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1. คำนิยาม 
 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การส่งเสร ิมก ิจการโคนม            
แห่งประเทศไทย   
“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า ฝ่าย/สำนักงาน ตามข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน 
“หัวหน้าหน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หัวหน้าฝ่าย/สำนักงาน ของหน่วยรับตรวจ 
“หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า พนักงานในสังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าท่ี รับผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายใน  
“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กิจกรรมเพื่อให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services) โดยการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  การกำกับดูแลที่ดี  และ    
การปฏิบัติงานต่าง ๆ  ขององค์กรอย่างเป็นระบบ การสอบทานการดำเนินงานตาม Core Business Enablers ท้ัง 
7 ด้าน รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting Services) อย่างเป็นอิสระ
และเท่ียงธรรม   เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามแผนงานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพื่อ กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ  
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

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

2.2  เพื่อตรวจสอบข้อมูลรายการใช้งบประมาณทำการ / ลงทุน   ถูกต้องตามกฎหมาย   ระเบียบ   
ข้อบังคับ   คำส่ัง   มติคณะรัฐมนตรี   และนโยบายท่ีกำหนด 

2.3  เพื่อตรวจสอบให้มีความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามการบริหารจัดการความเส่ียง   การควบคุมภายใน   
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
ขององค์กร 

กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 



กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน 

                                                                     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย      

  
 

2 
 

2.4  รายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คำแนะนำปรึกษาเป็นไปอย่างอิสระ   ถูกต้อง   เที่ยงธรรม   
ชัดเจน   เพื่อเพิ่มคุณค่า   และยกระดับการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร 

2.5 จัดให้มีระบบการติดตามผลข้อตรวจพบ   ข้อเสนอแนะ   เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

2.6 สามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

3. คุณสมบัติและการแต่งต้ังหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 
3.1 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

• ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี  และ 
• มีประสบการณ์ทำงานในองค์กร อย่างน้อย 2 ด้าน (ด้านอำนวยการและบริหาร,ด้านกิจการโคนม

,ด้านอุตสาหกรรมนม) และ 
• ต้องเป็นพนักงานระดับ 7 หรือ 8 ท่ีมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ในข้อต่อไปนี้ 

- เคยดำรงตำแหน่งระดับ 6 และ 7 รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- เคยดำรงตำแหน่งระดับ 7 และ 8 รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 
- เคยดำรงตำแหน่งในระดับ 6,7 และ 8 รวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี 

3.2 ผู้ตรวจสอบภายใน  
- คุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทุกแผนก เฉพาะแผนกตรวจสอบบัญชีการเงินต้องมีคุณวุฒิ 

ปริญญาตรีด้านบัญชี หรือปริญญาตรีด้านใด ๆ ก็ได้ แต่ต้องมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี 
- มีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศและ 

คำส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร 
- มีความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์กร  การประเมินความเส่ียง  และการควบคุมภายใน สามารถ 

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

4. ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน (ฝตส.)   คือการปฏิบัติงานให้ความเชื ่อมั ่น(Assurance services ) 
กระบวนการบริหารความเสี ่ยง การควบคุมภายใน การให้คำแนะนำปรึกษา ( Consulting services) ต่อ           
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ   และตรวจสอบเพื่อให้ความมั่นใจด้วยความเป็นอิสระ   และเท่ียงธรรม   
เพื่อให้การดำเนินงานกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้     
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   รวมถึงเพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของ
ผลผลิต   โดยสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน   กระบวนการบริหารความเส่ียง   ระบบการควบคุม
ภายใน   กระบวนการตรวจสอบ   และกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์  และหลักจรรยาบรรณ   ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบบทบาท   ภาระหน้าท่ีขอบเขต  
การปฏิบัติงาน ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องสอบทานกฎบัตรการตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
นำเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบอ้างอิง
และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในดังกล่าวให้
หน่วยงานภายในอ.ส.ค.ทราบท่ัวกัน 

ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์   สุจริต   มีความเท่ี ยงธรรม  มีความรู้
ความสามารถและเก็บรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติงาน   ทั้งนี ้  ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณสำหรับ          
ผู้ตรวจสอบภายใน 

ขอบเขตการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในได้แก่   การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายใน  และการกำกับดูแลขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยท่ีฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น
และดำเนินการอยู่นั้นมีความเพียงพอ   รวมถึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ท้ังนี้  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

1. มีการกำหนดและจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม 
2. มีการประสานงานกันระหว่างหนว่ยงานตามความเหมาะสม 
3. ข้อมูลทางการเงิน  การบริหารงาน  และการดำเนินงานท่ีสำคัญมีความถกูต้อง   เช่ือถือได้และ

