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กฎบตัรส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 
 กฎบัตรส ำนักตรวจสอบภำยในจัดท ำขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และหน่วยตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2555 เพ่ือให้พนักงำนและลูกจ้ำงของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
เกิดควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือที่ดี  ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกันของผู้ตรวจสอบภำยในกับฝ่ำย ส ำนักต่ำง ๆ 
รวมทั ้งเป็นกำรสนับสนุนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ      
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพ  
กำรตรวจสอบภำยใน และคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง   
 
1. ค ำนิยำม 
 1.1 กำรตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กิจกรรมกำรใหควำมเชื่อมั่นและกำรใหค ำปรึกษำอยำงเที่ยงธรรม และเปนอิสระ    
เพ่ือเพ่ิมคุณคำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององคกร กำรตรวจสอบภำยในชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค      
ดวยกำรประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
อยำงเปนระบบ 
 1.2 ควำมเที่ยงธรรม หมำยถึง ทัศนคติอันปรำศจำกควำมเอนเอียงและไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง ำของบุคคลอ่ืน
หรือกิจกรรมอ่ืน เพื่อให้กิจกรรมกำรตรวจสอบภำยในสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมภำรกิจด้วยควำมเชื่อมั่นในผลงำน
และคุณภำพของงำน วิจำรณญำณของผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องไม่อยู่ภำยใต้กำรชักจูงหรือชักน ำจำกผู้ อ่ืน  
หรือกิจกรรมอ่ืน 
 1.3 ควำมเป็นอิสระ หมำยถึง  
   กำรปฏิบัติงำนและแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนได้อย่ำงเสรีตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย โดยไมมี่ส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในเรื่องนั้น และไม่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต ำแหน่งหน้ำที่
รวมทั้งไม่ตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ตลอดจนไม่มีสถำนกำรณ์ใด ๆ ที่จะมำบังคับให้
ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนและแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนได้ตำมที่พึงจะเป็น  
   สภำพที่ปรำศจำกเงื่อนไขที่ท ำให้หรือน่ำจะท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนไม่สำมำรถรักษำควำมเที่ยงธรรมไว้ได้ 
ทั้งนี้ จะต้องมีกำรดูแลให้มีควำมเป็นอิสระในทุก ๆ ส่วน ไม่ว่ำจะเป็นในระดับตัวผู้ตรวจสอบ ภำรกิจกำรตรวจสอบ 
หน่วยงำนตรวจสอบ และในระดับขององค์กร 
 
2. พันธกิจ 

2.1 ตรวจสอบและให้ค ำปรึกษำเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
2.2 สอบทำน ประเมินผล และติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแล

กิจกำรที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้บริหำร 
2.3 พัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนสำกลและเชี่ยวชำญกำรให้บริกำรค ำปรึกษำ 
2.4 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคุณธรรมกำรตรวจสอบ และประสำนงำนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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3. วัตถุประสงคข์องกำรตรวจสอบภำยใน 
 3.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย มีควำมโปร่งใสตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง และมีกำรควบคุมภำยในที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน หรือกิจกรรมต่ำง ๆ สอดคล้องกับแนวนโยบำย แผนงำน ระเบียบปฏิบัติ      
ที่ก ำหนดไว้ และกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและปรับปรุงประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 3.4 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญมีควำมถูกต้อง เชื่อถือได้  
และทันเวลำ 
 
4. โครงสร้ำงของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 4.1 ส ำนักตรวจสอบภำยใน มีโครงสร้ำงในกำรบริหำรทั่วไปขึ้นตรงต่อผู้ว่ำกำร ส่วนในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 4.2 ผู้บริหำรสูงสุดของส ำนักตรวจสอบภำยในต้องมีสถำนภำพโดยอย่ำงน้อยเทียบเท่ำผู้บริหำรสูงสุด  
ของหน่วยงำนส ำคัญอ่ืน ๆ ในกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 4.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบในกำรสอบทำน พิจำรณำแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน 
จำกผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะทำงวิชำชีพ และมีประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
 4.4 กำรแต่งตั้ ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักตรวจสอบภำยใน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจำรณำ 
โดยผู้ว่ำกำรเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำด้วย  
  ส ำหรับกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน 
อยู่ ภำยใต้ กำรด ำเนิ นกำรของผู้ อ ำนวยกำรส ำนั กตรวจสอบภำยใน  โดยหำรือกับผู้ ว่ ำกำรก่ อนน ำเสนอ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป  
 4.5 ผู้ว่ำกำรจะแต่งตั้งให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในไปรักษำกำรต ำแหน่งอ่ืน 
หรือปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้ 
 
5. ภำรกิจของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 ภำรกิจของส ำนักตรวจสอบภำยใน คือกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเพ่ือให้ควำมเชื่อมั่น และกำรให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำ ด้วยควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่ำ ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน และช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก ำหนด โดยจัดให้มีแนวทำงที่เป็นระเบียบ แบบแผนที่ดีมำใช้ในกำรประเมินประสิทธิผล ของ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลกิจกำร แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 5.1 งำนให้ควำมเชื่อมั่น (Assurance Service) เพ่ือให้ควำมเชื่อมั่นแก่ฝ่ำยบริหำร เพ่ือช่วยปรับปรุง 
กำรบริหำรควำมเสี่ ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยกำรประยุกต์ทักษะวิชำชีพ  
ของกำรตรวจสอบภำยใน ในกำรประเมินระบบและระเบียบ เช่น นโยบำย ระเบียบกำรปฏิบัติงำน และกำรปฏิบัติงำน 
ที่ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำวัตถุประสงค์ของรัฐวิสำหกิจนั้นบรรลุผลตำมที่ก ำหนดไว้ 
และน ำเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบในกำรปฏิบัติงำนที่ดีข้ึน 

5.2 งำนให้ค ำปรึกษำ (Consulting Service) เพ่ือให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และฝ่ำยบริหำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยไม่ได้ร่วมรับผิดชอบในฐำนะ  
ฝ่ำยบริหำร 
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6. ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน 
 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน เป็นกำรพิจำรณำว่ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี ่ยง       
กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแล ที่ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีขึ้น มีควำมเพียงพอ เหมำะสม มีประสิทธิภำพ  
และมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจว่ำ 
 6.1 มีกำรก ำหนดและจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม 
 6.2 มีกำรประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนตำมควำมเหมำะสม 
 6.3 มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี นโยบำย ข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ จรรยำบรรณ มำตรฐำน  
และค ำสั่งต่ำง ๆ ที่ก ำหนดไว้ 
 6.4 แผนงำน โครงกำรและวัตถุประสงค์ บรรลุผลตำมที่ก ำหนด 
 6.5 มีกำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัด มีประสิทธิภำพ และได้รับกำรดูแลรักษำอย่ำงเพียงพอ 
 6.6 มีกำรดูแลรักษำทรัพย์สิน และผลประโยชน์ต่ำง ๆ มิให้เกิดควำมสูญเสีย หรือเกิดกำรทุจริต มีควำมผิดปกติ    
กำรคอรร์ัปชัน 
 6.7 ฐำนข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีควำมส ำคัญ ข้อมูลทำงกำรเงิน กำรบริหำรงำน และกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ  
มีควำมครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน 
 6.8 สนับสนุนองค์กรให้มีกระบวนกำรควบคุมที่มีคุณภำพ และมีกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
 6.9 ฝ่ำยบริหำรและผู้เกี่ยวข้องตระหนัก และทรำบประเด็นทำงกฎหมำยที่มีผลกระทบต่อองค์กร และจัดกำร
อย่ำงเหมำะสม 
 6.10 ให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมแก่หน่วยงำนหรือโครงกำรที่สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 
ของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยอย่ำงเหมำะสม 
 
7. จรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน 
 จรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน หมำยถึง กำรปฏิบัติงำนภำยใต้กรอบควำมประพฤติอย่ำงเหมำะสม  
ต่อวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน ซึ่งได้รับควำมไว้วำงใจให้ปฏิบัติหน้ำที่ ให้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงเที่ยงธรรม  
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลกิจกำร ประกอบด้วย 4 ประกำร ได้แก่ 
    7.1 ควำมซื่อสัตย์ (Integrity) 

ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนต้องแสดงควำมซื่อสัตย์ในกำรปฏิบัติ งำนทุกเรื่องที่ ได้รับมอบหมำย  
ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐำนของกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจในทุกกิ จกรรมที่ผู้ตรวจสอบภำยในด ำเนินกำร 
โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะต้อง 

1) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และด้วยควำมรับผิดชอบ 
2) ปฏิบัติตำมกฎหมำยและเปิดเผยข้อมูลตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ระเบียบ และวิชำชีพ 
3) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับกำรกระท ำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมำยหรืออำจท ำให้องค์กร และหรือ

วิชำชีพเกิดควำมเสื่อมเสีย 
4) ให้ควำมเคำรพและส่งเสริมวัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและจรรยำบรรณขององค์กร  
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7.2 ควำมเที่ยงธรรม (Objectively) 
ผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเที่ ยงธรรมในกำรปฏิบัติ งำนหรือด ำเนินกิจกรรมทุ กกิจกรรม 

โดยปรำศจำกอิทธิพลหรือกำรค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวหรือค ำนึงถึงควำมรู้สึกของบุคคลอ่ืน และควรแสดง
ควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสมในกำรแสดงควำมเห็น กำรรวบรวมข้อมูล กำรประเมิน  
และกำรรำยงำนในกิจกรรมที่ตนปฏิบัติงำน โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะต้อง 

1) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีควำมสัมพันธ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อหรืออำจท ำให้กำรใช้วิจำรณญำณของตน
เกิดควำมไม่เที่ยงธรรม หรือมีอคติเกิดขึ้นได้ ซึ่งส่วนเกี่ยวข้องนี้หมำยควำมรวมถึงควำมขัดแย้งกับผลประโยชน์  
ขององค์กรด้วย 

2) ไม่รับสิ่งของหรือผลตอบแทนใด ๆ ที่จะท ำให้เกิดหรืออำจท ำให้ขำดควำมเที่ยงธรรมในกำรใช้
วิจำรณญำณในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
 3) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ รับทรำบ ซึ่ งหำกไม่ เปิดเผยข้อเท็จจริงนั้นอำจท ำให้ เกิดควำมเข้ำใจผิด  
ในรำยงำนกำรตรวจสอบ 

7.3  ควำมรู้ควำมสำมำรถ (Competency) 
ผู้ตรวจสอบภำยในควรใช้ควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 

ไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงำนที่ตนเองไม่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ยกเว้นจะได้รับค ำแนะน ำหรือได้รับกำรสนับสนุน
ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถที่เพียงพอในกำรปฏิบัติงำน โดยผู้ตรวจสอบภำยในจะต้อง 

1) ปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในกิจกรรมหรือในเรื่องที่ตนมีควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ เท่ำนั้น 
2) ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน และคู่มือกำรปฏิบัติงำน  

กำรตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ  
3) พัฒนำควำมเชี่ยวชำญ ประสิทธิผล และคุณภำพของกำรปฏิบัติงำนอยู่ตลอดเวลำ 

7.4  รักษำควำมลับ (Confidentiality) 
ผู้ตรวจสอบภำยในควรเก็บรักษำข้อมูลที่ตนได้รับในกำรปฏิบัติ งำน และไม่ควรเปิดเผยข้อมูล  

โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้ที่มีอ ำนำจ ยกเว้นในกรณีที่เป็นกำรเปิดเผยข้อมูลตำมกฎหมำยหรือตำมวิชำชีพที่พึงกระท ำ 
และไม่ควรน ำข้อมูลอันเป็นควำมลับที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยผู้ตรวจสอบภำยใน
จะต้อง 

1) ระมัดระวังรอบคอบในกำรใช้ข้อมูลและรักษำข้อมูลที่มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือในรูปแบบอ่ืนใดที่ถือเป็นกำรขัดต่อกฎหมำย  หรือขัดต่อ

วัตถุประสงค์ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และจรรยำบรรณขององค์กร 
 ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภำยในทุกคนปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำมเที่ยงธรรม มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ         
และเก็บรักษำควำมลับ ที่ ได้จำกกำรปฏิบัติงำน โดยเป็นไปตำมหลักจรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน  
และปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนจริยธรรมของผู้บริหำร และพนักงำนกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
8. สิทธิ 
 8.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในมีสิทธิ ดังนี้ 
 1) ได้รับควำมร่วมมือจำกทุกหน่วยงำน ในกำรเข้ำถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และบุคลำกรอย่ำงเต็มที่ 
     2) เข้ำพบคณะกรรมกำรตรวจสอบได้อย่ำงเต็มท่ีและเป็นอิสระ 
      3) จัดสรรทรัพยำกร ก ำหนดควำมถี่ในกำรปฏิบัติงำน เลือกกิจกรรมหรือประเด็น ก ำหนดขอบเขต
กำรตรวจสอบ กำรใช้เทคนิคกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรตรวจสอบที่ก ำหนดไว้  
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       4) ได้รับกำรสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลำกรในองค์กรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบ และบริกำรอ่ืน จำกทั้งภำยใน
และภำยนอกองค์กร 
 8.2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในไม่มีสิทธิ ดังนี้  
 1) ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรใด ๆ นอกเหนือจำกงำนตรวจสอบภำยในในกำรทำงพิเศษ     
แห่งประเทศไทย 
 2) จัดท ำหรืออนุมัติรำยกำรทำงบัญชี 
 3) ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนอ่ืนที่ไม่ได้สังกัดส ำนักตรวจสอบภำยใน ยกเว้น พนักงำนที่ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นส่วนหนึ่งในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
 
9. ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 9.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในในฐำนะเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบจะเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน 
ไม่ควรเข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมครั้งนั้น ๆ หรือเฉพำะบำงวำระกำรประชุม เหตุผลของกำรไม่ได้รับอนุญำต 
ให้เข้ำร่วมประชุมควรบันทึกเป็นลำยลักษณ์อักษร 

9.2 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในควรได้มีกำรหำรือกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นกำรเฉพำะ โดยไม่มี
ฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

