
 

กฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน 
 

     ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวย คณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบ

ภายในของรัฐวสิาหกจิ พ.ศ. 2555 ขอ 18 กําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในตองจัดทาํกฎบัตรวาดวย

การตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผดิชอบในการดําเนินงานของรัฐวสิาหกิจ โดย

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมกีารสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตร

ดังกลาวอยางนอยปละ 1 คร้ัง สํานักตรวจสอบภายใน  จงึใหปรับปรุงกฎบัตรของสํานักตรวจสอบ-

ภายในใหม เพ่ือใชต้ังแตป 2562  ดังน้ี 
 

ขอ  1   กฎบัตรฉบับน้ีเรียกวา “กฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน” และใหถอืปฏบิัติต้ังแตวันที่ไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบองคการอุตสาหกรรมปาไม เปนตนไป 

ขอ  2  ใหยกเลิกกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน ลงวันที่ 23 กันยายน 2558 

ขอ  3  ในกฎบัตรน้ี 

“อ.อ.ป.”  หมายความวา  องคการอุตสาหกรรมปาไม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการของ อ.อ.ป. 

“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความวา  คณะกรรมการตรวจสอบ อ.อ.ป. 

“ฝายบริหาร” หมายความวา  ผูอํานวยการ  และผูบริหาร 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา  ผูอํานวยการ อ.อ.ป. 

“ผูบริหาร”  หมายความวา รองผูอํานวยการ  ผูอํานวยการสํานัก หรือตําแหนงที่มี 

ระดับ เทยีบเทาผูอํานวยการสํานักที่เรียกช่ือเปนอยางอื่น  

“หนวยรับตรวจ”  หมายความวา หนวยงานตามโครงสราง อ.อ.ป. และบริษัทในเครือ 

 “ผูรับตรวจ”  หมายความวา ผูปฏบิัติงานซึ่งรับผดิชอบการปฏบิัติงานของหนวย 

รับตรวจ และบริษัทในเครือ 

 “บริษัทในเครือ” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลต้ังแตสองนิติบุคคลขึ้นไปซึ่งมี

ความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี 

(1) ผูถอืหุนหรือผูเปนหุนสวนเกินกวากึ่งจํานวนผูถอืหุนหรือผูเปนหุนสวนในนิติบุคคล 

หน่ึงเปนผูถอืหุนหรือเปนหุนสวนเกินกวากึ่งจํานวนผูถือหุนหรือผูเปนหุนสวนในอกีนิติบุคคลหน่ึง 

 (2) ผูถอืหุนหรือผูเปนหุนสวนซึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลหน่ึงมมีูลคาเกินกวา 

รอยละหาสิบของทุนทัง้หมดถอืหุนหรือเปนหุนสวนในอกีนิติบุคคลหน่ึงที่มมีูลคาเกนิกวารอยละหาสิบ 

ของทุนทัง้หมด 

(3) นิติบุคคลหน่ึงถอืหุนหรือเปนหุนสวนในอกีนิติบุคคลหน่ึงเกินกวารอยละหาสิบ 

ของทุนทัง้หมด หรือของหุนที่ออกจําหนายแลว ในกรณทีี่บริษัทแรกและ/หรือบริษัทในเครือบริษัทเดียวกัน

หรือหลายบริษัท หรือบริษทัแรกและ/หรือบริษัทในเครือในลําดับช้ันแรกและ/หรือในช้ันตอๆ ไป บริษทัเดียว 

           หรือหลาย... 
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หรือหลายบริษัทถอืหุนของบริษัทใดมจีํานวนรวมกันเกินกวารอยละหาสิบของหุนที่ออกจําหนายแลว 

ใหถอืวาบริษัทน้ันเปนบริษัทในเครือของบริษัทแรกดวย 

 (4) บุคคลเกนิกวากึ่งจํานวนกรรมการหรือผูเปนหุนสวนซึ่งมอีํานาจจัดการในนิติบุคคลหน่ึงเปน 

กรรมการหรือเปนผูเปนหุนสวนซึ่งมอีํานาจจัดการในอีกนิติบุคคลหน่ึง 

 (5) บริษัทหน่ึงมอีํานาจควบคุมเกี่ยวกับการแตงต้ังและถอดถอนกรรมการซึ่งมอีํานาจ 

จัดการทัง้หมด หรือโดยสวนใหญของอกีบริษัทหน่ึง 

 (6) นิติบุคคลใดจะอยูในเครือกับบุคคลอื่นเมื่อนิติบุคคลน้ันควบคุมหรือถูกควบคุมโดย 

บุคคลอื่นน้ัน “ถูกควบคุม” หมายความวา ถูกควบคุมโดยบุคคลของสมาชิก หากบุคคลน้ันมอีํานาจ 

ในการเสนอช่ือกรรมการสวนใหญ หรือเปนผูมอีํานาจโดยถูกตองตามกฎหมายในการกํากับ 

การดําเนินการของบริษัทหรือเมื่อทัง้สองฝายถูกควบคุมโดยบุคคลเดียวกัน 

“ผอส.ตส.”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน อ.อ.ป. 

“ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  พนักงาน อ.อ.ป. ผูปฏบิัติหนาที่ตรวจสอบ 

ภายใน และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 

“ส.ตส.” หมายความวา  สํานักตรวจสอบภายในอ.อ.ป. 

“สตง.”  หมายความวา  สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 

“องคกรกํากับดูแล”  หมายความวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

และกระทรวงการคลัง 

“ผูปฏบิัติงาน”  หมายความวา พนักงานปฏบิัติการสัญญาจาง พนักงานปฏบิัติการ 

พนักงานสัญญาจาง พนักงาน หัวหนางาน หัวหนาสวน ผูจัดการ ผูบริหาร และผูอาํนวยการ 

 “การตรวจสอบภายใน” หมายความวา งานที ่อ.อ.ป. กําหนดขึ้นเกี่ยวกับการสรางความเช่ือมั่น 

โดยการตรวจสอบประสิทธภิาพและประสิทธผิลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการกํากับดูแล

ที่ดี กระบวนการบริหารความเส่ียง การกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏบิัติงานตาง ๆ 

ของ อ.อ.ป. อยางเปนระบบ รวมทัง้การรายงานผลการปฏบิัติงานและการใหคําแนะนําปรึกษาอยางเปน

อสิระและเที่ยงธรรม เพ่ือเพ่ิมคุณคาและยกระดับกระบวนการปฏบิัติงานของ อ.อ.ป. ใหบรรลุเปาหมาย

หรือวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวอยางมปีระสิทธภิาพ 

“จรรยาบรรณ” หมายความวา จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน 

ขอ 4 การแตงต้ังหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในที่มทีักษะทางวชิาชพีและ

ประสบการณที่เหมาะสมในการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 

 4.1  ผอส.ตส. และผูตรวจสอบภายในตองมคีุณสมบัติขัน้ตํ่าระดับปริญญาตรีและมคีวามรู  

ทักษะ และความสามารถทีจ่ําเปนตอการปฏบิัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ผอส.ตส.มคีวามรับผดิชอบใน 