ทันเวลา 
4. พนักงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยปฏิบัติงานตามนโยบาย   

มาตรฐาน  ระเบียบ  กฎหมาย  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพและได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ  

รวมทั้งลดโอกาสในการนำไปสู่การทุจริต 
6. แนวทางและแผนการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ 
7. มีกระบวนการควบคุมท่ีมีคุณภาพ   และมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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8. ฝ่ายบริหารและผู้ที ่เกี ่ยวข้องตระหนักถึงประเด็นทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อองค์การ   
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  และได้ดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสม 

โดยในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบอาจมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุง  การควบคุม
ทางการบริหาร ความสามารถในการทำกำไร   และภาพลักษณ์ขององค์กรให้กับผู้บริหารทุกระดับ  หน่วยรับตรวจ
ท่ีเกี่ยวข้อง หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. ความรับผิดชอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบงานภายใน
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อ 

5.1 ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน  และระบบ 
สารสนเทศขององค์กร  การควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ  และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและขอบเขต      
การปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกำหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

5.2 รายงานประเด็นสำคัญท่ีพบเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ  ขององค์กร     
และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ 

5.3 ให้ข้อสังเกตและคำแนะนำแก่ผู้บริหารเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล   และเกิดผลสัมฤทธิ์   เพื่อสร้างความมั่นใจในการเพิ่มคุณค่า   หรือความมีประโยชน์สูงสุด   รวมถึง
การกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

5.4 เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี     
และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาน 

5.5 ประสานงานและกำกับดูแลงานการติดตามและการควบคุมอื่น   เช่น  การบริหาร    
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ   ด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล   หลักจรรยาบรรณ ความปลอดภัย   
สภาพแวดล้อมและการสอบบัญชี   เป็นต้น 

5.6 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางท่ีกำหนดไว้   โดยใช้ความรู้ความสามารถพิจารณา 
ความเส่ียง   ปัจจัยท่ีทำให้เกิดการทุจริต   และผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหา
ทุจริต 

5.7 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมายคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
 5.8 การสอบทานและยกระดับผลการดำเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ หรือCore Business Enablers ทั้ง 7 หัวข้อ จากทั้งหมด 8 หัวข้อ (ไม่รวมหัวข้อ            
การตรวจสอบภายใน) ประกอบด้วย 
  5.8.1 การกำกับดูแลก ิจการที ่ด ีและการนำองค ์กร (Corporate Governance & 
Leadership : CG & Leadership) 
  5.8.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning : SP) 
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  5.8.3 การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Rick Management & Internal 
Control :RM&IC) 
  5.8.4 การมุ ่งเน ้นผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย และลูกค้า (Stakeholder and Customer 
Management : SCM) 
  5.8.5 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology :DT) 
  5.8.6 การบริหารทุนมนษย์ (Human Capital Management :HCM) 
  5.8.7 การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation 
Management :KM&IM) 
 
6. ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 

         ความอิสระ คือ การเป็นอิสระจากเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องขึ้นตรงต่อผู้บริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งความเป็น
อิสระเป็นส่ิงจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล ท้ังนี้ ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของบุคคล การปฏิบัติงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับการจัดการ 
          ความเที่ยงธรรม คือ ทัศนคติที่ปราศจากความลำเอียง เพื่อเป็นการเอื้อให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในด้วยความเชื่อมั่นในผลงาน และไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงานซึ่งดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ
ภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักนำจากผู้อื่น ท้ังนี้ ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
ความเที่ยงธรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคคลการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต้องได้รับ      
การจัดการ 

6.1 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
6.1.1  ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน   
6.1.2  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  และผู้บริหารระดับสูง 

ตามท่ีกำหนดไว้ในความรับผิดชอบข้างต้น ซึ่งรวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับบุคลากร        
ในหน่วยตรวจสอบภายในด้วย 

6.2 บุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และให้บริการอื่นให้แก่ อ.ส.ค.พร้อมกันด้วย     
อาจทำให้ความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมด้อยลงไปได้ ควรเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. พิจารณาว่า จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระและเที ่ยงธรรมหรือไม่  หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุม ัต ิให้
บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่ อ.ส.ค.  ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   ให้บุคคลภายนอกเปิดเผย
รายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

6.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ เพื่อให้
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มท่ีตามหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ท้ังนี้ 
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หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อำนวยการถึงความเป็นอิสระของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

6.4 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถรายงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อำนวยการ เช่น 

