
 

 

 

 

 



บทนำ 
 

กลไกท่ีสำคัญในการกากับดูแลกิจการท่ีดีประการหนึ่ง คือ การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ  
(Audit Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจท่ีทำหน้าท่ีอย่างอิสระ เพื่อให้
การดำเนินการของรัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ในอดีตบทบาทของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเน้นเฉพาะการสอบทานรายงานทางการเงิน และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน แต่ปัจจุบันแนว
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมภารกิจท่ีกว้างขึ้น  โดยรวมไปถึงบทบาทด้านการกำกับดูแลการ
บริหารความเส่ียง และการสอบทานข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายงานทางการเงินด้วย  

ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจมีการจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าท่ี  
เฉพาะด้าน เช่น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ซึ่งในกรณี
เช่นนี้บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องท่ีมีคณะกรรมการชุดย่อยรับผิดชอบอยู่แล้ว  ก็อาจเหลือเพียง 
การสอบทานหรือติดตามให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีได้ดำเนินการอย่างเพียงพอแล้ว 
และมีการประเมินการบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่ 

คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังข้อมูลอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อมูล
ท้ังหมดมีท้ังส่วนท่ีเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์/แนวปฏิบัติท่ีดี และส่วนท่ีเป็นข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวบรวม 
มาจากเอกสารเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบท่ีจัดทำและเผยแพร่โดยหน่วยงานต่างๆ เช่น “คู่มือการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555” ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.)” “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ.2555” “หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561” และ “ระบบการประเมินผลการดำเนินงานจากรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ” เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลจากแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบจากหลายๆ หน่วยงาน 
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คณะกรรมการตรวจสอบองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เป็นคณะกรรมการท่ี
แต่งต้ังโดยคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการปฏิบัติหน้าท่ีกำกับดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร โดยสอบ
ทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ
ตรวจสอบและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักจรรยาบรรณ และความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Corporate  Governance)  เพื่อ
ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมท้ังให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ใน
ภาพรวมในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ อ.ส.ค. บรรลุผลสำเร็จเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ 
โดยรายงานนี้จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็น
ประจำทุกปี ซึ่งการมีคณะกรรมการตรวจสอบจะมีส่วนช่วยให้ อ.ส.ค. เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ีมาก
ขึ้น โดยเฉพาะหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

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

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
(3) เสริมสร้างความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 
(4) ติดตามดูแลให้ อ.ส.ค. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
(5) สอบทานการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร ตามเกณฑ์ Enablers ท้ัง 7 ด้าน 

 

 
 
คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการ

อ.ส.ค. เป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 – 5 คนโดยประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการ อ.ส.ค.หรือได้รับแต่งต้ังจากกรรมการท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจสอบ และให้หัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง  

1. วัตถุประสงค์ 

2. องค์ประกอบและการแต่งต้ัง 

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2559 
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กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินหรือการ
บัญชี และกรรมการตรวจสอบท่านอื่นควรมีความรู้ด้านอื่น ๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจ กฎหมาย ภาษีอากร เป็นต้น 
ตามตารางทักษะ (Skill Matrix) ของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. ตามองค์ประกอบและคุณสมบัติท่ีกำหนด  

 
➢ แนวทางปฏิบัติที่ดี  

1. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่ 
จนครบวาระ และมีผลทำให้จำนวนกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าท่ีกำหนด ให้หน่วยงานจัดการ
สรรหากรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนโดยทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีมีจำนวนสมาชิกไม่ครบ 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีท่ี
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในระหว่างท่ีกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งต้ังไว้แล้วยังมี
วาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่ ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่างหรือเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้น อยู่ใน
ตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว  

เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าว หากยังมิได้มีการแต่งต้ังประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อยู่ใน
ตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้า
รับหน้าท่ี  

2. วาระการดำรงตำแหน่ง กรณีเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปตามวาระ
ของการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรณีเป็นบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้มีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละ 4 ปี และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่จะแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 
2 วาระไม่ได้ 

3. ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณา
แต่งต้ังบุคคลอื่นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมการท่ีลาออก  

4. การให้ข้อมูลแก่กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับแต่งต้ังใหม่ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอ 
แม้ว่ากรรมการตรวจสอบจะเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  แต่จำเป็นต้องได้รับข้อมูลและความรู้ท่ี
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งแตกต่างจากทักษะความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  อาจให้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการให้ข้อมูล และอาจให้บุคคลภายนอก
ดำเนินการอบรมในเรื่องท่ีจำเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน กระบวนการในการให้ข้อมูลควรเริ่มจากการจัด
ให้กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่มีโอกาสหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์และ
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บริการ ความเส่ียง ระบบการควบคุมภายในรวมถึงระบบงาน Enablers ท้ัง 7 ด้านของรัฐวิสาหกิจตามแนวทางท่ี 
สคร.กำหนด 

นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบใหม่ยังจำเป็นท่ีจะต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้นจึงควรศึกษากฎบัตร รายงานการประชุมครั้งก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายงานต่างๆ ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจัดหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยการรวบรวมและจัดหา
เป็นเอกสารสำหรับกรรมการใหม ่ 

 
 

 

ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานแบบเส้นประ (หรือสาย
การส่ือสาร) กับผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างอิสระ 

แผนภาพ : คณะกรรมการตรวจสอบในโครงสร้าง อ.ส.ค. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                สายการรายงาน 
                                                                                                สายการส่ือสาร                                                                                          
 

3. โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 

ผู้อำนวยการ 

ผู้บริหาร 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

พนักงาน 

งานตรวจสอบ 
บริหารท่ัวไป 
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➢ แนวทางปฏิบัติท่ีดี  
 1. มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ
และเท่ียงธรรม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อทำหน้าท่ีสอบทานการกำกับ
ดูแลกิจการ กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง อันจะเป็นการ
เสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเช่ือถือแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ต่อการดำเนินการตามแผนงานและ
โครงการต่างๆ ว่าได้มีการตรวจสอบและการกำกับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รวมถึงการเป็นผู้ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ และเป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป 

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

ปัญหา รวมทั้งตีความและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม  
           6. ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

- ไม่เป็นข้าราชการประจำท่ีดำรงตำแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอำนาจในการ 

ตัดสินใจด้านการบริหาร หรือการปฏิบัติงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รวมท้ังไม่เป็น
พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลา 2  
ปี ก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ 

- ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ไม่ว่า 
ในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันท่ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
          -    ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย    
ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย 
 7. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของการส่ือสารระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
กับ คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีดูแลการประชุมให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ดูแลให้กรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ได้แสดงความเห็นอย่างเสมอภาค และดูแลให้ท่ีประชุมใช้เวลาในการพิจารณาวาระต่างๆ  อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ โดยส่วนใหญ่ประธานกรรมการตรวจสอบจะกำหนดวาระการประชุมร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบควรมีบทบาทดังนี้  
7.1 มีการบริหารจัดการในเชิงรุก สามารถวางแผนและเป็นผู้นำในการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด  
7.2 จัดสรรเวลาในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ อย่างเหมาะสม  
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7.3 กำหนดวาระการประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
7.4 รู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
7.5 จัดให้มีการส่ือสารระหว่างกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอท้ังด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร  
7.6 ส่ือสารกับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ท่ีมีความสำคัญต่อการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน  
7.7 สามารถต้ังคำถามกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้รับข้อมูลตามท่ีต้องการได้และมีความต่ืนตัว
กับสัญญาณบ่งช้ีความผิดปกติต่างๆ  
7.8 ดำเนินการให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและกฎระเบียบ/
ข้อบังคับใหม่ๆ อยู่เสมอ  
7.9 หารือกับผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน ถึงประเด็นท่ีเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อให้สามารถดำเนินการ
แก้ไขได้อย่างเหมาะสม  
7.10 จัดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและทำความเข้าใจในขอบเขต
งานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

8. ประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้าน
การบัญชีหรือการเงิน อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้  

9. ประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจ ต้องไม่เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบเนื่องจาก
อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ  
 10. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง มีหน้าท่ีช่วยเหลือ
คณะกรรมการตรวจสอบในการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม 
บันทึกรายงานการประชุม จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   

                                                                                                 

  
4.1 กรรมการตรวจสอบ มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 4.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(1) ครบตามวาระ 
(2) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) ตาย 
(4) ลาออก 
(5) ถูกถอดถอน 
(6) ต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคำส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดท่ีกระทำด้วย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4. วาระการดำรงตำแหน่ง 
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(7) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(8) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 

 

 
➢ แนวทางปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

1. พิจารณาการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี (ในกรณีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ) เพื่อนำเสนอให้
คณะกรรมการ อ.ส.ค. อนุมัติ ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 

2. พิจารณาตัดสินในกรณีท่ีฝ่ายบริหารและสตง.มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
3. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นท่ีไม่ใช่งานสอบบัญชีของ สตง.ท่ีดำเนินการให้กับอ.ส.ค. 
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. เกี่ยวกับการแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรง

ตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน (ผู้บริหารระดับ 8) และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

5. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ และงบประมาณของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

6. จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญ ทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของ อ.ส.ค. 

7. ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
8. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สตง. ผู้ตรวจสอบภายใน และท่ีปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม 
9. มอบหมายอำนาจให้กับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบฯ (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2555 ข้อ 10 กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้  

(1) จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
รับผิดชอบในการดำเนินงานของ อ.ส.ค. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. และมีการสอบ
ทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

5. อำนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลท่ีดี 
และกระบวนการบริหารความเส่ียง และการสอบทานการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ตามเกณฑ์ Enabler ท้ัง 7 
ด้าน 

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

คณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อ.ส.ค. 
(5) สอบทานให้ อ.ส.ค. มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน  
(6) พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีโอกาสเกิด

การทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. 
(7) เสนอข้อแนะนำต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่ง

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

 (8) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดท่ีเห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 (9) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อ คณะกรรมการ อ.ส.ค. อย่างน้อยไตรมาส 
ละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสท่ี 4 ให้จัดทำ
เป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้สคร. และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบ
ภายใน 90 วันนับแต่ส้ินปีบัญชี  

(10) ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง รวมท้ังรายงานผลการประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทราบ  

(11) เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญช ี(สตง.) ในรายงานประจำปีของ อ.ส.ค.  

(12) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีกฎหมายกำหนด หรือ คณะกรรมการ อ.ส.ค. มอบหมาย ท้ังนี้ต้องอยู่ในขอบเขต
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการดำเนินงานตาม (9) อย่างน้อยต้องระบุถึง
ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำส่ังท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

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

(14) ในกรณีท่ีการดำเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้อง
อาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
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เพื่อพิจารณาให้มีการดำเนินการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของอ.ส.ค. ได้ ท้ังนี้ การดำเนินการ
ว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ อ.ส.ค. โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องท่ีได้รับการจ้างต้องไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับการตรวจสอบในเรื่องนั้นๆ รวมไปถึงบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสของผู้เช่ียวชาญ  

(15) เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีพบว่ามีการปฏิบัติท่ีฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ 
อ.ส.ค. ให้แจ้งต่อผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาส่ังให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ อ.ส.ค. นั้น
ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำส่ัง
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ อ.ส.ค. 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการ
กระทำท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของ อ.ส.ค. อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ีสำคัญในระบบการควบคุมภายใน  ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ทันที เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า  

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการหรือสอบทานในเรื่องต่างๆ ท่ีอยู่ภายใต้ขอบเขตความ
รับผิดชอบและมีอำนาจในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

บทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและการกำกับดูแลที่ดี 
(1) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดแนวทางและส่ือสารความสำคัญของการบริหารความเส่ียง   ความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจใน
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตน 

(2) เน้นขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบทานระบบการ
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ 
และแผนรองรับในการจัดทำรายงานทางการเงินหากมีกรณีฉุกเฉินในระบบคอมพิวเตอร์ 

(3) สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายในเสนอนั้น ฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดประเภทของความเส่ียงท่ีคณะกรรมการตรวจสอบต้องทำการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลจากผู้บริหาร 

ประเภทของความเส่ียงดังกล่าว ได้แก่ 
- ความเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานท่ีสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีผลต่อรายงานทางการเงิน 
- ความเส่ียงจากการทุจริต 
- ความเส่ียงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีสำคัญ 
- ความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ 

รายงานทางการเงิน 
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(1)  สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานท่ีมีสาระสำคัญ รวมทั้งประกาศขององค์กรวิชาชีพ
และองค์กรกำกับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง และสอบทานผลกระทบท่ีมีต่อรายงานทางการเงิน 

(2)  สอบทานฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเส่ียงท่ีสำคัญ   ผลกระทบ และ
แผนในการลดความเส่ียง 

(3)  สอบทานประเด็นทางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อรายงานทางการเงิน 
 (4)  สอบทานรายงานทางการเงินประจำปี รวมถึงพิจารณาความครบถ้วนและสอดคล้องกันกับข้อมูลท่ี
กรรมการตรวจสอบรับทราบประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีใช้ในรายงานทางการเงิน 
 (5)  ให้ความสนใจในรายการท่ีมีความซับซ้อนและหรือรายการผิดปกติ เช่น รายการท่ีเกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 (6)  ให้ความสนใจในประเด็นท่ีต้องใช้วิจารณญาณตัดสิน เช่น การประเมินราคาสินทรัพย์   และหนี้สิน 
การประกันผลิตภัณฑ์ หรือข้อผูกมัด หรือภาระผูกพันอื่น 
 (7)  ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงินและผลการตรวจสอบ 

(8)  สอบทานประเด็นต่าง ๆ ในรายงานประจำปีก่อนนำเสนอต่อสาธารณชน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
สามารถ เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับข้อมูลที่ก รรมการตรวจสอบได้รับเกี่ยวกับดำเนินงานขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 (9) การเปิดเผยข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
 (9.1)  การช้ีแจงว่าผู้บริหารได้ทำและสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทางการเงิน ขอบเขต การมีส่วน

ร่วมของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน และขอบเขตของผู้สอบบัญชีในการสอบทานข้อมูลดังกล่าว 
 (9.2)  ประเมินความยุติธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น และรายงานทางการเงินระหว่างกาล   

การอธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบว่า 
ก.   ผลทางการเงินระหว่างกาล มีความแตกต่างจากงบประมาณ หรือประมาณการหรือไม่ 

เพียงใด 
ข.  การเปล่ียนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ในรายงานทางการเงิน 

ระหว่างกาลนั้นสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงการดำเนินงานหรือแนวทางด้านการเงินขององค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย 

ค.  มีการใช้หลักการบัญชีท่ียอมรับท่ัวไปอย่างสม่ำเสมอ 
ง.  มีการเปล่ียนแปลงหรือเสนอให้มีการเปล่ียนแนวปฏิบัติด้านการบัญชี หรือ การ 