การดําเนินการ เพ่ือใหมั่นใจวาหนวยตรวจสอบภายในมบีุคลากรที่มคีวามรู ทักษะ คุณสมบติัและ 

           ประสบ... 
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ประสบการณในการปฏบิัติงานใหไดตามวัตถุประสงคการตรวจสอบและตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

นอกจากน้ี ผอส.ตส.เปนผูกําหนดทักษะของการปฏบิัติงานตรวจสอบภายในที่จําเปนของหนวยงาน และ

จัดใหมแีนวทางในการสนับสนุนการเสริมสรางทักษะ ความรู และความสามารถของผูตรวจสอบภายใน 

4.2 ผอส.ตส. และผูตรวจสอบภายใน ตองมคีวามรูเพียงพอเกี่ยวกับความเส่ียง และการควบคุม

หลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรูเทคนิคการตรวจสอบดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหปฏบิัติ

ภารกจิที่ไดรับมอบหมายได อยางไรก็ตามผูตรวจสอบภายในทุกคนไมจําเปนตองมคีวามเช่ียวชาญ

เทากับผูตรวจสอบภายในที่รับผดิชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

 4.3 ผอส.ตส.และผูตรวจสอบภายในตองมคีวามรูเพียงพอทีส่ามารถประเมนิความเส่ียงของการ

เกดิทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตขององคการ แตไมจําเปนตองมคีวามเช่ียวชาญ

เทยีบเทากับผูมหีนาที่โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการทจุริต 

          4.4 ผอส.ตส. มคีวามรับผดิชอบในการกําหนดขนาดของหนวยตรวจสอบภายใน ระดับเจาหนาที ่

คุณสมบติัและประสบการณในการปฏบิัติงาน และสอบทานใหอยูในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมอยู

ตลอดเวลา 

 4.5 ผอส.ตส. ควรจัดใหมกีารใหคําแนะนําและชวยเหลือใน กรณทีี่ผูตรวจสอบภายใน 

ขาดความรู ทักษะและความเช่ียวชาญที่จําเปนไมวาจะเปนบางสวน หรือทัง้หมดในการปฏบิัติงานเพ่ือให

ความเช่ือมั่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

4.6 ผอส.ตส. ตองปฎเิสธการปฏบิัติงานใหคําแนะนําปรึกษา หากไมมผีูตรวจสอบภายในที่มี

คุณสมบัติที่จําเปนตอการใหคําแนะนําปรึกษาน้ัน ไมวาเพียงบางสวนหรือทัง้หมดของงาน 

          4.7  ผูตรวจสอบภายในอาจขอคําแนะนําและความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆทัง้ภายในและ

ภายนอกตามความจําเปนในปฏบิัติงานเพ่ือใหความเช่ือมั่น และการปฏบิัติงานใหคําแนะนําปรึกษา 

ตามที่ไดรับมอบหมาย  

4.8 ผอส.ตส. และผูตรวจสอบภายในตองปฏบิัติหนาที่ดวยทัศนคติที่เที่ยงธรรม ไมอคติ มคีวาม

ซื่อสัตย สุจริต และควรหลีกเล่ียงความขัดแยงทางผลประโยชน และไมควรใหมปีจจัยใดๆ ที่มผีลกระทบ

ตอการใชวจิารณญาณเขามาเกี่ยวของ 

          4.9 ความเปนอสิระและเที่ยงธรรมสามารถแสดงใหเห็นไดจากการกําหนดหนาที่และความ

รับผดิชอบของผูตรวจสอบภายในอยางเหมาะสม โดยผูตรวจสอบภายในไมควรไดรับมอบหมายให

ตรวจสอบ เพ่ือใหความเช่ือมั่นในกจิกรรมที่ตนเคยทําหนาที่บริหารหรือมสีวนเกีย่วของในระยะเวลา 1 ป 

กอนการตรวจสอบ และในกจิกรรมอื่นๆที่ ผอส.ตส. เห็นวาอาจมผีลกระทบตอความเปนอสิระ และ

ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน เชน งานตรวจกอนจาย งานประจํา หรือการเปนกรรมการ  

ในคณะกรรมการตางๆ อยางไรก็ตาม ผูตรวจสอบภายในสามารถปฏบิัติหนาที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ

ปฏบิัติงานในกจิกรรมที่ตนเคยรับผดิชอบมากอนได 

                        4.10 ใน... 
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          4.10 ในการปฏบิัติงานตรวจสอบภายในที่ตองใชเวลานานหลายป หรือการปฏบิัติงานตรวจสอบ

ภายในเปนประจําทุกงวด ควรพิจารณาสับเปล่ียนผูตรวจสอบภายในอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเกดิความ

เปนอสิระและความเที่ยงธรรมในการปฏบิัติงาน แตไมควรสับเปล่ียนบอยเกนิไปจนทําใหขาดความ

ตอเน่ืองในการปฏบิัติงาน ทัง้น้ี การสับเปล่ียนโดยทั่วไปจะทําอยางนอยทุก 3 ป 

          4.11 ผูบริหารหนวยรับตรวจมคีวามรับผดิชอบในการพิจารณาและปฏบิัติตามคําปรึกษาหรือ

ขอเสนอแนะจากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน 

          4.12 ผูตรวจสอบภายในตองไมมอีคติกับผูบริหารหนวยรับตรวจ ไมวาผูบริหารหนวยรับตรวจจะ

ยอมรับหรือไมยอมรับคาํแนะนําและขอเสนอแนะที่เคยเสนอไว 

          4.13 ในกรณทีี่หนวยตรวจสอบภายในรับผดิชอบในการปฏบิัติงานอื่น นอกเหนือจากงาน

ตรวจสอบภายใน ควรจัดใหมกีารสอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือใหความเช่ือมั่นแกกจิกรรมที่ ผอส.ตส.

รับผดิชอบ โดยการสอบทานดังกลาวควรควบคุมดูแลหนวยงานอื่นที่ไมมสีวนเกีย่วของกับงาน

ตรวจสอบภายใน 

 4.14 ส.ตส. ควรมบีุคลากรอยางนอย 1 คน ที่ไดรับวุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในวชิาชีพรับ

อนุญาต(CIA) หรือวุฒิบัตรอื่นทีเ่กี่ยวของกับวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

ขอ 5 ความรับผดิชอบของหนวยตรวจสอบภายในที่มตีอคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูอํานวยการ  

5.1  หนวยงานตรวจสอบภายในรายงานตอผูอํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังน้ี 

      5.1.1 สายการรายงานเร่ืองเกี่ยวกับการบริหาร ผอส.ตส. ตองนําเสนอตอผูอํานวยการ

เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ งานธุรการ การประสานงานเพ่ือปฏบิัติงานตรวจสอบตามแผนที่

กําหนดผลงานของผูตรวจสอบภายใน ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

     5.1.2 การรายงานเกี่ยวกับการปฏบิัติงานตรวจสอบ ผอส.ตส. ตองนําเสนอตอผูอาํนวยการ 

เพ่ือพิจารณากฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายใน กอนนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ   ผอส.ตส. ตองนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหาร

หนวยรับตรวจ รวมทัง้ผูอํานวยการ เพ่ือดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และสรุปประเด็นสําคัญ 

ไวในรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูอํานวยการ 

5.2  คณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการ จะมอบใหบุคคลอื่นควบคุมดูแล และปกครอง

บังคับบัญชาหนวยตรวจสอบภายในแทน ผอส.ตส. ไมได และจะแตงต้ังให ผอส.ตส. ไปรักษาการใน

ตําแหนงอื่นในขณะเดียวกันไมไดหรือแตงต้ังเจาหนาที่จากหนวยงานอื่นรักษาการในตําแหนง ผอส.ตส. 