• การให้ความเห็นชอบกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในตามผลการประเมินความเส่ียง 
• การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• การอนุมัติค่าตอบแทนของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• การพิจารณาส่ังการตามรายงานผลการตรวจสอบ 
• การพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังและโยกย้ายหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• การสอบถาม เกี ่ยวกับความเหมาะสมของการกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน  และความเพียงของ

ทรัพยากร 
6.5 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องปราศจากการแทรกแซงใดๆ ในเรื่องของการกำหนดขอบเขต    

การปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ กรณีท่ีมีการแทรกแซง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องเปิดเผย
ถึงการถูกแทรกแซงหรือหารือถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อำนวยการ 
 
7. ภาระหน้าท่ี 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในมีภารกิจด้านการตรวจสอบและประเมินระบบงาน
ภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   โดยไม่ขัดต่อความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์สุจริต  ดังนี้ 

7.1 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในพร้อมท้ังจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนการฝึกอบรม และแผนงบประมาณประจำปี 

7.2 จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจำปี   โดยใช้แนวทางการบริหาร    
ความเสี่ยง ซึ่งหมายความรวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยง หรือ       
การควบคุมภายใน และนำเสนอแผนต่อผู้อำนวยการพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 
และเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พร้อมส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ
ประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กระทรวงการคลัง และ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบประจำปีให้ปฏิบัติในทำนองเดียวกัน   
ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบประจำปี  

7.3 ปฏิบัติงานตามท่ีกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีตามท่ีได้รับอนุมัติ  รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ 

7.4 จัดใหม้ีผู้ตรวจสอบภายในท่ีมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการอบรมทางวิชาชีพ ตามท่ีกำหนดไว้
ในกฎบัตรนี้  โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรม 
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/ สัมมนาอย่างน้อย 40 ช่ัวโมง / คน / ปี โดยมีการรับการอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ อย่างน้อย    
6 ช่ัวโมง 

7.5 ประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับกระบวนการการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายในท่ีสำคัญโดยปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

7.6 ผู้ตรวจสอบที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นเวลานานหลายปี  ให้มีการเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่ภายใน   
ฝ่ายตรวจสอบภายในสม่ำเสมออย่างน้อยทุกสามปี โดยเป็นการเปลี ่ยนแปลงหน่วยรับตรวจ และ/ หรือ 
เปล่ียนแปลงกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 

7.7 นำเสนอรายงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการ       
โคนมแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยสรุปประเด็น
สำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบระหว่างไตรมาสและประเด็นอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

7.8 พิจารณานำประเด็นสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการต่อไป 
ในกรณีมีผลตรวจสอบท่ียังหาข้อยุติกับฝ่ายบริหารไม่ได้ 

7.9 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับแนวโน้มและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ  ในการตรวจสอบภายใน   
รวมถึงนำเสนอเป้าหมายและแนวทางการวัดผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.10 ประสานงานเพื ่อหาร ือขอบเขตการปฏิบัต ิงานของผู ้สอบบัญชีและองค์กรกำกับดูแลอื่น                  
เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

8. สิทธิ 

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ  ดังนี้ 
1.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ความ

ร่วมมือกับฝ่ายตรวจสอบภายในรวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และบุคลากร 
3.  จะต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยคว าม        

เท่ียงธรรม ปราศจากอคติ เข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ 
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ ดังนี้ 
1.  การเป็นกรรมการกำหนดนโยบายและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานใด ๆ นอกเหนือจากการ

ตรวจสอบภายใน หรือเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง หรือกรรมการสอบสวนทางละเมิด หรือกรรมการสอบสวนลงโทษ
ทางวินัย หรือกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการตรวจรับงานของหน่วยงานอื่น ยกเว้น งานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

2.  จัดทำหรืออนุมัติรายการทางการบัญชี 
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3.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายตรวจสอบภายในยกเว้นพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงมิได้เป็นผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสียในการดำเนินกิจการขององค์กร 

4. ต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที ่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนทำการ
ตรวจสอบ 

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

9.1 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 9.1.1 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในไม่ควรเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้น ๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม 

 9.1.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในภาระหน้าท่ี
ตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนงานท่ีกำหนดไว้ รวมทั้งระบุความเส่ียงท่ีสำคัญและการควบคุมภายในท่ีมีการ
กำกับดูแลและอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

  9.1.3 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        
เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

 9.2 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารของ อ.ส.ค. 

