปี ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
3.1 ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรายงานและระบบการปฏิบัติงานของอ.ส.ค. 
3.2 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของอ.ส.ค.ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 
3.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแลกิจการ 
3.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.5 จ านวนครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ  
 (1) หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเส่ียง 

(2) ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลตามท่ีคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยร้องขอ 
(3) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจ าเป็น และจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญตามความ

เหมาะสม 
(4) ประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย โดยต้อง
ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ท่ีสามารถบังคับให้กรรมการตรวจสอบไม่แสดงความเห็นตามท่ีพึงจะเป็น 

 

 

7.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้  

7.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากกรรมการตรวจสอบท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุมแล้ว 
กรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ซึ่งอาจรวมถึง  

6. ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

7. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(1) ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รวมท้ังหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน  
(2) ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเส่ียง และกองกฎหมาย  
(3) ผู้ตรวจสอบภายใน  
(4) ผู้สอบบัญชี (สตง.) ท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย (ถ้ามี) 
ผู้เข้าร่วมประชุมควรจ ากัดเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีความรับผิดชอบในประเด็นหรือวาระท่ีมีการประชุม
เท่านั้น  

7.3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี (สตง.) โดยไม่มีผู้บริหาร
สูงสุด ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

7.4 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการตรวจสอบท้ังหมดท่ีมีอยู่ จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม โดยกรรมการตรวจสอบ
ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีท่ีมีความจ าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง อาจใช้วิธีการประชุมทางไกล โดยผ่านส่ือต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น โทรศัพท์ ดาวเทียม หรือประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ เป็นต้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ได้ ให้กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

7.5 ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรมีการก าหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและน าส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3 วันก่อนการ
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม  

7.6 คณะกรรมการตรวจสอบควรอ้างอิงถึงกฎบัตรในการจัดท าแผนประจ าปีและตารางเวลาส าหรับการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าวาระในการประชุมสอดคล้อง และมีเวลาเพียงพอท่ีจะท า
ให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งก าหนดเวลาการประชุมได้อย่างเหมาะสม  
 7.7 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสามารถเข้าถึง และได้รับทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
ซึ่งหมายความถึงการได้รับความช่วยเหลือด้านงานธุรการและเลขานุการ โดย อ.ส.ค. ต้องเป็นผู้จัดหาและอ านวย
ความสะดวกให้ โดยท่ัวไปคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความสนับสนุนจากเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการจัดท าวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และด าเนินการเรื่องอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อ.ส.ค. โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการ อ.ส.ค.

8. ค่าตอบแทน 
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โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว และ
ให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

 

9.1 ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี  
วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี (สตง.) เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน คือ การแสดงความเห็นว่ารายงาน

ทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดได้แสดงอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีส าคัญ ดังนี ้ 
(1) หารือขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบกับ สตง.  
(2) พิจารณาข้อตรวจพบจากการสอบบัญชี  
(3) หารือผลการปฏิบัติงานของ สตง.  
(4) พิจารณาและส่งเสริมความเป็นอิสระของ สตง.  
(5) จัดให้มีการประชุมหรือหารือร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบควรหารือขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชีเพื่อเข้าใจถึงผลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าแนะน าจากผู้สอบบัญชีได้ตามความ
เหมาะสม และอาจขอให้ผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาท่ีพบในระหว่างการตรวจสอบหรือข้อจ ากัดจากผู้บริหาร
ระดับสูงท่ีมีผลต่อขอบเขตการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีตามความ
เหมาะสมถึงขอบเขตท่ีผู้สอบบัญชีได้พิจารณาทบทวนรายงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารและสารสนเทศอื่น
ใดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี มีความสอดคล้องกับสารสนเทศท่ีปรากฏในงบการเงินหรือไม่อย่างไร 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

โดยท่ัวไปคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีควรมีการประชุมเพื่อทบทวนรายงาน
ทางการเงินและผลการตรวจสอบ การต้ังส ารองหรือประมาณการการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆท่ีหน่วยงานก ากับดูแลก าหนดขึ้น คดีความในศาล ภาระท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า สิทธิเรียกร้องหรือ
การถูกประเมินใดๆและพิจารณาผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของ อ.ส.ค. ผู้สอบบัญชีอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ฝ่ายบริหารรายงาน
ข้อเสนอแนะท่ีมีสาระส าคัญและแผนการด าเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นๆ การสอบทานนี้จะต้องด าเนินการก่อน

9. ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร 
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เปิดเผยรายงานทางการเงินต่อสาธารณะชน แม้ว่ามีเวลาจ ากัดในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบควร
สอบถามถึงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของปีก่อน 

 9.2 ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน  

ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การทุจริต และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น จึงควรจัดให้มี
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และสามารถเข้าถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยง่าย  

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาและเห็นชอบกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติ
ในกรณีท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เกี่ยวกับการแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และ เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(ผู้บริหารระดับ 8) และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และก ากับ
ดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของอ.ส.ค. ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าท่ี จัดหาท่ีปรึกษา
จากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน าหรือช่วยให้มีการจัดท าการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้
งบประมาณของ อ.ส.ค.  

9.3 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  

ประสิทธิผลในการก ากับดูแลกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน ท าให้คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ประสานงานกับฝ่ายบริหาร สอบถามและพิจารณาค าตอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่  

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคัญในการให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่ฝ่ายบริหาร และ
ติดตามการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

การติดต่อส่ือสารและสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บน
พื้นฐานของความสัมพันธ์อันดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของ อ.ส.ค. กรรมการตรวจสอบต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ของ อ.ส.ค. เป็นอย่างดี การหารือกับฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้กรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจใน
ธุรกิจเพิ่มข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบควรต้ังค าถามเชิงตรวจสอบ ขอข้อมูล และหารือกับบุคคลอื่นภายในองค์กร 

 

 

10.1 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัวอย่างหัวข้อในการอบรมสาหรับกรรมการ
ตรวจสอบมีดังนี้ 

10. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(1) พัฒนาการใหม่ๆเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและบัญชี 
(2) นโยบายบัญชีบางเรื่อง เช่น ตราสารทางการเงิน ภาษี การควบคุมกิจการ เป็นต้น 

 (3) กฎระเบียบใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ อ.ส.ค. 
(4) การป้องกันการกระท าทุจริต 
(5) กรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน (เช่น กรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรเชิง

บูรณาการ  
(6) การบริหารเงินและการควบคุมดูแลการบริหารเงิน 
(7) การก ากับดูแลกิจการ 
(8) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการด าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม 
10.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถด าเนินการได้ 2 ระดับ ได้แก่

ประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล  หรือการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท้ังคณะ โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ ซึ่งในการด าเนินการควรก าหนดไว้อย่างเป็น
ทางการ และอาจขอความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วย โดยมีประเด็นควรพิจารณาดังนี้ (ภาคผนวก)  

(1) การเมินผลการปฏิบัติงาน ควรเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับทราบถึงผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังควรจัดท ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมท้ังแนวทางในการปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล  

 
 

*************************************** 
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ภาคผนวกท่ี 1 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวกท่ี 2 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ 
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ภาคผนวกท่ี 3 
คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE – AM)  

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

 

โดยสามารถแสดงเกณฑ์ประเมินย่อย ของ 4 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้ 
 

หัวข้อ น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

15 1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
1.2 การปฏิบัติหน้าท่ี (น้ าหนักร้อยละ 12) 
1.3 การประชุมและองค์ประชุม (น้ าหนักร้อยละ 1) 

2. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน (ด้าน
คุณสมบัติ)  

15 2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 3) 
2.2 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม (น้ าหนักร้อยละ 3) 
2.3 ความเชี่ยวชาญและความสามารถ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
2.4 การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 4) 

3. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
(ด้านการปฏิบัติงาน 
และผลงาน) 

65 3.1 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
3.2 การวางแผนการตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 10) 
3.3 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด (น้ าหนักร้อยละ 5) 
3.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 15) 
3.5 การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน (น้ าหนักร้อยละ 15) 
ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
3.6 การให้ความเชื่อมั่น (น้ าหนักร้อยละ 10) 
3.7 การให้ค าปรึกษา (น้ าหนักร้อยละ 5) 

4. หน่วยรับตรวจ
ความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ 

5 4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

รวม 100  
 
 

 