ในขณะเดียวกันไมได 

            5.3  ผอส.ตส... 
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5.3  ผอส.ตส. ควรเขารวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางเปนอสิระและมกีาร

หารืออยางตรงไปตรงมาโดยไมมผีูอํานวยการ หรือผูอํานวยการอื่นเขารวมประชุมดวยอยางนอย 

ปละ 1 คร้ัง 

5.4  ผอส.ตส. สามารถขอเขาพบเพ่ือรายงานการปฏบิัติงานหรือปญหาตางๆตอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และโดยเฉพาะอยางย่ิงประธานกรรมการตรวจสอบไดตลอดเวลา ซึ่งจะชวยใหเกดิความ

มั่นใจในความเปนอสิระมากขึ้น 

5.5  หนวยตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบหรือคําแนะนําปรึกษาตอผูบริหาร

หนวยรับตรวจที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม และสรุปเสนอคณะกรรมการตรวจสอบใหรับทราบ 

5.6  หนวยตรวจสอบภายในรายงานตอผูอํานวยการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ  

การบริหารงานหนวยตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนใหการปฏบิัติงานประจําวันเปนไปไดอยางราบร่ืน 

และมปีระสิทธิผล 

5.7 คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบคําของบประมาณประจําปของ

หนวยตรวจสอบภายในซึ่งงบประมาณที่ไดรับตองเพียงพอตอการบรรลุผลการปฏบิัติงานตรวจสอบ

ภายในตามทีห่นวยตรวจสอบภายในนําเสนอ ทัง้น้ีเพ่ือให ส.นผ. พิจารณาดําเนินการตามกระบวนการ

จัดทํางบประมาณ 

5.8 หนวยตรวจสอบภายในมีสิทธใินการขอและไดรับขอมูล เอกสารที่จําเปนและเกี่ยวของ

รวมทัง้ทรัพยากรตางๆ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

5.9 ผอส.ตส.รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการ เพ่ือสนับสนุนใหหนวยงาน

ตรวจสอบภายในมคีวามเปนอสิระ และปฏบิัติงานตรวจสอบภายในไดอยางมปีระสิทธผิล 

5.10 ผอส.ตส.ตองมสีถานภาพเทยีบเทากับผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงานสําคญัอื่นๆ 

ใน อ.อ.ป. เพ่ือชวยในการหารือและเจรจาผลการตรวจสอบภายในกับผูบริหารไดอยางมปีระสิทธผิล 

5.11 คณะกรรมการตรวจสอบรับผดิชอบในการใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ัง โยกยาย  

ถอดถอน เล่ือนขัน้ เล่ือนตําแหนง และประเมนิผลงานของประจําปของ ผอส.ตส. โดยใหผูอํานวยการ

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 6 วัตถุประสงคและหนาทีค่วามรับผดิชอบของการตรวจสอบภายใน 

วัคถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 

6.1  เพ่ือใหผูปฏบิัติงานทุกระดับมคีวามเขาใจเกี่ยวกับขอบเขต อํานาจ หนาที่ และ 

ความรับผดิชอบของ ส.ตส. 

6.2  เพ่ือให ส.ตส. เปนหนวยงานที่ 

      6.2.1 สามารถปฏบิัติงานดวยความเปนกลางหรืออยางเปนอสิระและตองปฏบิัติหนาที ่

โดยยึดถอืตามจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน       

               6.2.2 ทํา... 



 

-6- 

 

      6.2.2 ทําหนาที่ชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงาน และการบริหารจัดการของ อ.อ.ป. 

รวมถึงผูอํานวยการ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในทุกระดับของ อ.อ.ป. ใหสามารถเพ่ิมคุณคาและ

ปรับปรุงการปฏบิัติงานของ อ.อ.ป. ใหมคีุณภาพ ศักยภาพ และ/หรือประสิทธภิาพดีย่ิงขึ้น 

6.2.3  นํากระบวนการหรือกจิกรรมในรูปแบบการบริการดานการใหความเช่ือมั่น  

และการบริการใหคําปรึกษา มาใชในการปฏบิัติงานตรวจสอบ แลวแตกรณี โดยเปนไปอยางเที่ยงธรรม 

ภายใตความเช่ียวชาญ และความระมัดระวังเย่ียงการปฏบิติังานของผูประกอบวชิาชีพ 

6.2.4  ทําการประเมนิเพ่ือใหมกีารปรับปรุงประสิทธภิาพการดําเนินงาน การบริหาร   

การจัดการ  การควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียง โดยการใหขอคิดเห็น ขอสังเกต และ

ขอเสนอแนะ ตามสมควรแกกรณี  อันจะเปนการใหความมั่นใจแกคณะกรรมการ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ผูอํานวยการ ผูบริหาร  หนวยรับตรวจ ผูรับตรวจ และ/หรือ  ผูปฏิบัติงาน ในคุณภาพและ

ความสามารถ  ที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายที่ อ.อ.ป. กําหนด 

หนาทีค่วามรับผดิชอบของผูตรวจสอบภายใน 

 6.3 ส.ตส. มหีนาที่ดังตอไปน้ี 

6.3.1  ตรวจสอบประสิทธภิาพและประสิทธผิลของกระบวนการควบคุมภายใน  

กระบวนการกํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเส่ียง การกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการปฏบิัติงานดานตางๆของ อ.อ.ป.  

 6.3.2 ตรวจสอบความถูกตองและความเช่ือถอืไดของขอมูลทางการเงนิ การปฏบิัติตาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ วธิปีฏบิัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําส่ังที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานของ อ.อ.ป. 

6.3.3  ตรวจสอบรายการที่อาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชน โอกาสเกดิการทุจริตและ

ประสิทธภิาพขององคกร ในการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายใน อ.อ.ป. 

6.3.4  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายใน รวมทัง้มขีอเสนอแนะวธิแีละมาตรการในการ

ปรับปรุง 

 6.3.5 ประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน เพ่ือใหสามารถเขาใจแผนงานและ

กําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เปนประโยชนรวมกันตอ อ.อ.ป. 