  9.2.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร ดังนั้น 
กลยุทธ์   แผนการตรวจสอบ ควรหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้
มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
  9.2.2 กรณีที่ฝ่ายบริหารขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ และ รายงานผลการ
ตรวจสอบในประเด็นเฉพาะเรื ่องนอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนประจำปี  ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน พิจารณาว่ามีความขัดแย้งกับขอบเขต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานท่ีมีต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือไม่ หากหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในพิจารณาดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารร้องขอ ให้นำเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 
  9.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน และ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจเป็นสิ่งสำคัญ ฝ่าย
บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรควรมีความเช่ือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นอิสระ และความรู้
ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน 

9.3 ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี  (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 
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  9.3.1 ผู้ตรวจสอบภายในควรประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อหารือ
เกี่ยวกับ แผนการตรวจสอบและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัตงิาน
ภายในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน 
  9.3.2 กรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้สอบบัญชี หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในขอ
คำแนะนำหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้สอบบัญชี  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินการหาทางแก้ไข 

10. การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับผลประโยชน์ส่วนตัว  ซึ่งอาจมีสว่น
ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้ตรวจสอบ
ภายใน  กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบอย่างเท่ียงธรรมได้ 

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน กำหนดให้ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์      
ก่อนเข้าทำการตรวจสอบ 

แนวทางในการปฏิบัติการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ลักษณะของความขัดแย้ง แนวทางปฏิบัติ 

1.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบใน 
    หน่วยงานท่ีเคยปฏิบัติงานมาก่อน 
2.  เป็นผู้มีส่วนร่วมในการวางระบบควบคุมภายใน 
    หรือจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน 
3.  มีคำส่ังให้ปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการสอบ 
    ข้อเท็จจริง  คณะกรรมการสอบสวนความรับผิด 
    ทางละเมิด  คณะกรรมการสอบวินัย 
4.  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีตน 
    มีญาติพี่น้องหรือผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็น 
    ผู้บริหารหน่วยงานนั้น 
5.  เป็นกรรมการหรือผู้มีอำนาจส่ังการเชิงบริหาร 
    ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการแสดงความเห็น           
    อย่างเท่ียงธรรมและเป็นกลาง 

1.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อำนวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
2.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อำนวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
3.  แจ้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อำนวยการเพื่อ 
    ยกเลิกคำส่ัง 
 
4.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อำนวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
 
5.  รายงานหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ  ผู้อำนวยการ 
     หรือคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
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ในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้งกับผู้ตรวจสอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  และ / หรือผู้ตรวจสอบ
ภายนอก)  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรขอคำแนะนำหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาในการดำเนินการแก้ไข 

 
ลักษณะของความขัดแย้ง แนวทางปฏิบัติ 

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

1.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
    ขอคำแนะนำ / เสนอประเด็นความขัดแย้งต่อ 
    คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
2.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

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

     ขอคำแนะนำ / เสนอประเด็นความขัดแย้งต่อ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
3.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
     ขอคำแนะนำ / เสนอประเด็นความขัดแย้งต่อ 
     คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

11. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 
หมายถึง  หลักเกณฑ์อันควรประพฤติของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาชีพที่เหมาะสม  เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจต่อคุณภาพของงาน
ตรวจสอบภายใน  ตามหลักปฏิบัติ  ดังนี้ 

 11.1  ความซื่อสัตย์ (Integrity)  ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน       
ทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในทุกกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในดำเนินการ 

11.1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
11.1.2  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ     

ท่ีกำหนด 
11.1.3  ไม่กระทำหรือมีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  

หรือการกระทำท่ีอาจเส่ือมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือช่ือเสียงขององค์กร 
11.1.4  เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์/การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ     

หลักจริยธรรมขององค์กร 

 11.2  ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานหรือ
ดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง โดยปราศจากอิทธิพลหรือการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
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  11.2.1  ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใดๆ ที ่จะนำไปสู ่ความขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ ที่จะทำให้เกิดอคติหรือลำเอียงจนทำให้การปฏิบัติงานเกิดความไม่เป็น
กลาง 
  11.2.2  ไม่รับส่ิงของใด ๆ ท่ีจะทำให้เกิดความไม่เท่ียงธรรมในการใช้วิจารณญาณเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบัติ 
  11.2.3  ต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดท่ีพบจากการตรวจสอบ     
ซึ ่งหากละเว้นไม่เปิดเผย หรือไม่รายงานข้อเท็จจริงแล้ว  อาจทำให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือนไปจาก
ข้อเท็จจริงหรือเป็นการปกปิดการกระทำท่ีผิดกฎหมาย 

 11.3  การรักษาความลับ (Confidentiality)    
11.3.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องเก็บรักษาข้อมูลท่ีตนได้รับในการปฏิบัติงาน และไม่ควรเปิดเผย 

ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือตามวิชาชีพ        
ท่ีพึงกระทำ ข้อมูลท่ีเป็นความลับท่ีได้มาจากการปฏิบัติงานไม่ควรนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  11.3.2  ต้องมีความรอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาจากปฏิบัติหน้าที่ไม่ ให้ร ั่วไหล
ออกไปภายนอกหน่วยงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคล 
  11.3.3  ต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื ่อประโยชน์ส่วนตน  หรือเพื่อการใด         
ท่ีขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักจริยธรรมขององค์กร 

 11.4 ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในต้องกระทำด้วยความเช่ียวชาญและความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 11.4.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบ และต้องสะสมความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ทั้งนี ้ การ
ปฏิบัติงานตรวจสอบต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ความเชี่ยวชาญ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ ่งความเชี ่ยวชาญจะครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ            
ในปัจจุบัน แนวโน้ม และประเด็นท่ีเกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อสามารถให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะท่ีตรงประเด็นได้ ดังนั้น    
ผู้ตรวจสอบภายในควรเข้ารับการฝึกอบรมและแสวงหาความรู้จากองค์กร ในทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตร       
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในท่ีแสดงให้เห็นถึงความเช่ียวชาญ 
  11.4.2 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องให้คำแนะนำและความช่วยเหลือ หากทีมงาน          
ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นบางสว่น
หรือท้ังหมด 
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  11.4.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอท่ีจะประเมินความเส่ียงของการเกิดทุจริต และให้
แนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ แต่ท้ังนี้ไม่จำเป็นต้องมีความเช่ียวชาญเทียบเท่ากับผู้ท่ีมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการสืบสวนหรือสอบสวนการทุจริตโดยตรง 
  11.4.4 ผู ้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที ่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุม
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเทคนิค วิธีการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบภายในท้ังหมดไม่จำเป็นต้อง
มีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลโดยตรง 
  11.4.5 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องไม่รับงานบริการให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำและ
ความช่วยเหลือ หากทีมงานขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ      
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือท้ังหมด 

 11.5 ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และมีทักษะการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผลในอันที่จะทำให้         
การปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น 
  11.5.1 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้ความเชื่อมั ่นที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคำนึงถึงส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• การขยายขอบเขตงานตรวจสอบในกรณีที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จ     
ตามวัตถุประสงค์ 

• ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ  และความสำคัญของเรื ่องที่จะ
ตรวจสอบ 

• ความเพียงพอและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมมาตรฐาน     
การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 12 

• โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความผิดพลาด ความผิดปกติ การทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างมีนัยสำคัญ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการให้ความเชื่อมั่น เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

 11.5.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องพิจารณาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
อื่นๆ มาเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

 11.5.3 ผู้ตรวจสอบภายในต้องคำนึงถึงความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญท่ีอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ 
หรือเป้าหมายของการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายใน จะ
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ปฏิบัติงานบริการให้ความเช่ือมั่นด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ก็ยัง       ไม่สามารถ
รับรองได้ว่า จะมีการบ่งช้ีถึงความเส่ียงท่ีมีนัยสำคัญได้ท้ังหมด 

 11.5.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานบริการให้คำปรึกษาด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ 
เย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยคำนึงถึงส่ิงต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

• ความต้องการและความคาดหวังของผู้มอบหมายงานหรือผู้รับบริการ รวมทั้งลักษณะของเรื่องที่จะให้
คำปรึกษา เวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการตรวจสอบ 

• ความซับซ้อนและขอบเขตของงานที ่จำเป็น เพื ่อให้งานที ่ได้ร ับมอบหมายบรรลุผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

• ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ ้นในการบริการให้คำปรึกษาเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ที ่คาดว่า
หน่วยงานของรัฐจะได้รับ 

11.6 การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผู ้ตรวจสอบภายในต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 
12. การประเมินคุณภาพ 

 12.1  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบหลังจากการปิดการตรวจสอบ
ทุกครั้ง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

12.2  กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบจากหน่วยรับตรวจทุกครั้ง โดยใช้
แบบประเมินท่ีจัดทำขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 12.2  ฝ่ายตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปีตามแบบประเมินท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแผนการปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

12.3  การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ทุกปี 

13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  เป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  คู่มือการปฏิบัติการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ       
ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  มาตรฐานวิชาชีพ            
การตรวจสอบของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
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                                                                     องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย      
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อ้างอิง  1.  จากคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง  ปี  2555       
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง   

          2.   จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ    
3.   ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ 
     รัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  2555 
4.   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน  
     สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
5.   ทบทวนจากกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ.  2564 
6.   เกณฑ์ประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ (Core Business Enablers) ด้านการตรวจสอบ   
     ภายใน (Internal Audit) สำหรับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563 

 