 รายละเอียดเกณฑ์ประเมินผลฯ ด้าน IA ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ได้แก่  
 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
 (2) หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ   
 (3) หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและ ผลงาน  
 และ (4) หน่วยรับตรวจ 
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รายละเอียดหลักเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบภายใน 
1. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (น้ าหนักร้อยละ 15) 

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ (น้ าหนักร้อยละ 2) 
ระดับ 1 การก าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติรวมถึงความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระดับ 2 การก าหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน ตามระเบียบฯ และแนว
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ของรัฐวิสาหกิจ* หรือ ตลท. รวมท้ังกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับ
บริบทของรัฐวิสาหกิจ) ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระดับ 3 ก าหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบตามองค์ประกอบและคุณสมบัติท่ีก าหนด และน าไปใช้
ในการสรรหา/แต่งต้ัง 
ระดับ 4 การประเมินองค์ประกอบ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็น
ทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรับทราบ 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวนการก าหนดองค์ประกอบและ
คุณสมบัติ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน

รัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
1) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2) จ านวนของกรรมการตรวจสอบควรมีมากเพียงพอ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลาย 
แต่ไม่ควรมีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการด าเนินงาน ทั้งน้ี จ านวนของกรรมการ 
ตรวจสอบที่เหมาะสมข้ึนอยู่กับขนาดของรัฐวิสาหกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3 - 5 คน 
3) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรืออาจได้รับการแต่งต้ังจากกรรมการที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
5) วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจซึ่งหมายความ
ว่า หากวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหมดลงไปแล้ว จะเป็นผลท า ให้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบหมดไปด้วย 
6) กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือเมื่อขาดคุณสมบัติในการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
7) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
7.1) เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งน้ัน 
7.2) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการด า เนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
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1.2 การปฏิบัติหน้าท่ี (น้ าหนักร้อยละ 12) 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อจัดท ากฎบัตรรวมถึงคู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ระดับ 2 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจมีความครบถ้วน* 
ระดับ 3 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ และการก าหนด
แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน 
ระดับ 4 การสอบทานการด าเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ในทุกประเด็นท่ีมีความเส่ียงส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสอดคล้องการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีมีสาระส าคัญต่อสภาพแวดล้อม
ของความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจและมีบทบาทในการสอบทานการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ตามเกณฑ์ Enabler 
ท้ัง 7 ด้าน 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวนกฎบัตร คู่มือ และแผน
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 

นอกจากน้ี กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และ
กรรมการตรวจสอบคนอื่นควรมีความรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ กฎหมาย ภาษีอากร เป็นต้น 
8) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
8.1) ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
8.2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอ านาจในการตัดสินใจด้านการ
บริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ าจากรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งน้ี ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ 
8.3) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบ 
8.4) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจน้ันมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการด าเนินงานของบริษัท• องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามคู่มือของ กลต. 
(พิจารณาเพ่ิมเติมกรณีเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
• องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามประกาศ ธปท. (พิจารณาเพ่ิมเติมกรณีเป็น
รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน) 
• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถพิจารณาจ้างที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญได้ 
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1.3 การประชุมและองค์ประชุม (น้ าหนักร้อยละ 1) 
ระดับ 1 คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดปฏิทินการประชุม และวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมี
ความถี่ในการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  และวาระประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องครอบคลุม
บทบาทหน้าท่ีตามกฎบัตร รวมถึงระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 การได้รับข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันท าการ 
ระดับ 3 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีขึ้น
ในรอบปี 
ระดับ 4 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
รัฐวิสาหกิจ 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงานรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวนกระบวนการจัดประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2. หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ (น้ าหนักร้อยละ 15) 