6.3.6  พัฒนาและอบรมความรู ทักษะ และความสามารถของผูตรวจสอบภายใน 

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหการปฏบิัติหนาที่เปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของ อ.อ.ป.  

6.3.7 ปฏบิัติงานอื่นที่ผูอํานวยการมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้น้ี ตองไมกระทบตอประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน 

           

6.4  ใน... 
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 6.4  ในกรณทีี่การปฏบิติังานตรวจสอบภายใน เร่ืองใดของ ส.ตส. มคีวามจําเปนตองอาศัย

ความรู ความสามารถ จากผูเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง ให ผอส.ตส. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

เสนอคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการวาจางผูเช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองตามขอ 12 ของระเบยีบ  

กระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของ อ.อ.ป. 

พ.ศ. 2555 ตอไป          

 6.5 ควรปฏบิัติตามขอบเขตการปฏบิัติงาน ซึ่งประกอบดวย การสอบทานกระบวนการในการ

ปฏบิัติงานระเบยีบวธิปีฏบิัติ การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลที่ดี รวมถงึ

ควรมกีารประเมนิความเพียงพอของนโยบายและกระบวนการน้ันๆ 

 6.6  ควรใหความสนใจในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การควบคมุภายใน 

และการกํากับดูแลที่ไดรับผลกระทบอยางมสีาระสําคัญจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมของการ

ดําเนินงานของ อ.อ.ป. 

 6.7  ควรพิจารณาประเมนิความเส่ียง และการควบคุมภายในดานระบบเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ซึ่งมผีลมาจากการใหบริการโดยบุคคลภายนอก 

 6.8  ขอบเขตการปฏบิติังานน้ี ครอบคลุมถงึการตรวจสอบการทุจริต จรรยาบรรณของ

ผูบริหารและผูปฏบิัติงาน อ.อ.ป. การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท 

ในเครือ  

 6.9  ผูตรวจสอบภายในจะปฏบิัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยพิจารณาดังน้ี 

 6.9.1  มคีวามยุติธรรม และไมยอมใหเกดิอคติในการปฏบิัติงาน  

 6.9.2 เปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน 

 6.9.3 ไมรับของขวัญ ส่ิงจูงใจ หรือผลประโยชนตอบแทนในรูปแบบใดๆจากพนักงานลูกจาง 

ผูขายสินคาหรือบริการหรือบุคคลภายนอกอื่น  

 6.9.4 พิจารณาและบันทกึงานที่จําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ

และปฏบิัติงานตามแนวทางที่ถูกตอง 

 6.9.5 พิจารณาและบันทกึหลักเกณฑของฝายบริหารหรือหลักเกณฑอื่นใดที่ใชในการประเมนิ

และรายงานขอตรวจพบ 

 6.9.6 ใชความระมัดระวังรอบคอบอยางสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ 

เกี่ยวของและเช่ือไดเพ่ือประกอบผลการตรวจสอบ 

 6.9.7 ตระหนักถงึโอกาสที่ฝายบริหารหรือผูปฏบิัติงานต้ังใจกระทําผดิ กอใหเกดิขอผดิพลาด 

และละเลย กอใหเกดิความไมมปีระสิทธิภาพ การสูญเสีย ไมมคีวามประหยัด  

ขาดประสิทธผิล เกดิความลมเหลวในการปฏบิัติตามนโยบายและความขัดแยงของผลประโยชน 

 6.9.8 มคีวามรูที่เพียงพอในการกําหนดปจจัยบงช้ีการทุจริต 

          6.9.9 เปด... 
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 6.9.9 เปดเผยปจจัยที่บงช้ีการทุจริตและเสนอแนะใหมกีารสืบสวนสอบสวนตอไปตามความ

เหมาะสม         

 6.9.10 เปดเผยขอเท็จจริงที่มสีาระสําคญั หากพิจารณาแลววาถาไมเปดเผยอาจทําใหเกดิความ

เขาใจผดิในรายงานของผูตรวจสอบภายใน หรืออาจทําใหพิจารณาไดวาเปนการปกปดความผดิตาม

กฎหมาย 

 6.9.11 เปดเผยในรายงานในกรณทีี่ไมไดปฏบิติัตามมาตรฐานการปฏบิัติงานวชิาชีพการ

ตรวจสอบภายใน 

 6.9.12 ไมใชขอมูลที่ไดรับมาจากการปฏบิัติหนาที่เพ่ือประโยชนสวนตัว 

ขอ 7 สทิธิและขอหามของหนวยตรวจสอบภายในในการเขาถงึขอมูล ทรัพยสนิ บุคลากรและ

สถานที ่และอํานาจในการขอขอมูลตามที่พิจารณาแลววาจําเปนในการปฏบิัติงานตามความ

รับผดิชอบ 

เพ่ือใหกิจกรรมตางๆ ของ อ.อ.ป. บรรลุผลสําเร็จตามนโยบาย และแผนงานที่วางไวให 

ผูตรวจสอบภายใน  มีสิทธิและอํานาจภายใตนโยบาย  ที่กําหนดโดยคณะกรรมการ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผูอํานวยการ  ดังน้ี 

 7.1 การรับรู  การเขาถึง  การไดรับ การจัดเก็บเกี่ยวกับขอมูล เอกสารตางๆ ที่จําเปน และ

เกี่ยวของตอการปฏิบัติภารกิจ และหนาที่  รวมทั้งทรัพยากรตางๆ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบจาก

ทุกหนวยงานใน อ.อ.ป. รวมทัง้บริษัทในเครือ โดยเปนไปตามที่ไดตกลงรวมกัน 

  7.2 การจัดสรรทรัพยากร  กําหนดความถี่ในการปฏิบัติงาน  เลือกกิจกรรมหรือประเด็น  

กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ การใชเทคนิคการตรวจสอบ  ตามความเหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคตรวจสอบที่กําหนดไว 

 7.3 ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ  เพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายในใหมปีระสิทธภิาพและประสิทธผิล  

 7.4 ไดรับความรวมมอืจากทกุหนวยงาน ในการเขาถงึขอมูล ทรัพยสิน และบุคลากรอยางเต็มที ่

 7.5 เขาพบคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางเต็มที่และเปนอสิระ 

 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในไมมสิีทธดัิงน้ี 

           1. ปฏบิัติหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานใดๆนอกเหนืองานตรวจสอบภายในใน อ.อ.ป. และ 

บริษัทในเครือ 

           2. จัดทําหรืออนุมัติรายการทางการบัญชี 

           3. ควบคุมดูแลการปฏบิัติของพนักงานอื่นที่ไมไดอยูในหนวยตรวจสอบภายในยกเวน 

พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนสวนหน่ึงในการปฏบิัติงานตรวจสอบหรือเปนผูชวย 

                    ขอ 8... 
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ขอ 8 ขอบเขตการปฏบิัติงาน 

8.1 ผูตรวจสอบภายในควรปฏบิติัตามขอบเขตการปฏบิัติงานซึ่งประกอบดวยการสอบทาน 

กระบวนการในการปฏบิัติงานและประเมนิความเพียงพอของนโยบายระเบียบวธิปีฏบิัติและการ

ปฏบิัติงานในการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในการกํากับดูแลที่ดี และดานเทคโนโลยี-

สารสนเทศของหนวยรับตรวจเพ่ือ 

      8.1.1 ประเมนิผลและติดตามการดําเนินงานวาบรรลุตามวัตถุประสงคของ อ.อ.ป. 