รายงานทางการเงิน 
จ.  มีรายการหรือเหตุการณ์ท่ีมีสาระสำคัญหรือผิดปกติเกิดขึ้น 
ฉ.  การควบคุมทางการเงินและการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 

ประเทศไทย ยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
ช.  ข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้รับการเปิดเผยอย่าง 

เพียงพอและเหมาะสม 
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การตรวจสอบภายใน 
(1) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างและความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(2) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน และแผนกลยุทธ์การตรวจสอบระยะยาวและ

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 
(3) ร่วมกับผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
การแต่งต้ัง การถอดถอน การโยกย้าย ต้ังแต่ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป และประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(4) พิจารณาความเหมาะสมเพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดดำเนินการ เช่น งบประมาณ การแต่งต้ัง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของผู้
ตรวจสอบภายใน เป็นต้น 

(5) สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ ประเด็นสำคัญท่ีพบจากการ
ตรวจสอบ ความเห็นของผู้บริหารในการแก้ไขประเด็นท่ีรายงาน และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี  

คำถามท่ีช่วยในการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ 
- หน่วยตรวจสอบภายในมีทรัพยากรท่ีเพียงพอในการนำแผนการตรวจสอบไปปฏิบัติหรือไม่ ยังมีตำแหน่ง

งานว่างภายในหน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่ 
- ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรมในเรื่องใดบ้าง 
- อ.ส.ค.ได้จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่ 
(6) จัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ท่ีควร

หารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในท่ีประชุม 
(7) ให้คำปรึกษาและแนะนำในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(8) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับความเพียงพอ คุณสมบัติและความสามารถของผู้

ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบสามารถช่วยยกระดับคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในได้ โดย
พิจารณาว่าผู้ตรวจสอบภายใน 

(8.1) ดำรงความเป็นกลางและความเท่ียงธรรม 
(8.2) ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการอบรมทางวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่อง 
(8.3) มีทักษะเพียงพอในการทำความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเส่ียงใน 

การปฏบิัติงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือการดำเนินงานท่ีอาศัยเทคโนโลยีหรือความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกร เป็นต้น 

(8.4) มีคุณสมบัติทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในเข้าเป็นสมาชิกใน 
สมาคมด้านวิชาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพตามความเหมาะสม 
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(9) คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของอ.ส.ค.กับ
องค์กรช้ันนำอื่น โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร (External Quality Review) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของหน่วยตรวจสอบภายในโดยการ
กำหนดแนวทางท่ีจำเป็นเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ท่ี
กำหนดไว้ 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและคำสั่งที่เก่ียวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. มีหน้าท่ีสอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระทำทุจริต หรือ
ความผิดปกติ ในระบบบัญชี ดังนี้ 
 (1) ต้องได้รับรายงานจากฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมาย ผู้สอบบัญชี หน่วยงานกำกับดูแลของอ.ส.ค. 
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
 (2) พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานทางการเงิน 

(3) ทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบ มีความเป็นอิสระ มีงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการประชุม
ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานนั้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อหารือประเด็นความเส่ียงท่ีสำคัญ ประเด็นท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กร 
และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน 
 (4) ทำความเข้าใจลักษณะของประเด็นสำคัญท่ีเกิดขึ้น วิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และ
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการลงโทษผู้ท่ีกระทำผิด 
 (5) ทบทวนลักษณะ ความถี่ แนวโน้มของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ และแนวทางในการ
ค้นหาประเด็นท่ีเกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ 
 (6) ทำความเข้าใจแนวทางการประเมินความเส่ียงของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ และ
ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการระบุความเส่ียงไว้ในแผนการตรวจสอบภายในแล้ว 

(7) ทบทวนรายงานการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล 

การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
 (1) มั่นใจได้ว่าให้มีการจัดทำหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
และให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
 (2) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเป็นแบบอย่างและส่ือสารให้เห็น
ความสำคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ 
 (3) ทบทวนกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 (4) รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เป็นปัจจุบัน 
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การสอบทานการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร ตามเกณฑ์ Enabler ทั้ง 7 ด้าน 
 

1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร 
(1) บทบาทของภาครัฐ 
(2) บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดท่ีเป็นธรรม 
(3) สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
(4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(5) การเปิดเผยข้อมูล 
(6) คณะกรรมการ 
(7) การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
(8) จรรยาบรรณ 
(9) ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
(10) การติดตามผลการดำเนินงาน 

        2.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
4. การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อนำไปปฏิบัติ 
5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ 
6. กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
7. กระบวนการติดตามผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการ และปรับเปล่ียนแผนงาน 

         3.  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
(1) ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร 
(2) การกำหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(3) กระบวนการบริหารความเส่ียง 
(4) การทบทวนการบริหารความเส่ียง 
(5) ข้อมูลสารสนเทศ การส่ือสารและการรายงานผล 

          4.  การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า 
การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1. ยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. กระบวนการของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
การบริหารจัดการลูกค้า 
1. ยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด 
2. การจำแนกลูกค้า 
3. การรับฟังลูกค้า 
4. การพัฒนาและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ 
5. การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 

         5.  การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
1. การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์กร 
2. การนำ Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร 
3. การบูรณาการเช่ือมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
4. ธรรมภิบาลข้อมูลและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร 
5. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
6. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและความพร้อมใช้ ของระบบ 
7. การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

         6.  การบริหารทุนมนุษย์ 
1. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ด้านบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 
2. การบริหารทุนมนุษย์ 
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 
4. สภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ 

         7.  การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

หัวข้อ KM 
1.การนาองค์กร 
2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน 
3. บุคลากร 
4. กระบวนการจัดการความรู้ 
5. กระบวนการปฏิบัติงาน 
6. ผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ 
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หัวข้อ INM 
1. บุคลากรเพื่อขับเคล่ือนนวัตกรรม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
3. นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 
4. การขับเคล่ือนความรู้สู่นวัตกรรม 
5. การสร้างวัฒนธรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ จัดการนวัตกรรม 
6. กระบวนการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
7. การจัดสรรงบประมาณด้านนวัตกรรม 
8. ผลลัพธ์การจัดการนวัตกรรม 

ความรับผิดชอบในการรายงาน 
  
➢ แนวทางปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.ค. อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับจากวันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสท่ี 4 
ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังภายใน 90 วันนับ
จากวันส้ินปีบัญชี โดยรายงานผลการดำเนินงานข้างต้น อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและคำส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อ.ส.ค. 

ตัวอย่างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามปกติท่ีคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการเป็นประจำ ได้แก่ 
1. รายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีระบุความเห็นในประเด็นต่างๆท่ีได้มีการหารือในการ

ประชุม ซึ่งจะต้องนำเสนอคณะกรรมการอ.ส.ค.ในการประชุมครั้งถัดไป 
2. รายงานสรุปกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. รายงานความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
และคำส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของอ.ส.ค. 