2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 3) 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจัดท ากฎบัตร และ
จรรยาบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ระดับ 2 กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความ
ครบถ้วน* ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดี 
ระดับ 3 การหารือร่างกฎบัตร รวมถึงพันธกิจของงานตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการน าเสนอกฎบัตรต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เพื่ออนุมัติ รวมถึงการส่ือสารกฎบัตรให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
ระดับ 4 การด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในกฏบัตรอย่างครบถ้วน 
ระดับ 5 การทบทวน/ปรับปรุงกฎบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ : 
• เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง 
• หน้าที่และความรับผิดชอบ (ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาทหน้าที่ต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ บทบาทหน้าท่ีต่อผู้สอบบัญชี บทบาทหน้าท่ี ต่อฝ่ายบริหาร บทบาทหน้าท่ีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน) 
• การประชุม (ความถ่ีของการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเสียง) 
• การสอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบผลจากการทบทวนกฎบัตร คู่มือปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องให้กฎบัตร คู่มือปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น กฎ ระเบียบ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
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2.2 ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม (น้ าหนักร้อยละ 3) 
ระดับ 1 การก าหนดโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ 
ระดับ 2 การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการด าเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีมีต่อ
ความเป็นอิสระหรือเท่ียงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในท่ีอาจเกิดขึ้น 
ระดับ 3 การด าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการด าเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ี
มีต่อความเป็นอิสระหรือเท่ียงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในท่ีอาจเกิดขึ้น 
ระดับ 4 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแผนการจัดสรร
ทรัพยากร หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าพบและเข้าร่วมเกี่ยวกับการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ และ
ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ 
ระดับ 5 การทบทวนและยืนยันถึงความอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมีสถานภาพเทียบเท่าผู้บริหารหรือหัวหน้าของหน่วยงานส าคัญอื่น ๆ ในรัฐวิสาหกิจ 
• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าท่ีบริหาร
หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนการตรวจสอบ 
• หน่วยตรวจสอบภายในต้องก าหนดนโยบายการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระและความ
เท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งต้องด าเนินการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในตามนโยบายก าหนด 
• ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการด าเนินการเพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส าเนาถึงหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับทราบ 
• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถเข้าพบและเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบของกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
• พันธกิจ และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
• อ านาจ และภาระหน้าท่ี (ซึ่งครอบคลุมการป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่นภายในองค์กร และการสอบทาน Enablers) 
• สถานะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
• ลักษณะความสัมพันธ์ในการรายงาน/ประสานงาน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานก ากับดูแล เป็นต้น 
• อ านาจในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินที่จับต้องได้ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงบริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม และหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
• ประมวลจรรยาบรรณ ท่ีผู้ตรวจสอบภายในควรถือปฏิบัติ 
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2.3 ความเช่ียวชาญและความสามารถ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ และความสามารถอื่น ๆท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาตรวจสอบ* รวมท้ังประเด็นท่ี
เกิดขึ้นใหม่ ๆ 
ระดับ 2 การวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับการวิเคราะห์
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรายต าแหน่งท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการประเมิน
ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) เพื่อน าไปประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan: IDP) ของผู้ตรวจสอบ 
ระดับ 3 ก าหนดแนวทาง/แผนการสรรหา การพัฒนา และรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในท่ีมีความรู้  
ความสามารถท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบพร้อมท้ังด าเนินงานครบถ้วน มีการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามทักษะท่ีก าหนด ท้ัง Technical Skills และ Soft Skills 
ระดับ 4 การสนับสนุนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองในการเป็น Certified Internal Auditor (CIA) หรือ 
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรเป็น
อย่างดี 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวนทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
• หากบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายในและให้บริการอื่นแก่รัฐวิสาหกิจพร้อมกันด้วย อาจท าให้ความ 
เป็นอิสระและความเที่ยงธรรมด้อยลงไปได้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่มีการ
ปฏิบั ติงานหลายประเภทให้แก่รัฐวิสาหกิจว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมหรือไม่  หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่รัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ให้บุคคลภายนอกเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานน้ันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

หมายเหตุ : 
• การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามทักษะที่ก าหนด ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมทางวิชาชีพตรวจสอบไม่น้อยกว่า  40 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปีทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้
ตรวจสอบภายใน เช่น 
• ความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
• การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
• การก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 
• ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี (Cyber Security) 
• การตรวจสอบภายใน 
• การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของบัญชี 
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2.4 การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (น้ าหนักร้อยละ 4) 
ระดับ 1 การก าหนดแนวทางการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ท้ังการประเมินภายในองค์กร และ
ภายนอกองค์กร 
ระดับ 2 การก าหนดแนวทางในการน าผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจมาประกอบการ
พิจารณาวัดผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ระดับ 3 การด าเนินการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบตามแนวทางท่ีก าหนด อย่างครบถ้วน การจัดท าแผน
ปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ (รอบถัดไป) รวมถึงการด า เนินการตามแผนปรับปรุงฯ 
(รอบก่อนหน้า) 
ระดับ 4 การรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการน าผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจมาประกอบการพิจารณาวัดผล
งานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

• การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของบัญชีและการเงิน 
• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ 
• การให้ค าแนะน าปรึกษา 
• มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 
• ทักษะด้านอื่นที่จ าเป็นต่อองค์กร 
• ทักษะด้านอื่นที่จ าเป็นต่อองค์กร 
 
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 
• วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor - CIA) 
• ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Certification in Control Self Assessment - CCSA) 
• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในด้านบริการการเงิน (Certified Financial Service Auditor - CFSA) 
• Certified Government Auditing Professional – CGAP 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant – CPA) 
• Certified Fraud Examiners - CFE 
• Certified Bank Auditor – CBA 
• วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน ระบบสารสนเทศรับอนุญาต (Certified Information Systems Auditor -CISA) 
• Certified Information Security Management – CISM 
• Certified Information Systems Security Professional – CISSP 
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3. หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติงานและผลงาน (น้ าหนักร้อยละ 65) 
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.1 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อประกอบการจัดท า คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยคู่มือฯ 
สอดคล้องกับกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ระดับ 2 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคล้องกับบริบท/วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมท้ังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ี
ดี และมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ 3 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน รวมถึงมีการอนุมัติและการส่ือสารคู่มือ
ปฏิบัติงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
ระดับ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน 
ระดับ 5 การทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
• บทบาทและความรับผิดชอบ 
• แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
• แนวทางในการประเมินกระบวนการก ากับการดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  รวมถึง
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรด้านต่าง ๆ 
• การสอบทานงานครบถ้วนทั้งด้านกลยุทธ์ (S) การด าเนินงาน (O) การเงิน (F) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบาย 
(C) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
• แนวทางในการบันทึก และจัดเก็บเอกสาร 
• การสื่อสารและการรายงาน 
• แนวทางในการให้ค าแนะน าปรึกษา 
• การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
• การฝึกอบรมและการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 
• การวัดผลงานและดัชนีวัดผลงาน 
 