ที่กําหนดไวอยางมปีระสิทธภิาพประสิทธผิลและประหยัด 

      8.1.2 ระบุและประเมนิการบริหารความเส่ียงในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงค 

ในแตละระดับของการปฏบิติังานของ อ.อ.ป. โดยรวมหรือวัตถุประสงคของหนวยงานหรือของกจิกรรม 

ที่ทําการตรวจสอบ 

      8.1.3 ใหคําแนะนําแกผูบริหารเพ่ือใหเกดิการปฏบิติัตามหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

และมกีารปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 

      8.1.4 ใหเกดิความมั่นใจวาการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดมปีระสิทธผิลและ 

ประสิทธภิาพ 

      8.1.5 ใหเกดิความมั่นใจวามกีารปฏบิัติตามนโยบายที่กําหนด (รวมทัง้การปฏบิัติตาม 

หลักจรรยาบรรณ) ระเบยีบวธิปีฏบิัติกฎหมายขอบังคับคําส่ังมติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย 

ที่เกี่ยวของ 

      8.1.6 ใหมกีารดูแลรักษาทรัพยสินของ อ.อ.ป. และผลประโยชนตางๆมใิหเกิดความสูญเสีย

รวมทัง้เกดิการทุจริตผดิปกติหรือคอรัปช่ัน 

      8.1.7 ใหเกดิความมั่นใจวาขอมูลบัญชีตางๆรวมทัง้รายงานภายในรายงานภายนอก 

และกระบวนการที่เกี่ยวของมคีวามครบถวนถูกตองและเช่ือถอืได 

      8.1.8 เสริมสรางจริยธรรมและคุณคาที่เหมาะสมภายใน อ.อ.ป. 

      8.1.9 ใหหลักประกันวาการบริหารและการจัดการใน อ.อ.ป. มปีระสิทธผิลและผูปฏบิัติงาน

มคีวามรับผดิชอบในผลงานตามหนาที ่

      8.1.10 ส่ือสารขอมูลความเส่ียงและการควบคุมไปยังสวนงานตางๆภายใน อ.อ.ป. 

ไดอยางมปีระสิทธผิล 

      8.1.11 ประสานงานและส่ือสารขอมูลระหวางคณะกรรมการผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายใน

และผูบริหารอยางมปีระสิทธผิล 

8.2  ผูตรวจสอบภายในควรใหความสนใจในประเด็นตางๆ เกีย่วกับการบริหารความเส่ียง การ

ควบคุมภายใน และการกํากับดูแลที่ไดรับผลกระทบอยางมสีาระสําคัญจากการเปล่ียนแปลง

สภาพแวดลอมของการดําเนินงานของ อ.อ.ป. 

              8.3 ผู... 
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8.3 ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาประเมนิความเส่ียง และการควบคุมภายในดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมผีลมาจากการใหบริการโดยบุคคลภายนอก 

8.4 ขอบเขตการปฏบิัติงานดังกลาวขางตน ครอบคลุมถงึการตรวจสอบการทจุริต 

จรรยาบรรณของผูบริหารและผูปฏบิัติงาน อ.อ.ป. การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบการ

ดําเนินงานของบริษัทในเครือ        

ขอ 9 ความสัมพันธระหวางหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบและฝาย

บริหารของ อ.อ.ป.  

  ความสัมพันธกับผูตรวจสอบอ่ืน 

9.1 หากผูตรวจสอบภายในจําเปนตองปฏบิัติงานรวมกับผูตรวจสอบขององคกรอื่น  

(เชน ผูตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือ) ควรกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแตละฝายให

ชัดเจนและลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบของแตละฝาย หากเปนไปไดควรจัดใหมีขอตกลงในการ

ปฏบิัติงานรวมกันหรือขอตกลงการใชประโยชนของการปฏบิัติงานของฝายใดฝายหน่ึง 

ความสัมพันธกับผูสอบบัญช ี(สํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน และหรือผูสอบบัญชีอื่น) 

9.2 ผูตรวจสอบภายในควรประชุมหารือกับผูสอบบัญชีอยางสม่ําเสมอ เพ่ือหารือเกี่ยวกับ

แผนการตรวจสอบ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวของในการปฏบิัติงาน เพ่ือลดความซ้ําซอนของการปฏิบัติงาน

ในกจิกรรมหรือวัตถุประสงคเดียวกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงการที่ผูสอบบัญชีสามารถใชงานของผู  

ตรวจสอบภายในเพ่ือแสดงความเห็นหรือเปนสวนหน่ึงของงานสอบบัญชีไดโดยไมกระทบตอความเปน

อิสระ หรือไมทําใหการใชวิจารณญาณของผูสอบบัญชีเบี่ยงเบนไป การหารือเปนการทําความเขาใจ

รวมกันเกี่ยวกับเทคนิคในการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และการประสานงานในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 

9.3 ในกรณทีี่เกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูสอบบัญชี ผอส.ตส. ควรขอคําแนะนําหรือ

เสนอประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือ

พิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการแกไข 

ความสัมพันธกับหนวยงานกํากับดูแล 

9.4 หากหนวยงานกํากับดูแลอื่นที่มหีนาที่ในการปฏบิัติงานตรวจสอบเพ่ือใหความเช่ือมั่นเขามา

ปฏิบัติงาน เชน การตรวจสอบการบริหารงาน หรือการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบตางๆ ผอส.ตส. ควร

หารือเพ่ือพิจารณาวาหนวยงานกํากับดูแลอื่นสามารถใชประโยชนจากผลการตรวจสอบภายในเพ่ือเปน

สวนหน่ึงของการปฏบิัติงานไดหรือไม 

9.5 ผอส.ตส. ควรกําหนดแนวทางในการขอผลการตรวจสอบจากการปฏบิัติงานตรวจสอบของ

หนวยงานกํากับดูแลอืน่ เพ่ือชวยในการกําหนดและพิจารณาประเด็นที่มสีาระสําคัญที่เกดิขึ้นหรือ 

อาจจะเกดิขึ้นและรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

           ความ... 
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 ความสัมพันธระหวางหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 9.6 ผอส.ตส. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตองเขารวมประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา ผอส.ตส. ไมควรเขารวมประชุมในการประชุม

คร้ังน้ันๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม เหตุผลของการไมไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมควรบันทึก

เปนลายลักษณอักษร        

 9.7 ผอส.ตส. ควรไดมีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเปนการเฉพาะโดยไมมีฝาย

บริหารอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 9.8 ผอส.ตส. รายงานวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน อํานาจและภาระหนาที่ 

ตลอดจนผลการดําเนินตามแผนงานที่กําหนดไว รวมทัง้ระบุความเส่ียงที่สําคญัที่ อ.อ.ป. เผชิญอยู และ

การควบคุมภายในที่มี การกํากับดูแลกิจการและอื่นๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการ

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 9.9 ผอส.ตส. ควรไดรับสิทธิในการเขาพบประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือหารือประเด็น

ตางๆ ตามความเหมาะสม 

 9.10 ในกรณทีี่ผูอํานวยการมคีวามเห็นไมสอดคลองกับรายงานผลการตรวจสอบซึ่ง ผอส.ตส. 