4. รายงานสรุปประเด็นอื่นๆท่ีเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.ค. 
5. รายงานเกี่ยวกับประเด็นท่ีต้องการให้คณะกรรมการอ.ส.ค. ดำเนินการอย่างเร่งด่วน รายงานนี้ควร

จัดทำทันทีท่ีเกิดเหตุการณ์ขึ้น พร้อมท้ังรายงานให้กระทรวงการคลังทราบทันที 
ตัวอย่างรายงานประเด็นสำคัญท่ีมีผลต่อรายงานทางการเงินหรือการดำเนินงาน และต้องการให้

คณะกรรมการอ.ส.ค. ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ได้แก่ 
1. รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2. ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีเป็นสาระสำคัญใน

ระบบการควบคุมภายใน 
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3. ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและคำส่ังท่ีเกี่ยวข้อง 
4. รายงานสรุปประเด็นอื่นๆท่ีเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.ค. เช่น เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี

รายการหรือการกระทำท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำเนินงานของอ.ส.ค. อย่างร้ายแรง เป็นต้น 
3. การรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล 
รายงานท่ีจำเป็นต้องเสนอต่อกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบประจาปี ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังนี้ 
3.1 ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของรายงานและระบบการปฏิบัติงานของอ.ส.ค. 
3.2 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของอ.ส.ค.ถึงความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเช่ือถือได้ 
3.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการกำกับดูแลกิจการ 
3.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.5 จำนวนครั้งท่ีมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

ความรับผิดชอบอื่น ๆ  
 (1) หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเส่ียง 

(2) ทำหน้าท่ีในการกำกับดูแลตามท่ีคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยร้องขอ 
(3) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็น และจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญตามความ

เหมาะสม 
(4) ประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 

 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าท่ีได้รับมอบหมาย โดยต้อง
ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือตำแหน่งหน้าท่ี 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) ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รวมทั้งหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน  
(2) ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเส่ียง และกองกฎหมาย  
(3) ผู้ตรวจสอบภายใน  
(4) ผู้สอบบัญชี (สตง.) ท่ีปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย (ถ้ามี) 
ผู้เข้าร่วมประชุมควรจำกัดเฉพาะบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีความรับผิดชอบในประเด็นหรือวาระท่ีมีการประชุม
เท่านั้น  

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

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

7.5 ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนและนำส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  3 วันก่อนการ
ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติม  

7.6 คณะกรรมการตรวจสอบควรอ้างอิงถึงกฎบัตรในการจัดทำแผนประจำปีและตารางเวลาสำหรับการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าวาระในการประชุมสอดคล้อง และมีเวลาเพียงพอท่ีจะทำ
ให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งกำหนดเวลาการประชุมได้อย่างเหมาะสม  
 7.7 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสามารถเข้าถึง และได้รับทรัพยากรท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 
ซึ่งหมายความถึงการได้รับความช่วยเหลือด้านงานธุรการและเลขานุการ โดย อ.ส.ค. ต้องเป็นผู้จัดหาและอำนวย
ความสะดวกให้ โดยท่ัวไปคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความสนับสนุนจากเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการจัดทำวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และดำเนินการเรื่องอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ อ.ส.ค. โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบ้ียประชุมกรรมการของกรรมการ อ.ส.ค.
โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว และ

8. ค่าตอบแทน 
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ให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

 

9.1 ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี  
วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชี (สตง.) เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน คือ การแสดงความเห็นว่ารายงาน

ทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้แสดงอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตาม
หลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีสำคัญ ดังนี้  
(1) หารือขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบกับ สตง.  
(2) พิจารณาข้อตรวจพบจากการสอบบัญชี  
(3) หารือผลการปฏิบัติงานของ สตง.  
(4) พิจารณาและส่งเสริมความเป็นอิสระของ สตง.  
(5) จัดให้มีการประชุมหรือหารือร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบควรหารือขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชีเพื่อเข้าใจถึงผลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำแนะนำจากผู้สอบบัญชีได้ตามความ
เหมาะสม และอาจขอให้ผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาท่ีพบในระหว่างการตรวจสอบหรือข้อจำกัดจากผู้บริหาร
ระดับสูงท่ีมีผลต่อขอบเขตการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีตามความ
เหมาะสมถึงขอบเขตท่ีผู้สอบบัญชีได้พิจารณาทบทวนรายงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารและสารสนเทศอื่น
ใดท่ีปรากฏในรายงานประจำปี มีความสอดคล้องกับสารสนเทศท่ีปรากฏในงบการเงินหรือไม่อย่างไร 

ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

โดยท่ัวไปคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีควรมีการประชุมเพื่อทบทวนรายงาน
ทางการเงินและผลการตรวจสอบ การต้ังสำรองหรือประมาณการการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆท่ีหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดขึ้น คดีความในศาล ภาระท่ีอาจเกิดขึ้นภายหน้า สิทธิเรียกร้องหรือ
การถูกประเมินใดๆและพิจารณาผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของ อ.ส.ค. ผู้สอบบัญชีอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของ อ.ส.ค. คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ฝ่ายบริหารรายงาน
ข้อเสนอแนะท่ีมีสาระสำคัญและแผนการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นๆ การสอบทานนี้จะต้องดำเนินการก่อน
เปิดเผยรายงานทางการเงินต่อสาธารณะชน  แม้ว่ามีเวลาจำกัดในการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบควร
สอบถามถึงการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของปีก่อน 

9. ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหาร 
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 9.2 ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน  

ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน การทุจริต และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น จึงควรจัดให้มี
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร และสามารถเข้าถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยง่าย  

คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาและเห็นชอบกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และอนุมัติ
ในกรณีท่ีได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. เกี่ยวกับการแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และ เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค.เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(ผู้บริหารระดับ 8) และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน และกำกับ
ดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของอ.ส.ค. ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าท่ี จัดหาท่ีปรึกษา
จากภายนอกหรือผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำหรือช่วยให้มีการจัดทำการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้
งบประมาณของ อ.ส.ค.  

9.3 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  

ประสิทธิผลในการกำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ประสานงานกับฝ่ายบริหาร สอบถามและพิจารณาคำตอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่  

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีท่ีสำคัญในการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ฝ่ายบริหาร และ
ติดตามการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

การติดต่อส่ือสารและสารสนเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บน
พื้นฐานของความสัมพันธ์อันดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของ อ.ส.ค. กรรมการตรวจสอบต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ของ อ.ส.ค. เป็นอย่างดี การหารือกับฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้กรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจใน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบควรต้ังคำถามเชิงตรวจสอบ ขอข้อมูล และหารือกับบุคคลอื่นภายในองค์กร 

 

 

10.1 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตัวอย่างหัวข้อในการอบรมสาหรับกรรมการ
ตรวจสอบมีดังนี้ 

(1) พัฒนาการใหม่ๆเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและบัญชี 
(2) นโยบายบัญชีบางเรื่อง เช่น ตราสารทางการเงิน ภาษี การควบคุมกิจการ เป็นต้น 

10. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 (3) กฎระเบียบใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ อ.ส.ค. 
(4) การป้องกันการกระทำทุจริต 
(5) กรอบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน (เช่น กรอบการบริหารความเส่ียงขององค์กรเชิง

บูรณาการ  
(6) การบริหารเงินและการควบคุมดูแลการบริหารเงิน 
(7) การกำกับดูแลกิจการ 
(8) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม 
10.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดำเนินการได้ 2 ระดับ ได้แก่

ประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล  หรือการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบท้ังคณะ โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามท่ีกำหนดไว้ ซึ่งในการดำเนินการควรกำหนดไว้อย่างเป็น
ทางการ และอาจขอความคิดเห็นจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วย โดยมีประเด็นควรพิจารณาดังนี้ (ภาคผนวก)  