หมายเหตุ : 
• แนวทางการประเมินภายในองค์กร และภายนอกองค์กร 
- ภายในองค์กร : จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และการประเมินในแต่ละงวดโดยการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน หรือโดยบุคคลอื่น 
ภายในองค์กรที่มีความรู้เก่ียวกับแนวทางการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบ 
- ภายนอกองค์กร : ต้องมีการประเมินจากภายนอกอย่างน้อยทุก 3-5 ปี โดยผู้เชียวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความ
เป็นอิสระ 
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3.2 การวางแผนการตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 10) 
ระดับ 1 ก าหนดกระบวนการในการจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีของ
รัฐวิสาหกิจ 
ระดับ 2 การจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความ
เส่ียงท่ีส าคัญของรัฐวิสาหกิจ และแผนของรัฐวิสาหกิจ 
ระดับ 3 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ การจัดท าแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีตามฐานความเส่ียงท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน และการอนุมัติ
และการส่ือสารแผนการตรวจสอบต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับ 4 แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจ าปีมีการประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม
การตรวจสอบอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ (พิจารณาการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน) สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และความเส่ียงท่ีส าคัญของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเกณฑ์การประเมินท้ัง 7 
หัวข้อ เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายบริหาร 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน/ด าเนินงานในการปรับเปล่ียน
แผนการตรวจสอบ กรณีพบประเด็นส าคัญท่ีส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนแผนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ควรประกอบด้วย : 
• เป้าหมายของแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 
• กระบวนงานหลัก และกระบวนงานย่อย 
• ความเสี่ยงที่ส าคัญ/ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
• ล าดับความส าคัญในการตรวจสอบ/ระดับความเสี่ยง 
• ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 
• จ านวน Mandays รวมตลอดระยะเวลาของแผน 
• จ านวน Mandays ส าหรับแต่ละปีที่ใช้ส าหรับการตรวจสอบ 
องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบประจ าปี ควรประกอบด้วย : 
• เป้าหมายของแผนการตรวจสอบประจ าปีที่เชื่อมโยงกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 
• โครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน 
• วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
• ระดับความเสี่ยง/ล าดับความส าคัญ 
• ระยะเวลาการในการปฏิบัติงานตรวจสอบ/Mandays ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมกระบวนงาน และการพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงงบประมาณ 
• ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน 
• แผนการตรวจสอบก าหนดกิจกรรมในการเป็นผู้ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้/การให้บริการ ให้ค าแนะน าปรึกษา 
(Consulting) 
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3.3 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด (น้ าหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 มีการก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียด โดยแผนการตรวจสอบภายใน
ในรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร 
ระดับ 2 หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานและ/หรือจัดท าทางเดินของงาน (Flow Chart) ของกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน พร้อมท้ังมีการประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริต และวิธีการในการบริหารจัดความเส่ียง
ของการทุจริตขององค์กร และมีการก าหนดแนวทางการตรวจสอบส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกเรื่อง 
ระดับ 3 หน่วยตรวจสอบภายในมีการแจ้งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการไม่น้อยกว่า 60 
วัน ให้หน่วยรับตรวจทราบ มีการจัดท าแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามความเส่ียงทุกเรื่องตามแผน
ตรวจสอบประจ าปี และมีการสอบทานและอนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามล าดับช้ันของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ระดับ 4 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) ให้มีประสิทธิภาพ 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนตรวจสอบภายในในรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ี การจัดท าแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ นอกจากการถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีแล้ว ต้องก าหนด : 
1. แผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. แผนการพัฒนา และสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 
3. หน่วยตรวจสอบต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจ อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการประเมินความเสี่ยง 
ที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู่ตลอด ดังน้ัน ผู้ตรวจสอบภายใน ควรทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบ 
ประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หมายเหตุ : 
กรณีที่การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีบริษัทในเครือบริษัทร่วมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณา 
ประเมินความเสี่ยงขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องน้ันว่าการปฏิบัติงานขององค์กรน้ัน มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของรัฐวิสาหกิจหรือไม่ หากมีความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวมการตรวจสอบบริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่ เกี่ยวข้องน้ันไว้ในแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบประจ าปีของ
รัฐวิสาหกิจ 
• วัตถุประสงค์ของการแจ้งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจรับทราบถึง
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ (เบื้องต้น) ขอบเขตการตรวจสอบ(เบื้องต้น) จุดมุ่งเน้นการตรวจสอบ (เบื้องต้น) ระยะเวลาในการ 
เข้าตรวจสอบ (เบื้องต้น) ขอบเขตเอกสาร (เบื้องต้น) ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบและการให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
• การสื่อสารแผนปฏิบัติงานตรวจสอบล่วงหน้า 60 วัน ไม่นับรวมเรื่องตรวจพิเศษที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
เข่น งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารสูงสุด งาน
ตรวจสอบ และงานตรวจสอบประเภทไม่แจ้งให้หน่วยรับตรวจรับทราบล่วงหน้า (Surprise Check) เป็นต้น 
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3.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ าหนักร้อยละ 15) 
ระดับ 1 มีการก าหนดวิธีการตรวจสอบ (Audit Tools) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบครบถ้วน 
ระดับ 2 ด าเนินการตรวจสอบครบทุกวิธีการตรวจสอบท่ีก าหนดในแนวทางการตรวจสอบ พร้อมท้ังมีการจัดท า
กระดาษท าการรองรับทุกวิธีการตรวจสอบ 
ระดับ 3 มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเบ้ืองต้น (การจัดท า Memo สรุปผล) ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมท้ังสามารถ
เช่ือมโยงระหว่างแนวทางการตรวจสอบกับกระดาษท าการได้ครบ อีกท้ังสามารถเช่ือมโยงระหว่างกระดาษท าการ
หลักกับกระดาษท าการย่อยได้ครบถ้วน 
ระดับ 4 มีการสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการน า ระบบเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3.5 การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดท ารายงาน (น้ าหนักร้อยละ 10) 
ระดับ 1 การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบมีความครบถ้วน 
ระดับ 2 ผู้ตรวจสอบด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามแนวทางท่ีก าหนดอย่าง
ครบถ้วน 
ระดับ 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ การน าเทคโนโลยี
และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ระดับ 4 หน่วยตรวจสอบภายในสามารถให้ข้อเสนอแนะในเชิงกลยุทธ์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้
รวมถึงการสรุปประเด็นจากการตรวจสอบเป็นองค์ความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อน า ไปสู่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งภายในหน่วยตรวจสอบภายในและองค์ความรู้ขององค์กร 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (การก าหนดวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือการตรวจสอบ 
แนวทางในการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบและการสอบทานงาน 
1.1. การประชุมเปิดการตรวจสอบ 
1.2. การระบุ วิเคราะห์ และบันทึกงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางที่ถูกต้อง 
1.3. การรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบผลการตรวจสอบ 
1.4. การสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
2. การสื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารสูงสุด 
2.1 การประชุมปิดการตรวจสอบ 
2.2 การเปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคัญ (พิจารณาจากWorking paper และการสรุปผลการตรวจสอบ) รวมถึงการ 
จัดล าดับความส าคัญของผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ 
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ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
3.6 การให้ความเช่ือมั่น (น้ าหนักร้อยละ 10) 

