
2. ส านักตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
    (1) สอบทานและประเมินความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวกับการก ากับดูแล  

การปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศขององค์กร กิจกรรมหรือหน่วยงานที่ตรวจสอบในประเด็นที่เก่ียวกับความ
เชื่อถือได้และความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงาน ประสิทธิผ ลและ 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน การดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี 
นโยบาย และสัญญาที่เก่ียวข้อง 

    (2) เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข ปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรค เพ่ือให้  
การด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่งขึ้น  

    (3) ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านระเบียบปฏิบัติและการ  
ควบคุมภายใน 

    (4) ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่าย และสิทธิประโยชน์ ที่รัฐวิสาหกิจพึงได้รับ     
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ อ.อ.ป. 

      (5) ให้ค าแนะน าแก่ ผู้บริหารในทุกระดับตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
         (6) ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีภายนอก ในการ 

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
    (7) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ อ .อ.ป.  

และผู้อ านวยการ เพื่อให้ค าแนะน าผู้รับตรวจและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
หน่วยงานนั้น   

    (8) ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้บริหารเพ่ือท าการ 
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น 

    (9) พิจารณาด าเนินงานตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการ 
บริหารจัดการองค์กร หัวข้อการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

    (10) คาดการณ์ วางแผน และบริหารจัดการความเสี่ยงในการด าเนินงานที่รับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความเสี่ยงในการด าเนินงาน  

    (11) ตรวจสอบและก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตามเกณฑ์องค์กร  
ใสสะอาดด้วยความต่อเนื่อง 

    (12) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและหรือตามท่ี อ.อ.ป. มอบหมาย 
งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการด้านบริหารทั่วไป ด้านบัญชีและการเงิน  

ด้านบริหารงานบุคคล การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าบัญชีทรัพย์สิน จัดท าแผนและงบประมาณของส านัก ดูแล
รักษาทรัพย์สินและรักษาความสะอาดส านักงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

/2.1 ฝ่ายตรวจสอบ... 
 
 
 



2.1  ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจ  มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับติดตามดูแลการด าเนินงานทุกพันธกิจ 
ของทุกส านักฯ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ตรวจสอบผลการด าเนินงานการควบคุม
ภายในของหน่วยงานต่างๆ ตรวจสอบทรัพย์สิน และสต๊อกสินค้าเพ่ือให้มีการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง  
และเหมาะสม ติดตามตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อ.อ.ป. จัดท ารายงานการตรวจสอบประจ าปี 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ก ากับดูแลผู้ปฏิบัติงานในสังกัด ตามภาระกรรมและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
เสนอแนะหน่วยรับตรวจสอบปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสนอแนวทาง 
แก้ไข  การปรับปรุงกิจการของ อ.อ.ป. และส านักฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น  ประสานงานกับส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พิจารณาด าเนินงานตามระบบ
การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        2.1.1  ส่วนตรวจสอบธุรกิจ  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองตรวจสอบการด าเนินงาน
ทุกพันธกิจของทุกส านัก ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เสนอแนะและติดตามผลตาม
แผนการตรวจสอบประจ าปีของหน่วยงานรับตรวจทุกส านัก ติดตามตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ 
อ.อ.ป. ตรวจสอบทรัพย์สินและสต๊อกสินค้า ตรวจสอบผลการด าเนินงานการ 
ควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบข้อควรพิจารณาข้อเสนอแนะต่างๆ  
ต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
               2.1.1.1  งานตรวจสอบธุรกิจ  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบทุกพันธกิจ ด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี การบริหารและการเก็บรักษาสินค้าคงคลังของทุกส านัก ตรวจสอบการจัดหา
ประโยชน์ในทรัพย์สินของ อ.อ.ป. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนและรายไตรมาสเพื่อเสนอ 
ต่อ อ.อ.ป. ท าหน้าที่ผ่  ้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและจัดท าวาระการประชุม จัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานกฎบ่ ตรของส านักตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
                 2.1.1.2  งานตรวจสอบการควบคุมภายใน  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ ติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน การควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ จัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณ
ประจ าปี จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 