(1) การเมินผลการปฏิบัติงาน ควรเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับทราบถึงผลการประเมิน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  ยังควรจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบั ติงานต่อ
คณะกรรมการ อ.ส.ค. พร้อมท้ังแนวทางในการปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผล  

 
 

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

พ.ศ. 2555 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

21 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

22 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

23 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

24 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

25 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

26 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

27 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

28 
 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

29 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

30 
 

ภาคผนวกท่ี 2 
มาตรฐานการตรวจสอบภายในสาหรับหน่วยงานภาครัฐ 

 
 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

32 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

33 
 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

34 
 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

35 
 

 

 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

36 
 

 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

37 
 

 

 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

38 
 

 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

39 
 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

40 
 

ภาคผนวกท่ี 3 
คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (SE – AM)  

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 

 

โดยสามารถแสดงเกณฑ์ประเมินย่อย ของ 4 หลักเกณฑ์ประเมินด้านการตรวจสอบภายใน ได้ดังนี้ 
 

หัวข้อ น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

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

2. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน (ด้าน
คุณสมบัติ)  

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

3. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
(ด้านการปฏิบัติงาน 
และผลงาน) 

65 3.1 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ 5) 
3.2 การวางแผนการตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ 10) 
3.3 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด (น้ำหนักร้อยละ 5) 
3.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ 15) 
3.5 การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงาน (น้ำหนักร้อยละ 15) 
ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
3.6 การให้ความเชื่อมั่น (น้ำหนักร้อยละ 10) 
3.7 การให้คำปรึกษา (น้ำหนักร้อยละ 5) 

4. หน่วยรับตรวจ
ความรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจ 

5 4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (น้ำหนักร้อยละ 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) (น้ำหนักร้อยละ 15) 

1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ (น้ำหนักร้อยละ 2) 
ระดับ 1 การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติรวมถึงความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระดับ 2 การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน ตามระเบียบฯ และแนว
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ของรัฐวิสาหกิจ* หรือ ตลท. รวมท้ังกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับ
บริบทของรัฐวิสาหกิจ) ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระดับ 3 กำหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบตามองค์ประกอบและคุณสมบัติท่ีกำหนด และนำไปใช้
ในการสรรหา/แต่งต้ัง 
ระดับ 4 การประเมินองค์ประกอบ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเป็น
ทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรับทราบ 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวนการกำหนดองค์ประกอบและ
คุณสมบัติ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใน

รัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
1) คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการตรวจสอบ 
2) จำนวนของกรรมการตรวจสอบควรมีมากเพียงพอ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลาย 
แต่ไม่ควรมีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ทั้งน้ี จำนวนของกรรมการ 
ตรวจสอบที่เหมาะสมข้ึนอยู่กับขนาดของรัฐวิสาหกิจ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3 - 5 คน 
3) ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจหรืออาจได้รับการแต่งต้ังจากกรรมการที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
4) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง 
5) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจซึ่งหมายความ
ว่า หากวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหมดลงไปแล้ว จะเป็นผลทำให้วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบหมดไปด้วย 
6) กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือเมื่อขาดคุณสมบัติในการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
7) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
7.1) เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งน้ัน 
7.2) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
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1.2 การปฏิบัติหน้าท่ี (น้ำหนักร้อยละ 12) 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อจัดทำกฎบัตรรวมถึงคู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ระดับ 2 กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจมีความครบถ้วน* 
ระดับ 3 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะของรัฐวิสาหกิจ และการกำหนด
แผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน 
ระดับ 4 การสอบทานการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ในทุกประเด็นท่ีมีความเส่ียงสำคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงสอดคล้องการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีมีสาระสำคัญต่อสภาพแวดล้อม
ของความเส่ียงของรัฐวิสาหกิจและมีบทบาทในการสอบทานการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร ตามเกณฑ์ Enabler 
ท้ัง 7 ด้าน 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน 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) ไม่เป็นข้าราชการประจำที่ดำรงตำแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
8.2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ หรือมีอำนาจในการตัดสินใจด้านการ
บริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจำจากรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษัทที่เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจน้ัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งน้ี ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ 
8.3) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจน้ัน ท้ังน้ี ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบ 
8.4) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจน้ันมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการดำเนินงานของบริษัท• องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบตามคู่มือของ กลต. 
(พิจารณาเพ่ิมเติมกรณีเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทจดทะเบียนและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
• องค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามประกาศ ธปท. (พิจารณาเพ่ิมเติมกรณีเป็น
รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน) 
• กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถพิจารณาจ้างที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญได้ 
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1.3 การประชุมและองค์ประชุม (น้ำหนักร้อยละ 1) 
ระดับ 1 คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดปฏิทินการประชุม และวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน โดยมี
ความถี่ในการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  และวาระประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องครอบคลุม
บทบาทหน้าท่ีตามกฎบัตร รวมถึงระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับ 2 การได้รับข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ 
ระดับ 3 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมดท่ีได้จัดให้มีข้ึน
ในรอบปี 
ระดับ 4 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
รัฐวิสาหกิจ 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงานรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวนกระบวนการจัดประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2. หน่วยตรวจสอบภายใน ด้านคุณสมบัติ (น้ำหนักร้อยละ 15) 

2.1 บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ 3) 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อจัดทำกฎบัตร และ
จรรยาบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ระดับ 2 กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในมีความสอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความ
ครบถ้วน* ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดี 
ระดับ 3 การหารือร่างกฎบัตร รวมถึงพันธกิจของงานตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการนำเสนอกฎบัตรต่อหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เพื่ออนุมัติ รวมถึงการส่ือสารกฎบัตรให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
ระดับ 4 การดำเนินการตามบทบาทหน้าท่ีท่ีระบุไว้ในกฏบัตรอย่างครบถ้วน 
ระดับ 5 การทบทวน/ปรับปรุงกฎบัตร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจ ควรครอบคลุมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ : 
• เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง 
• 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 (น้ำหนักร้อยละ 3) 
ระดับ 1 การกำหนดโครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระ 
ระดับ 2 การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีมีต่อ
ความเป็นอิสระหรือเท่ียงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในท่ีอาจเกิดขึ้น 
ระดับ 3 การดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยหรือการดำเนินการเพื่อป้องกันหรือหลีกเล่ียงผลกระทบท่ี
มีต่อความเป็นอิสระหรือเท่ียงธรรม รวมถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในท่ีอาจเกิดขึ้น 
ระดับ 4 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอสอดคล้องกับแผนการจัดสรร
ทรัพยากร หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเข้าพบและเข้าร่วมเกี่ยวกับการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ และ
ได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ 
ระดับ 5 การทบทวนและยืนยันถึงความอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องมีสถานภาพเทียบเท่าผู้บริหารหรือหัวหน้าของหน่วยงานสำคัญอื่น ๆ ในรัฐวิสาหกิจ 
• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
กิจกรรมที่ตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าท่ีบริหาร
หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนการตรวจสอบ 
• หน่วยตรวจสอบภายในต้องกำหนดนโยบายการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระและความ
เท่ียงธรรมในการปฏิบัติงาน อีกทั้งต้องดำเนินการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในตามนโยบายกำหนด 
• ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดำเนินการเพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสำเนาถึงหัวหน้ารัฐวิสาหกิจรับทราบ 
• หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถเข้าพบและเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบของกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน ควรครอบคลุมประเด็น ดังน้ี 
• พันธกิจ และวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
• อำนาจ และภาระหน้าท่ี (ซึ่งครอบคลุมการป้องกันทุจริต คอร์รัปชั่นภายในองค์กร และการสอบทาน Enablers) 
• สถานะของหน่วยตรวจสอบภายใน 
• ลักษณะความสัมพันธ์ในการรายงาน/ประสานงาน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ผู้สอบบัญชี และหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น 
• อำนาจในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินที่จับต้องได้ต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงบริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
• มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
• ประมวลจรรยาบรรณ ท่ีผู้ตรวจสอบภายในควรถือปฏิบัติ 
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2.3 ความเช่ียวชาญและความสามารถ (น้ำหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ และความสามารถอื่น ๆท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงาตรวจสอบ* รวมทั้งประเด็นท่ี
เกิดขึ้นใหม่ ๆ 
ระดับ 2 การวิเคราะห์ทักษะ ความรู้ ความสามารถและการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับการวิเคราะห์
สมรรถนะหลัก สมรรถนะรายตำแหน่งท่ีจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจท้ังในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการประเมิน
ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) เพื่ อนำไปประกอบการวางแผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 
Development Plan: IDP) ของผู้ตรวจสอบ 
ระดับ 3 กำหนดแนวทาง/แผนการสรรหา การพัฒนา และรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในท่ีมีความรู้  
ความสามารถท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบพร้อมท้ังดำเนินงานครบถ้วน มีการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามทักษะท่ีกำหนด ท้ัง Technical Skills และ Soft Skills 
ระดับ 4 การสนับสนุนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองในการเป็น Certified Internal Auditor (CIA) หรือ 
ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กรเป็น
อย่างดี 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวนทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถอื่น ๆ ท่ีจำเป็นของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
• หากบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายในและให้บริการอื่นแก่รัฐวิสาหกิจพร้อมกันด้วย อาจทำให้ความ 
เป็นอิสระและความเท่ียงธรรมด้อยลงไปได้ คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่มีการ
ปฏิบั ติงานหลายประเภทให้แก่รัฐวิสาหกิจว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมหรือไม่  หาก
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่รัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ให้บุคคลภายนอกเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานน้ันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