ระดับ 1 การตรวจสอบภายในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับช่วยให้ 
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน หรือการบริหารความเส่ียงหรือการก ากับดูแล 
ระดับ 2 การตรวจสอบภายในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับช่วยให้ 
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแล 
ระดับ 3 การประเมินผลด้านการให้ความเช่ือมั่นของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ผู้บริหารระดับสูง 
ระดับ 4 ผลจากการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการให้ความเช่ือมั่น ท าให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการ
ปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Enabler ท้ัง 
7 ด้าน 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบอย่างทันกาลต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ (เฉลี่ยภายใน 7 วันหลังจากการประชุมปิดตรวจ) 
2.4 การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุดอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

ทั้งน้ี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจัดท ารูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับรายงาน โดยทั่วไปรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
1) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
2) ขอบเขตการตรวจสอบ 
3) บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบ และน าเสนอเฉพาะประเด็นส าคัญที่มีความเสี่ยงสูง 
4) ผลงานที่เป็นที่น่าพอใจของหน่วยรับการตรวจ 
5) รายละเอียดของข้อตรวจพบ ซึ่งจะระบุ 
- ข้อตรวจพบ ปัญหา ผลกระทบและความเสี่ยง 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
- ความเห็นของฝ่ายบริหารเก่ียวกับข้อตรวจพบและแผนในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
- ประเด็นอื่นที่ควรพิจารณา 
3. การติดตามผลการตรวจสอบ 
3.1 การติดตามข้อเสนอแนะ 
3.2 การจัดท าทะเบียนควบคุมการติดตาม (การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ) 
3.3 การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
3.4 การหารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และ/หรือผู้บริหารสูงสุด เกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับจากการตรวจสอบ เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการให้ความเช่ือมั่น เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

3.7 การให้ค าปรึกษา (น้ าหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ค าปรึกษาท่ีช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการวบคุม
ภายใน หรือการบริหารความเส่ียง หรือการก ากับดูแล 
ระดับ 2 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ค าปรึกษาท่ีช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง และการก ากับดูแล 
ระดับ 3 การประเมินผลด้านการให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหารระดับสูง 
ระดับ 4 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้ค าปรึกษาท่ีส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน
ของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้
ค าแนะน า เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการด า เนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน Enabler ท้ัง 7 ด้าน 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการให้ค าปรึกษา เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความเช่ือมั่นในการให้
ค าปรึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ความเช่ือมั่น : 
1.กิจกรรมการตรวจสอบช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร 
2.กิจกรรมการตรวจสอบประจ าปีช่วยยกระดับประสิทธิภาพของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีให้แก่องค์กร 
3.กิจกรรมการตรวจสอบประจ าปีช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
4.กิจกรรมการตรวจสอบประจ าปีช่วยยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมภายในขององค์กร เป็นต้น 
การให้ค าปรึกษา : 