2.2  ฝ่ายตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับติดตามดูแลการ 
ด าเนินการด้านบัญชีการเงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ตรวจสอบการจัดเก็บ
รายได-้รายจ่ายและสิทธิประโยชน์ที่รัฐวิสาหกิจพึงได้รับ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ อ.อ.ป. รายงานข้อมูล
ด้านบัญชีการเงินให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้  ตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของ อ.อ.ป. ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน ให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้าน
ข้อมูลบัญชีการเงิน  ระเบียบข้อบังคับของ อ.อ.ป. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน  
ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
พิจารณาด าเนินงานตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อการ
ตรวจสอบภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    /2.2.1  ส่วนตรวจสอบ… 



      2.2.1  ส่วนตรวจสอบข้อมูลบัญชีและการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรอง 
การตรวจสอบข้อมูลบัญชีและรายงานงบการเงินของทุกหน่วยงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ตรวจสอบ  
การจัดเก็บรายได้-รายจ่าย และสิทธิประโยชน์ที่รัฐวิสาหกิจพึงได้รับ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ อ.อ.ป. ตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศ ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านบัญชีการเงิน ตรวจสอบยอดคงค้างไม่เคลื่อนไหวในบัญชี
ทรัพย์สิน หนี้สินต่างๆ ของทุกส านัก  ให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านข้อมูลบัญชีการเงิน ระเบียบข้อบังคับของ อ .
อ.ป. จัดท าแผนการปฏิบัติงานและกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
                  2.2.1.1  งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบ 
การด าเนินงานทางบัญชีของทุกหน่วยงาน  จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือนและไตรมาส  เพ่ือเสนอ 
ต่อ อ.อ.ป.  ตรวจสอบติดตามยอดคงค้างไม่เปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน-หนี้สินของทุกหน่วยงาน  ตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านบัญชีการเงิน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                  2.2.1.2  งานตรวจสอบรายงานงบการเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบการ
จัดท างบการเงิน และรายงานข้อมูลทางการเงินของทุกหน่วยงานให้เป็นไปโดยถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีให้เป็น
ที่เชื่อถือ  จัดท ารายงานการประเมินผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง 
ประเมินผลการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับ อ.อ.ป. และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.3  ฝ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบก ากับติดตามดูแลด้านการปฏิบัติงาน 
ทุกพันธกิจของทุกส านัก ให้เป็นไปตามงบประมาณและนโยบายของ อ.อ.ป. พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุมก ากับดูแลกิจการที่ดีด้าน CG และ CSR ของ 
ทุกส านักให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตรวจสอบก ากับดูแลและป้องกันการทุจริต  
ของทุกส านัก ควบคุมการด าเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น ผลการด าเนินงานความเคลื่อนไหว
ของบริษัทท าไม้ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส  
การกระท าผิด ควบคุมการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงิน
ขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต พ.ศ. 2546 จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและกฎบัตรของส านักตรวจสอบ
ภายใน  ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  พิจารณาด าเนินงานตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
หัวข้อการตรวจสอบภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      2.3.1  ส่วนตรวจสอบการปฏิบัติงาน  มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมกลั่นกรองการ 
ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทุกพันธกิจของทุกส านักให้เป็นไปตามงบประมาณและนโยบายของ 
อ.อ.ป. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบและรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาพรวมของ อ.อ.ป. สอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี CG  
และ CSR ของทุกส านัก รวบรมการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การเร่งรัด ติดตาม 
เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต พ.ศ. 2546 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระท า
ผิด จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และกฎบัตรของส านัก
ตรวจสอบภายใน พิจารณาด าเนินงานตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร หัวข้อการตรวจสอบภายใน  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 /2.3.1.1  งานตรวจสอบ… 



                2.3.1.1  งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทุกพันธกิจของทุกส านัก ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการด าเนินงานความเคลื่อนไหวของบริษัทท าไม้ 
ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบและรายงานให้ อ.อ.ป. ทราบ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและกฎบัตรของส านัก
ตรวจสอบภายใน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                2.3.1.2  งานก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี  มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการการตรวจสอบ
และจัดท ารายงานการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การเร่งรัด ติดตาม เกี่ยวกับกรณีเงินขาด
บัญชี  หรือเจ้าหน้าที่ทุจริต พ.ศ. 2546 ตรวจสอบติดตามและจัดท ารายงานเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการ
กระท าผิด ตรวจสอบและจัดท ารายงานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป.ป.ช. 
จัดท ามาตรการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้น สอบทานการก ากับดูแล  
กิจการที่ดี CG และ CSR ของทุกส านัก จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และกฎบัตรของส านักตรวจสอบภายใน  
และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 