หมายเหตุ : 
• การพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในให้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามทักษะที่กำหนด ผู้ตรวจสอบภายในต้อง
ได้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมทางวิชาชีพตรวจสอบไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง ต่อคน ต่อปีทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้
ตรวจสอบภายใน เช่น 
• ความรู้ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 
• การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
• การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
• การกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 
• ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี (Cyber Security) 
• การตรวจสอบภายใน 
• การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของบัญชี 
และการเงิน 
• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
โครงการต่าง ๆ 
• การให้คำแนะนำปรึกษา 
• มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อส 
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2.4 การประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (น้ำหนักร้อยละ 4) 
ระดับ 1 การกำหนดแนวทางการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน ท้ังการประเมินภายในองค์กร และ
ภายนอกองค์กร 
ระดับ 2 การกำหนดแนวทางในการนำผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจมาประกอบการ
พิจารณาวัดผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ระดับ 3 การดำเนินการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบตามแนวทางท่ีกำหนด อย่างครบถ้วน การจัดทำแผน
ปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพของงานตรวจสอบ (รอบถัดไป) รวมถึงการดำเนินการตามแผนปรับปรุงฯ 
(รอบก่อนหน้า) 
ระดับ 4 การรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และการนำผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยหน่วยรับตรวจมาประกอบการพิจารณาวัดผล
งานของผู้ตรวจสอบภายใน 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

• การตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของบัญชีและการเงิน 
• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ 
• การให้คำแนะนำปรึกษา 
• มนุษย์สัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร 
• ทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อองค์กร 
• ทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อองค์กร 
 
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 (น้ำหนักร้อยละ 65) 
การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 

3.1 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน/ภายนอก เพื่อประกอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยคู่มือฯ 
สอดคล้องกับกฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
ระดับ 2 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบสอดคล้องกับบริบท/วัตถุประสงค์ขององค์กร รวมท้ังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ี
ดี และมาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ 3 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน รวมถึงมีการอนุมัติและการส่ือสารคู่มือ
ปฏิบัติงานให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ 
ระดับ 4 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีการปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน 
ระดับ 5 การทบทวน/ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบของคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
• บทบาทและความรับผิดชอบ 
• แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 
• แนวทางในการประเมินกระบวนการกำกับการดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึง
กระบวนการบริหารจัดการองค์กรด้านต่าง ๆ 
• การสอบทานงานครบถ้วนทั้งด้านกลยุทธ์ (S) การดำเนินงาน (O) การเงิน (F) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบาย 
(C) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
• แนวทางในการบันทึก และจัดเก็บเอกสาร 
• การสื่อสารและการรายงาน 
• แนวทางในการให้คำแนะนำปรึกษา 
• 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 (น้ำหนักร้อยละ 10) 
ระดับ 1 กำหนดกระบวนการในการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีของ
รัฐวิสาหกิจ 
ระดับ 2 การจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความ
เส่ียงท่ีสำคัญของรัฐวิสาหกิจ และแผนของรัฐวิสาหกิจ 
ระดับ 3 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีของรัฐวิสาหกิจ การจัดทำแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีตามฐานความเส่ียงท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน และการอนุมัติ
และการส่ือสารแผนการตรวจสอบต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ระดับ 4 แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปีมีการประเมินความเส่ียงในระดับกิจกรรม
การตรวจสอบอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ (พิจารณาการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน) สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ แผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และความเส่ียงท่ีสำคัญของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเกณฑ์การประเมินท้ัง 7 
หัวข้อ เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายบริหาร 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน/ดำเนินงานในการปรับเปล่ียน
แผนการตรวจสอบ กรณีพบประเด็นสำคัญท่ีส่งผลให้มีการปรับเปล่ียนแผนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ควรประกอบด้วย : 
• เป้าหมายของแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร 
• กระบวนงานหลัก และกระบวนงานย่อย 
• ความเสี่ยงที่สำคัญ/ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
• ลำดับความสำคัญในการตรวจสอบ/ระดับความเสี่ยง 
• ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 
• จำนวน Mandays รวมตลอดระยะเวลาของแผน 
• จำนวน Mandays สำหรับแต่ละปีที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ 
องค์ประกอบของแผนการตรวจสอบประจำปี ควรประกอบด้วย : 
• เป้าหมายของแผนการตรวจสอบประจำปีที่เชื่อมโยงกับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 
• โครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน 
• วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
• ระดับความเสี่ยง/ลำดับความสำคัญ 
• ระยะเวลาการในการปฏิบัติงานตรวจสอบ/Mandays ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมกระบวนงาน และการพัฒนาผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงงบประมาณ 
• ผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/กระบวนงาน 
• แผนการตรวจสอบกำหนดกิจกรรมในการเป็นผู้ประสานงานและแลกเปลี่ยนความรู้/การให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา 
(Consulting) 
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3.3 การวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในรายละเอียด (น้ำหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 มีการกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียด โดยแผนการตรวจสอบภายใน
ในรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร 
ระดับ 2 หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานและ/หรือจัดทำทางเดินของงาน (Flow Chart) ของกิจกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุน พร้อมท้ังมีการประเมินความเป็นไปได้ของการเกิดทุจริต และวิธีการในการบริหารจัดความเส่ียง
ของการทุจริตขององค์กร และมีการกำหนดแนวทางการตรวจสอบสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกเรื่อง 
ระดับ 3 หน่วยตรวจสอบภายในมีการแจ้งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการไม่น้อยกว่า 60 
วัน ให้หน่วยรับตรวจทราบ มีการจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามความเส่ียงทุกเรื่องตามแผน
ตรวจสอบประจำปี และมีการสอบทานและอนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ตามลำดับช้ันของการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ระดับ 4 การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit Program) ให้มีประสิทธิภาพ 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
วางแผนตรวจสอบภายในในรายละเอียด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ี การจัดทำแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ นอกจากการถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีแล้ว ต้องกำหนด : 
1. แผน/แนวทางในการบริหารทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน 
2. แผนการพัฒนา และสรรหาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 
3. หน่วยตรวจสอบต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจ อยู่ตลอดเวลา และต้องมีการประเมินความเสี่ยง 
ที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู่ตลอด ดังน้ัน ผู้ตรวจสอบภายใน ควรทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบ 
ประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