เห็นวาประเด็นดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป.อยางรายแรง ให ผอส.ตส. รายงานตอ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

           ความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 9.11 คณะกรรมการอาจมอบใหคณะกรรมการตรวจสอบรับผดิชอบ ดังน้ี 

  9.11.1 สอบทานกฎบัตร ขอบเขตการปฏบิติังานและความรับผดิชอบของหนวยตรวจสอบ

ภายใน และอนุมัติในกรณทีี่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ  

  9.11.2 สอบทานโครงสรางองคกรของหนวยตรวจสอบภายใน 

  9.11.3 ประเมนิประสิทธผิลของกลยุทธการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบภายใน 

ที่กําหนดตามความเส่ียงขององคกร 

  9.11.4 พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน และการเปล่ียนแปลงที่มีสาระสําคัญของ

แผนการตรวจสอบ และอนุมติัในกรณทีี่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ  

  9.11.5 สอบทานรายงานไตรมาสที่หนวยตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น เพ่ือรายงานความ

คบืหนาในการปฏบิัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กําหนด สรุปประเด็นสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ

ระหวางงวด และประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

  9.11.6 สอบทานความเพียงพอที่ฝายบริหารยอมรับและปฏิบัติตามคําแนะนําปรึกษาและ

ขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน 

 

          6.11.7... 
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   6.11.7 จัดใหมกีระบวนการเพ่ือใหความมั่นใจในคุณภาพของการปฏบิัติงานของหนวย 

ตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว 

 9.11.8 ใหความเห็นตอคณะกรรมการในการอนุมัติแตงต้ัง โยกยาย ถอดถอนกําหนด

คาตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของ ผอส.ตส. โดยอาจพิจารณารวมกันกับผูอํานวยการ 

 9.11.9 พิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับการแตงต้ัง โยกยาย ถอดถอน การพิจารณา

ความดีความชอบและคาตอบแทนของบุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในรวมถงึการนําเสนอ เพ่ือขอ 

อนุมัติงบประมาณในดานตางๆ เพ่ือใชในการปฏบิัติงานของหนวยตรวจสอบภายใน เชน การพัฒนาและ 

ฝกอบรม การจัดหาอุปกรณและเคร่ืองมอืชวยในการปฏบิัติงานตรวจสอบ เปนตน เพ่ือใหผูอาํนวยการ

นําไปดําเนินการสรรหาบุคลากร จัดสรรงบประมาณหรือดําเนินการอื่นที่เกี่ยวของตอไป 

 9.11.10 สอบทานทักษะ ประสบการณ และความรูความสามารถของผูที่ดํารงตําแหนง

ผอส.ตส. 

 9.11.11 สอบทานแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวย

ตรวจสอบภายใน และอนุมัติในกรณทีี่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ  

 9.11.12 สงเสริมความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีทัง้จากสํานักงาน 

การตรวจเงนิแผนดิน และผูสอบบัญชี รวมถงึเจาหนาทีข่องหนวยงานกํากับดูแลที่มหีนาที่สอบทาน 

อ.อ.ป. 

ความสัมพันธกับฝายบริหาร 

9.12 การปฏบิัติงานตรวจสอบภายในเปนการปฏบิัติงาน หรือการใหบริการแกฝายบริหาร 

ดังน้ันกลยุทธ แผนการตรวจสอบและรายงานควรมจีุดมุงหมายเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดแกฝายบริหาร

โดยไมขัดแยงกับความรับผดิชอบในการปฏบิัติงานตรวจสอบภายในที่มตีอคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.13 ในกรณทีี่ฝายบริหารขอใหหนวยตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบและรายงานผลการ

ตรวจสอบภายในในประเด็นเฉพาะเร่ือง นอกเหนือจากกจิกรรมที่กําหนดไวในแผนประจําป ให ผอส.ตส.

พิจารณาความเหมาะสมวาจะมคีวามขัดแยงกับขอบเขตและความรับผดิชอบในการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบภายใน และมผีลกระทบตอแผนการตรวจสอบประจําปที่คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการ ไดเห็นชอบหรือไม หาก ผอส.ตส. พิจารณาดําเนินการที่ฝายบริหารรองขอใหนําเสนอ

รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

9.14 ความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายในและฝายบริหารหนวยรับตรวจเปนส่ิงสําคัญ  

ฝายบริหารและพนักงานทุกระดับใน อ.อ.ป. ควรมีความเช่ือมั่นในความซื่อสัตย สุจริต ความเปนอิสระ

และความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน 

9.15 การปฏบิัติงานตรวจสอบภายในจะตองมีการวางแผนการปฏบิัติงานรวมกับฝายบริหาร

โดยเฉพาะอยางย่ิงกําหนดเวลาในการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน (ยกเวนในกรณทีี่เปนการตรวจสอบ 

          โดยไม... 
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โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอาจจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบ) 

9.16 ลักษณะงานหรือกจิกรรมที่สําคัญที่ ผอส.ตส. ตองเสนอตอผูอํานวยการ มดัีงตอไปน้ี 

9.16.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในกิจกรรมตางๆ ตามที่กําหนดไวในแผนการ

ตรวจสอบและรายงานไตรมาสซึ่งหนวยตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเพ่ือรายงานความคืบหนาในการ

ปฏบิัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กําหนด สรุปประเด็นสําคัญที่พบจากการตรวจสอบระหวางงวด  

และประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทัง้น้ี ขึ้นอยูกับความเห็นชอบของผูอํานวยการวาตองการไดรับ 

รายงานทั้ง 2 ฉบับ หรือเฉพาะรายงานสรุปประเด็นสําคัญที่พบและขอเสนอแนะที่สําคัญจากการ

ตรวจสอบระหวางงวดเทาน้ัน 

9.16.2 การหารือเกี่ยวกับกลยุทธ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน

และรายงานผลการตรวจสอบ 

9.16.3 งบประมาณที่จําเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหสอดคลองกับ

แผนการตรวจสอบภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.16.4 การแตงต้ัง โยกยาย ถอดถอน เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง และประเมินผลงานของผู

ตรวจสอบภายในที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.17 หากมขีอสงสัยหรือขอสันนิษฐานวา อาจมกีารทุจริตหรือใหมกีารคนหาทจุริตการ 