หมายเหตุ : 
การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย 
• Financial Audit – การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานการเงิน การให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและระบบ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ 
• Operation and Performance Audit – การให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในระบบงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ระบบงาน Enablers ทั้ง 7 ด้าน ตามแนวทางที่ สคร. ก าหนด 
• Compliance Audit – การให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
• Security Audit – การให้ความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศหน่วยตรวจสอบภายในต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น และด้านการให้ค าปรึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเด็นการประเมินควรครอบคลุมอย่างน้อย 
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1.การให้ค าปรึกษาช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร 
2.การให้ค าปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของฝ่าย
บริหาร เป็นต้น 
4. หน่วยรับตรวจ (น้ าหนักร้อยละ 5) 

4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (น้ าหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไว้อย่างชัดเจน 
ระดับ 2 การส่ือสารบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และพนักงาน
ของหน่วยรับตรวจรับทราบ 
ระดับ 3 หน่วยรับตรวจด าเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีก าหนด โดยให้ความร่วมมือในการ
ประสานงาน และข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ 
ระดับ 4 การประเมินการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานร่วมกันและแจ้ง
ให้ผู้บริหารสายงานของหน่วยรับตรวจรวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : 
บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เช่นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด า เนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นที่
เก่ียวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้การตอบชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ผู้
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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ภาคผนวกที่ 4 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 หมวด 2 ข้อ 10 (10) ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมท้ังรายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด าเนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ 
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
รายคณะ  

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

 
ประเด็นที่พิจารณา 

 
แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

1.โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1 จ านวนกรรมการมีความเหมาะสม 

      

1.2 คณะกรรมการประกอบด้วย
บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์
หลากหลาย 

      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการ
มีจ านวนท่ีเหมาะสม 

      

1.4 กรรมการได้รับทราบก าหนดการ
ประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี
ล่วงหน้า 

      

1.5 บรรยากาศในการประชุม
คณะกรรมการเอื้ออ านวยให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

      

1.6 กระบวนการในการให้ข้อมูลแก่
กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ใหม่ 

      

2.บทบาทและความรับผิดชอบ 
2.1 สอบทานงบการเงินท่ีถูกต้องและ
น่าเช่ือถือ 

      

2.2 สอบทานให้องค์กรด าเนินการ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบให้
ถูกต้อง 

      

2.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีดี 
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ประเด็นที่พิจารณา 
 

แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

2.4 ให้ความเห็นในการแต่งต้ัง ถอด
ถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      

2.5 มีการควบคุมและติดตามการ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารอย่าง
เหมาะสม 

      

3. ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี 
3.1 ประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการบริหารและจัดการ
หน่วยตรวจสอบภายใน 

      

3.2 ประสิทธิผลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการติดตามกิจกรรมของ
ผู้สอบบัญชี 

      

4.ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
4.1 การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่าย
บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม 

      

5.การรายงาน 
5.1 การรายงานต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

      

5.2 การรายงานต่อองค์กรก ากับดูแล       

6.การรักษาคุณภาพ 
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของการ
เป็นกรรมการ 

      

6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร
อย่างเพียงพอท่ีจะช่วยให้ปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นที่พิจารณา 
 

แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

6.3 เมื่อมีกรรมการใหม่ 
คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่าย
ตรวจสอบจัดเอกสารหรือจัดบรรยาย
สรุป  เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและ
การปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ 

      

ประมวลผลคะแนน       

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

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

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

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

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



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

57 
 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
รายบุคคล  

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

 
ประเด็นที่พิจารณา 

 
แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

1.โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1 กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

      

1.2 กรรมการอิสระใน
คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับ
มอบหมายหน้าท่ีมีคุณสมบัติ ความรู้ 
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับ
บทบาทท่ีได้รับมอบหมาย 

      

1.3 กรรมการได้ศึกษาเอกสารและ
ข้อมูลก่อนการประชุม 

      

1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือบุคคลท่ีด าเนินการเป็นประธาน
ในท่ีประชุม ได้ก ากับให้การประชุม
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และกฎบัตร ได้ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

2.2 ไม่แทรกแซงการท างานของฝ่าย
บริหาร 

      

2.3 มีการควบคุมและติดตามการ
ด าเนินการของฝ่ายตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม 
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แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

2.4 พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา 

      

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

แบบประเมินผลรายบุคคลมีหัวข้อประเมิน 2 ส่วน 8 หัวข้อ มีการปรับปรุงแบบฟอร์มมาจากบริษัทตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

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

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

 
 
 