หมายเหตุ : 
กรณีที่การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีบริษัทในเครือบริษัทร่วมและหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณา 
ประเมินความเสี่ยงขององค์กรที่มีความเก่ียวข้องน้ันว่าการปฏิบัติงานขององค์กรน้ัน มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของรัฐวิสาหกิจหรือไม่ หากมีความเสี่ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผู้ตรวจสอบภายในควรรวมการตรวจสอบบริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่ เกี่ยวข้องน้ันไว้ในแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบประจำปีของ
รัฐวิสาหกิจ 
• วัตถุประสงค์ของการแจ้งแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจรับทราบถึง
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ (เบื้องต้น) ขอบเขตการตรวจสอบ(เบื้องต้น) จุดมุ่งเน้นการตรวจสอบ (เบื้องต้น) ระยะเวลาในการ 
เข้าตรวจสอบ (เบื้องต้น) ขอบเขตเอกสาร (เบื้องต้น) สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบและการให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
• การสื่อสารแผนปฏิบัติงานตรวจสอบล่วงหน้า 60 วัน ไม่นับรวมเรื่องตรวจพิเศษที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติงานประจำปี 
เข่น งานตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้บริหารสูงสุด งาน
ตรวจสอบ และงานตรวจสอบประเภทไม่แจ้งให้หน่วยรับตรวจรับทราบล่วงหน้า (Surprise Check) เป็นต้น 
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3.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบ (น้ำหนักร้อยละ 15) 
ระดับ 1 มีการกำหนดวิธีการตรวจสอบ (Audit Tools) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจสอบครบถ้วน 
ระดับ 2 ดำเนินการตรวจสอบครบทุกวิธีการตรวจสอบท่ีกำหนดในแนวทางการตรวจสอบ พร้อมท้ังมีการจัดทำ
กระดาษทำการรองรับทุกวิธีการตรวจสอบ 
ระดับ 3 มีการสรุปผลการปฏิบัติงานเบ้ืองต้น (การจัดทำ Memo สรุปผล) ครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมท้ังสามารถ
เช่ือมโยงระหว่างแนวทางการตรวจสอบกับกระดาษทำการได้ครบ อีกท้ังสามารถเช่ือมโยงระหว่างกระดาษทำการ
หลักกับกระดาษทำการย่อยได้ครบถ้วน 
ระดับ 4 มีการสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และมีการนำระบบเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3.5 การสรุปผลการตรวจสอบและการจัดทำรายงาน (น้ำหนักร้อยละ 10) 
ระดับ 1 การกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบมีความครบถ้วน 
ระดับ 2 ผู้ตรวจสอบดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามแนวทางท่ีกำหนดอย่าง
ครบถ้วน 
ระดับ 3 การปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ การนำเทคโนโลยี
และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ระดับ 4 หน่วยตรวจสอบภายในสามารถให้ข้อเสนอแนะในเชิงกลยุทธ์ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้
รวมถึงการสรุปประเด็นจากการตรวจสอบเป็นองค์ความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อน ำไปสู่การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังภายในหน่วยตรวจสอบภายในและองค์ความรู้ขององค์กร 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (การกำหนดวิธีการตรวจสอบ เครื่องมือการตรวจสอบ 
แนวทางในการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ) เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 
1. การปฏิบัติงานตรวจสอบและการสอบทานงาน 
1.1. การประชุมเปิดการตรวจสอบ 
1.2. การระบุ วิเคราะห์ และบันทึกงานที่จำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบและปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางที่ถูกต้อง 
1.3. การรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เพ่ือใช้ประกอบผลการตรวจสอบ 
1.4. การสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน 
2. การสื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารสูงสุด 
2.1 การประชุมปิดการตรวจสอบ 
2.2 การเปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระสำคัญ (พิจารณาจากWorking paper และการสรุปผลการตรวจสอบ) รวมถึงการ 
จัดลำดับความสำคัญของผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ 
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ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายใน 
3.6 การให้ความเช่ือมั่น (น้ำหนักร้อยละ 10) 

ระดับ 1 การตรวจสอบภายในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับช่วยให้ 
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน หรือการบริหารความเส่ียงหรือการกำกับดูแล 
ระดับ 2 การตรวจสอบภายในด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับช่วยให้ 
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง และการกำกับดูแล 
ระดับ 3 การประเมินผลด้านการให้ความเช่ือมั่นของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ผู้บริหารระดับสูง 
ระดับ 4 ผลจากการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการให้ความเช่ือมั่น ทำให้ เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีกำหนดไว้ รวมถึงการ
ปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน Enabler ท้ัง 
7 ด้าน 

2.3 การรายงานผลการตรวจสอบอย่างทันกาลต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจ (เฉลี่ยภายใน 7 วันหลังจากการประชุมปิดตรวจ) 
2.4 การรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุดอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

ทั้งน้ี หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจัดทำรูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับรายงาน โดยทั่วไปรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย 
1) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
2) ขอบเขตการตรวจสอบ 
3) บทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร เป็นการสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบ และนำเสนอเฉพาะประเด็นสำคัญที่มีความเสี่ยงสูง 
4) ผลงานที่เป็นที่น่าพอใจของหน่วยรับการตรวจ 
5) รายละเอียดของข้อตรวจพบ ซึ่งจะระบุ 
- ข้อตรวจพบ ปัญหา ผลกระทบและความเสี่ยง 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
- ความเห็นของฝ่ายบริหารเก่ียวกับข้อตรวจพบและแผนในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
- ประเด็นอื่นที่ควรพิจารณา 
3. การติดตามผลการตรวจสอบ 
3.1 การติดตามข้อเสนอแนะ 
3.2 การจัดทำทะเบียนควบคุมการติดตาม (การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ) 
3.3 การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
3.4 การหารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และ/หรือผู้บริหารสูงสุด เก่ียวกับปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ที่ได้รับจากการตรวจสอบ เพ่ือกำหนดแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการให้ความเช่ือมั่น เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความเช่ือมั่นในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