ตัดสินใจที่จะใหมบีุคคลภายนอก เชน ตํารวจหรือผูเช่ียวชาญดานการตรวจสอบทุจริตเขามารวมในการ

คนหาหรือสอบสวน ควรเปนความรับผดิชอบของผูบริหารหนวยรับตรวจผูบริหารระดับสูงหรือ

คณะกรรมการ หากผูตรวจสอบภายในเห็นวาหนวยรับตรวจไมไดดําเนินการอยางเหมาะสม  

ผอส.ตส. ควรรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูอํานวยการโดยทันท ี

9.18 ผอส.ตส. จัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการ โดย

ระบุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน อํานาจ และภาระหนาที่ ตลอดจนผลการดําเนินงานตาม

แผนงานที่กําหนดไว รวมทัง้ระบุความเส่ียงที่สําคัญที่ อ.อ.ป. เผชิญอยู และการควบคุมภายในที่ดี การ

กํากับดูแลกจิการและอื่นๆ 

ขอ 10 ลักษณะของงานการตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อมั่น 

เปนการตรวจสอบความเพียงพอของขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ อยางเที่ยงธรรม  เพ่ือ

นํามาประเมนิผลอยางเปนอสิระถงึความมปีระสิทธภิาพ และความเพียงพอของกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงโดยผูตรวจสอบภายในควรประเมนิการพัฒนากระบวนการบริหารความเส่ียง นอกจากน้ี  

ผูตรวจสอบภายในควรจะประเมนิโอกาสในการเกดิทุจริตใน อ.อ.ป. รวมถงึวธิกีารจัดการความเส่ียงใน

เร่ืองการทุจริต การควบคมุภายใน ผูตรวจสอบภายในควรแนะนําใหเกดิระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธภิาพ ดวยการประเมนิประสิทธภิาพและประสิทธผิลของการควบคุมภายในใน อ.อ.ป.และทําให 

           เกดิการ... 
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เกดิการพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมถงึประเมนิกระบวนการปฏบิัติงานวาเปนไปตามที่กําหนดไว ทัง้น้ี เพ่ือ 

ชวยให อ.อ.ป. บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค  และการกํากับดูแลกจิการที่ดีของ อ.อ.ป. ผูตรวจสอบ

ภายในควรประเมนิและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาที่เหมาะสมในเร่ืองการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค ดังน้ี   

1. เนนความสําคัญเร่ืองจรรยาบรรณภายใน อ.อ.ป. 

2. เสริมสรางกระบวนการบริหารดานการปฏบิัติงาน และการสรางความรับผิดชอบในการ 

ปฏบิัติงาน   

3. ส่ือสารประเด็นเร่ืองความเส่ียงและการควบคุมภายในไปใหแตละสวนใน อ.อ.ป. ตามความ 

เหมาะสม 

4. ประสานงานและติดตอส่ือสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผูตรวจสอบบัญชี  

และฝายบริหาร 

5. ประเมนิผลเร่ืองจรรยาบรรณใน อ.อ.ป. ทัง้ดานการออกแบบและประสิทธผิลของการ 

นําไปใช 

6. ประเมนิผลดานการกํากับดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือใหสนับสนุนนโยบายและ 

วัตถุประสงคของ อ.อ.ป. แลวรายงานผลการประเมนิโดยนําเสนอขอคดิเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะ อนั

เปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพ  และสรางคุณคาตอการดําเนินงาน  และการบริหารจัดการเพ่ือ

ทําใหคณะกรรมการตรวจสอบ  ผูอํานวยการ ผูบริหาร  หนวยรับตรวจ  และผูรับตรวจ มคีวามเช่ือมั่น

ถงึความสําเร็จของผลงานตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนด 

ขอ 11 ลักษณะของงานในการใหคําปรึกษาของหนวยตรวจสอบภายใน  

เปนงานที่ ส.ตส. และ/หรือ ผูตรวจสอบภายใน ชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริมใหเกิดคุณคาการ

ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการให

หนวยรับตรวจ โดยการใหคําปรึกษาแนะนํา และ/หรือ กระบวนการอื่นใดที่เหมาะสม โดยลักษณะและ

ขอบเขตของงาน ขึ้นอยูกับรูปแบบของปญหา ความพรอมของหนวยรับตรวจ ในการที่จะดําเนินการ 

เพ่ือเพ่ิมคุณคาใหแกหนวยงาน และ/หรือ ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานใหดีย่ิงขึ้น 

ขอ 12 ความสัมพันธระหวางหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ฝายบริหารและบุคคลอ่ืนที่ไดรับ

รายงานการตรวจสอบ  

 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและนําเสนออยางรวดเร็ว 

ทันเวลา มคีวามถูกตองและเรียบรอย เพ่ือใชในการส่ือสารกับฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งอาจกําหนดระยะเวลาในการนําเสนอ เชน ภายใน 3 สัปดาหภายหลังการปฏบิัติงานตรวจสอบ 

เสร็จส้ิน เปนตน เพ่ือใหฝายบริหารไดดําเนินการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในไดทันเวลา โดย

มแีนวทางการจัดทํา 

          12.1 ผอส.ตส.... 
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   12.1 ผอส.ตส. ควรกําหนดแนวทางในการรายงานผลการตรวจสอบ ทัง้น้ีขึ้นอยูกับมาตรฐาน

และแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบและบุคคลที่เกี่ยวของตองการหรือกําหนดไว 

   12.2 ผอส.ตส. ควรจัดทํารูปแบบของรายงานผลการตรวจสอบใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับรายงาน โดยทั่วไปรายงานผลการตรวจสอบประกอบดวย 

12.2.1  วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

  12.2.2  ขอบเขตการตรวจสอบ   

12.2.3  บทคัดยอสําหรับผูอํานวยการ เปนการสรุปภาพรวมผลการตรวจสอบ และ

นําเสนอเฉพาะประเด็นสําคัญที่มคีวามเส่ียงสูง 

  12.2.4  ผลงานที่เปนที่นาพอใจของหนวยรับตรวจ 

12.2.5 รายละเอยีดของขอตรวจพบซึ่งจะระบุ 

           1) ขอตรวจพบ ปญหา ผลกระทบและความเส่ียง 

           2) ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

           3) ความเห็นของฝายบริหารเกี่ยวกับขอตรวจพบ และแผนในการดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข 

           4) ประเด็นอื่นที่ควรพิจารณา  

  12.2.6 ความคดิเห็นของหนวยรับตรวจตามขอเสนอแนะ 

   12.3  การปดการตรวจสอบควรเปนการประชุมรวมกับผูบริหาร หนวยรับตรวจทีเ่กี่ยวของ 

และผูรับผดิชอบหลักในกจิกรรมหรือกระบวนการที่ทําการตรวจสอบ โดยการนําเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบฉบับรางเพ่ือหารือและขอความเห็นของผูบริหารหนวยรับตรวจเกีย่วกับขอตรวจพบ และแผน