3.7 การให้คำปรึกษา (น้ำหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้คำปรึกษาท่ีช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการวบคุม
ภายใน หรือการบริหารความเส่ียง หรือการกำกับดูแล 
ระดับ 2 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้คำปรึกษาท่ีช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง และการกำกับดูแล 
ระดับ 3 การประเมินผลด้านการให้คำปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหารระดับสูง 
ระดับ 4 ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้คำปรึกษาท่ีส่งผลให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงาน
ของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้
คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการดำเนินการตามเกณฑ์การ
ประเมิน Enabler ท้ัง 7 ด้าน 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวน/ปรับปรุงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านการให้คำปรึกษา เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในได้รับความเช่ือมั่นในการให้
คำปรึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ความเช่ือมั่น : 
1.กิจกรรมการตรวจสอบช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร 
2.กิจกรรมการตรวจสอบประจำปีช่วยยกระดับประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการท่ีดีให้แก่องค์กร 
3.กิจกรรมการตรวจสอบประจำปีช่วยยกระดับประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงขององค์กร 
4.กิจกรรมการตรวจสอบประจำปีช่วยยกระดับประสิทธิภาพการควบคุมภายในขององค์กร เป็นต้น 
การให้คำปรึกษา : 

หมายเหตุ : 
การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการให้ความเชื่อมั่น ประกอบด้วย 
• Financial Audit – การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานการเงิน การให้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและระบบ
การเงินของรัฐวิสาหกิจ 
• Operation and Performance Audit – การให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในระบบงานของรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
ระบบงาน Enablers ทั้ง 7 ด้าน ตามแนวทางที่ สคร. กำหนด 
• Compliance Audit – การให้ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
• Security Audit – การให้ความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศหน่วยตรวจสอบภายในต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น และด้านการให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเด็นการประเมินควรครอบคลุมอย่างน้อย 
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1.การให้คำปรึกษาช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร 
2.การให้คำปรึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของฝ่าย
บริหาร เป็นต้น 
4. หน่วยรับตรวจ (น้ำหนักร้อยละ 5) 

4.1 ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ (น้ำหนักร้อยละ 5) 
ระดับ 1 กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจไว้อย่างชัดเจน 
ระดับ 2 การส่ือสารบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และพนักงาน
ของหน่วยรับตรวจรับทราบ 
ระดับ 3 หน่วยรับตรวจดำเนินการตามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีกำหนด โดยให้ความร่วมมือในการ
ประสานงาน และข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ 
ระดับ 4 การประเมินการให้ความร่วมมือของหน่วยรับตรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกันและแจ้ง
ให้ผู้บริหารสายงานของหน่วยรับตรวจรวมท้ังคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ 
ระดับ 5 การใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ในการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหตุ : 
บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เช่นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดำเนินงาน 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) ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมท้ังรายงานผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค 
ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ 
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
รายคณะ  

ประจำปีงบประมาณ ................ 
วันที่ทำการประเมิน....................................... 

 
ประเด็นที่พิจารณา 

 
แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

1.โครงสร้างและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1.1 จำนวนกรรมการมีความเหมาะสม 

      

1.2 คณะกรรมการประกอบด้วย
บุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์
หลากหลาย 

      

1.3 กรรมการอิสระในคณะกรรมการ
มีจำนวนท่ีเหมาะสม 

      

1.4 กรรมการได้รับทราบกำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี
ล่วงหน้า 

      

1.5 บรรยากาศในการประชุม
คณะกรรมการเอื้ออำนวยให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 

      

1.6 กระบวนการในการให้ข้อมูลแก่
กรรมการตรวจสอบท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ใหม่ 

      

2.บทบาทและความรับผิดชอบ 
2.1 สอบทานงบการเงินท่ีถูกต้องและ
น่าเช่ือถือ 

      

2.2 สอบทานให้องค์กรดำเนินการ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบให้
ถูกต้อง 

      

2.3 สอบทานให้มีระบบตรวจสอบ
ภายในท่ีดี 

      



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  

 

56 
 

ประเด็นที่พิจารณา 
 

แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

2.4 ให้ความเห็นในการแต่งต้ัง ถอด
ถอนหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน 

      

2.5 มีการควบคุมและติดตามการ
ดำเนินการของฝ่ายบริหารอย่าง
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 การรายงานต่อองค์กรกำกับดูแล       

6.การรักษาคุณภาพ 
6.1 กรรมการมีความเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของการ
เป็นกรรมการ 

      

6.2 กรรมการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร
อย่างเพียงพอท่ีจะช่วยให้ปฏิบัติหน้าท่ี
กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

      



คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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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 คำถาม 
 -ส่วนท่ี 2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คำถาม 
 -ส่วนท่ี 3 ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี           2 คำถาม 
 -ส่วนท่ี 4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร                                1 คำถาม 
 -ส่วนท่ี 5 การรายงาน                                                     2 คำถาม 
 -ส่วนท่ี 6 การรักษาคุณภาพ                                           3 คำถาม 

การประมวลผลคะแนน แบบประเมินผลรายคณะ (คะแนนเต็ม 76 คะแนน) 
  คะแนน 70 คะแนนขึ้นไป = ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
  คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป = ประสิทธิภาพด ี
  คะแนน 50 คะแนนขึ้นไป = ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  คะแนน 40 คะแนนขึ้นไป = ต่ำกว่าเกณฑ์ 
 
*คำถามทุกข้อมีความสำคัญเท่ากันหมด ฉะนั้นในแบบสอบถามมีคำถามทั้งสิ้น 19 คำถามๆ ละ 4 

คะแนน จึงมีคะแนน 76 คะแนน 
ความหมายการให้คะแนน มีดังนี้ 
 0 (ไม่เคยเลย)  = ไม่เกี่ยวข้อง 
 1  (เคยบ้าง)  = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
 2 (ค่อยข้างบ่อย)  = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
 3 (บ่อยมาก)  = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 
 4 (เป็นประจำ)  = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม 
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ อ.ส.ค. 
รายบุคคล  

ประจำปีงบประมาณ ................ 
วันที่ทำการประเมิน....................................... 

 
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
หรือบุคคลท่ีดำเนินการเป็นประธาน
ในท่ีประชุม ได้กำกับให้การประชุม
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

      

2.บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2.1 ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ
ตรวจสอบตามท่ีกฎหมาย กฎเกณฑ์ 
และกฎบัตร ได้กำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      

2.2 ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่าย
บริหาร 

      

2.3 มีการควบคุมและติดตามการ
ดำเนินการของฝ่ายตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม 
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ประเด็นที่พิจารณา 
 

แนวทางปฏิบัติ เหตุผล 

0 1 2 3 4 

2.4 พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ตลอดเวลา 

      

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

แบบประเมินผลรายบุคคลมีหัวข้อประเมิน 2 ส่วน 8 หัวข้อ มีการปรับปรุงแบบฟอร์มมาจากบริษัทตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 -ส่วนท่ี 1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  4 คำถาม 
 -ส่วนท่ี 2 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คำถาม 
 
 
การประมวลผลคะแนน แบบประเมินผลรายบุคคล (คะแนนเต็ม 32 คะแนน) 
  คะแนน 28      คะแนนขึ้นไป         = ประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
  คะแนน 24      คะแนนขึ้นไป              = ประสิทธิภาพด ี
  คะแนน 20      คะแนนขึ้นไป              = ประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ 
  คะแนน 16      คะแนนขึ้นไป              = ต่ำกว่าเกณฑ์ 
*คำถามทุกข้อมีความสำคัญเท่ากันหมด ฉะนั้นในแบบสอบถามมีคำถามทั้งสิ้น 8 คำถามๆละ  4 

คะแนนจึงมีคะแนน 32 คะแนน  
ความหมายการให้คะแนน มีดังนี้ 
 0 (ไม่เคยเลย)  = ไม่เกี่ยวข้อง 
 1  (เคยบ้าง)  = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
 2 (ค่อยข้างบ่อย)  = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
 3 (บ่อยมาก)  = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 
 4 (เป็นประจำ)  = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม 
 
 
 

 
 
 