ในการดําเนินการปรับปรุงแกไข 

   12.4  ผูตรวจสอบภายในตองจดัทํารายงานผลการตรวจสอบเปนลายลักษณอักษรเสนอตอ

ผูบริหารหนวยรับตรวจ เมื่อเสร็จส้ินการตรวจสอบ 

   12.5 ผอส.ตส. มสิีทธิใ์นการรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและ

การกํากับดูแลโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

   12.6  หัวหนาทมีตรวจสอบภายในเปนผูรับผดิชอบในการเสนอรายงานสรุปผลการใหบริการ

ใหคําปรึกษาตอผูรับบริการ โดยการรายงานความคบืหนาและผลของงานใหคําปรึกษาอาจมรูีปแบบ

และสาระแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะของแตละงานและความตองการของผูรับคําปรึกษา หากมี

การพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแล ซึ่งเปนประเด็น

ที่มสีาระสําคัญตอ อ.อ.ป. ผูตรวจสอบตองรายงานใหกับผูอํานวยการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการรับทราบ 

  

          12.7 รายงาน... 
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12.7 รายงานผลการตรวจสอบตองมคีวามถูกตอง เที่ยงธรรม ชัดเจน กระชับ และสรางสรรค

และควรนําเสนออยางรวดเร็วภายในเวลาที่กําหนด  

 12.8 รายงานผลการตรวจสอบควรช้ีแจงเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการเก็บรักษาความลับ

ตามนโยบายของ อ.อ.ป. และตามสาระสําคัญที่ครอบคลุมในรายงานเพ่ือหลีกเล่ียงการเปดเผยที่ไมได

รับอนุญาต 

12.9 รายงานผลการตรวจสอบไมควรนําเสนอตอบุคคลภายนอกโดยไมไดรับอนุญาตหรือความ

ยินยอมจากผูบริหารที่เกี่ยวของ 

 12.10 หากรายงานผลการตรวจสอบที่นําเสนอไปแลวมีขอผดิพลาดหรือมีการละเวนการปฏบิัติ

ที่มสีาระสําคัญซึ่งควรไดรับการแกไขให ผอส.ตส. ทําการแกไขและนําเสนอรายงานที่แกไขแลว 

ใหกับบุคคลที่รับรายงานทุกคน 

ขอ 13 มาตรฐานการปฏิบัตงิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

 การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนไปตามระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกจิ พ.ศ.

2555 คูมอืการปฏบิัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวสิาหกจิ ฉบับปรับปรุง ป 2555 ระเบยีบ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 และ

มาตรฐานสากลการปฏบิัติงานวชิาชีพการตรวจสอบภายในของสถาบันผูตรวจสอบภายใน  

(The Institute of Internal Auditors : IIA) 

ขอ 14 จรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน  

 ครอบคลุมคําจํากัดความของการตรวจสอบภายในโดยสาระสําคัญสองประการ คอื 

14.1 หลักการ (Principles)ที่เกี่ยวกับวชิาชีพและการปฏบิัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบ 

ภายในพึงยึดถอืและดํารงไวซึ่งหลักการตอไปน้ี 

1. ความซื่อสัตย (Integrity)  

ความซื่อสัตยของผูตรวจสอบภายในสรางความไวเน้ือเช่ือใจและทําใหวจิารณญาณ 

ของผูตรวจสอบภายในเปนที่นาเช่ือถอื 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเย่ียงผูประกอบวชิาชีพในการรวบรวม  

ประเมนิและส่ือสารขอมูลเกี่ยวกับกจิกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจะประเมนิ

สถานการณที่เกี่ยวของอยางเปนกลางไมลําเอยีง และไมปลอยใหอคติหรือบุคคลอืน่มอีทิธพิลเหนือการ

ประเมนิ 

 

    3. การ... 
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3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในตองเคารพคุณคาและสิทธขิอง 

ผูเปนเจาของในขอมลูที่ตนไดรับและไมเปดเผยขอมูลโดยปราศจากอํานาจหนาที่ที่เหมาะสม เวนแตเมื่อ

กฎหมายหรือวชิาชีพกําหนดไวเปนอยางอื่น ทัง้น้ี ขอมูลที่เปนความลับที่ไดรับมาจากการปฏบิติัหนาที่ 

หามนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 

4. ความสามารถในหนาที่ (Competency) 

ผูตรวจสอบภายในจะใชความรู ทักษะ และประสบการณทีจ่ําเปนในการปฏบิัติงาน 

ตรวจสอบภายใน 

 14.2 หลักปฏบิติั (Rule of Conduct)คอื ส่ิงที่ผูตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏบิัติหลักปฏบิัติ

เปนส่ิงหน่ึงที่ชวยในการตีความและประยุกตหลักการไปใชจริงและพึงใชเปนแนวทางในการประพฤติตน

อยางมจีรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน       

       วัตถุประสงคจรรยาบรรณกําหนดขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงานสาหรับผูตรวจสอบ

ภายในและเพ่ือสรางความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมที่รัฐวสิาหกจิคาดหวังจากผูตรวจสอบภายใน 

โดยผูตรวจสอบภายในสามารถประยุกตใชในการปฏบิัติงาน ซึ่งหลักจรรยาบรรณม ี4 ประการ มดัีงน้ี 

 1. ความซื่อสัตย (Integrity)  

    1.1 ปฏบิัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยขยันหมั่นเพียรและมสํีานึกรับผดิชอบ 

    1.2 ปฏบิัติตามกฎหมายและเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายและวชิาชีพกําหนด 

    1.3 ไมมสีวนรวมโดยเจตนาในกจิกรรมที่ขัดตอกฎหมายหรือการกระทําที่อาจ 

เส่ือมเสียตอวชิาชีพการตรวจสอบภายในหรือรัฐวสิาหกจิ 

    1.4 เคารพและสนับสนุนวตัถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของ 

รัฐวสิาหกจิ 

 2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  

    2.1 ไมมสีวนรวมในกจิกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมนิอยาง

เปนกลางไมลําเอยีงของตนทัง้น้ีรวมไปถงึการกระทําหรือความสัมพันธที่ขัดตอผลประโยชนของ

รัฐวสิาหกจิดวย 

    2.2 ไมรับส่ิงตอบแทนใดๆที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวจิารณญาณของผูประกอบวชิาชีพ 

       2.3 เปดเผยความจริงทัง้หมดที่ทราบซึ่งหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทําใหรายงาน 

ผลการตรวจสอบบดิเบอืนไป 

 3. การรักษาความลับ (Confidentiality)  

    3.1 รอบคอบในการใชและปกปองขอมูลที่ไดมาระหวางการปฏบิัติหนาที ่

    3.2 ไมใชขอมูลที่ไดมาเพ่ือผลประโยชนสวนตนหรือเพ่ือการใดที่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอ

วัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของรัฐวสิาหกจิ 

                     เพ่ือความ... 