9.3 ผู้อ ำนวยกำรส ำนั กตรวจสอบภำยในรำยงำนวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน อ ำนำจ  
และภำระหน้ำที่ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งระบุควำมเสี่ยงที่ส ำคัญที่รัฐวิสำหกิจ 
เผชิญอยู่ และกำรควบคุมภำยในที่มี กำรก ำกับดูแลกิจกำรและอ่ืน ๆ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรสูงสุด
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

9.4 ในกรณีที่ผู้บริหำรสูงสุดมีควำมเห็นไม่สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบซึ่ งผู้อ ำนวยกำร  
ส ำนักตรวจสอบภำยในเห็นว่ำประเด็นดังกล่ำวอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อรัฐวิสำหกิจอย่ำงร้ำยแรง 
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ 

9.5 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง  ให้ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักตรวจสอบภำยในเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
พิจำรณำด ำเนินกำรว่ำจ้ำง 
 
10. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี และองค์กรก ำกับดูแลอ่ืน 
 10.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน จะหำรือและวำงแผนกำรตรวจสอบภำยในร่วมกับผู้บริหำร
ระดับสูง ผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภำยใน และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
 10.2 ผู้ตรวจสอบภำยในประชุมหำรือกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือหำรือ
เกี่ยวกับแผนกำรตรวจสอบ และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรปฏิบัติ งำน 
ในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน  
 10.3 หำกองค์กรก ำกับดูแลอ่ืนที่มีหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบเพ่ือให้ควำมเชื่อมั่นเข้ำมำปฏิบัติงำน 
เช่น กำรตรวจสอบกำรบริหำรงำน หรือกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำง ๆ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน 
จะหำรือเพื่อพิจำรณำว่ำองค์กรก ำกับดูแลอื่นจะสำมำรถใช้ประโยชน์จำกผลกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนได้หรือไม่ โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในก ำหนดแนวทำงในกำรขอ   
ผลกำรตรวจสอบจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบขององค์กรก ำกับดูแลอื่น เพื่อช่วยในกำรก ำหนดและพิจำรณำ
ประเด็นที่มีสำระส ำคัญทีเ่กิดข้ึนหรืออำจจะเกิดขึ้น และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมควำมเหมำะสม 
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 10.4 ผู้ว่ำกำรต้องจัดสรรบุคลำกรและทรัพยำกร เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับปริมำณงำนและควำมซับซ้อนของกิจกรรมของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
11. หน้ำที ่ควำมรับผิดชอบ 
      11.1 ส ำนักตรวจสอบภำยในโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบภำยใน 
หัวหน้ำแผนกตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยใน มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยไม่ขัดต่อควำมเป็นอิสระ 
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และปัจจัยใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกำรใช้วิจำรณญำณ 
เข้ำมำเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) จัดท ำแผนกำรตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี โดยใช้แนวทำงกำรจัดท ำ
ตำมฐำนควำมเสี่ยง ซึ่งหมำยควำมรวมถึงควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับควำมเสี่ยงหรือกำรควบคุมภำยใน 
และน ำเสนอแผนกำรตรวจสอบต่อผู้ว่ำกำรเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ 
และน ำเสนอคณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยเพ่ือทรำบภำยในเดือนสุดท้ำยของปีบัญชีกำรเงิน พร้อมทั้ง 
ส่งส ำเนำแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรอนุมัติ รวมทั้งในกรณีท่ีมีกำรทบทวน แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปี 
จะต้องน ำเสนอผู้ว่ำกำรเพ่ือให้ควำมเห็นชอบ ก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ืออนุมัติและน ำเสนอ
คณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยเพ่ือทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับกำรอนุมัติและส่งส ำเนำ
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีที่ได้รับกำรอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับกำรอนุมัติ   
 2) ปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีตำมที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งกำรปฏิบัติงำนอื่น
ตำมท่ีผู้ว่ำกำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำย 
   3) ประเมินกระบวนกำรปฏิบัติงำน และกำรควบคุมภำยในที่ส ำคัญ โดยปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
          4) สอบทำนกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ขององค์กรตำมเกณฑ์ Enablers ทั้ง 7 ด้ำน 
 5) ตรวจสอบและติดตำมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและจรรยำบรรณของพนักงำน 
 6) ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยบริหำรในกำรตรวจสอบกรณีฝ่ำยบริหำรมีข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐำนว่ำ 
จะมีกำรทุจริตในองค์กร และรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 7) ประเมินควำมมีประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริต 
        8) ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ เสนอแนะวิธี หรือมำตรกำรในกำรปรับปรุงแก้ไข ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ฝ่ำยบริหำร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมภำยใน และกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ โดยขอบเขตของงำนให้ค ำปรึกษำ
ไม่รวมถึงกำรออกแบบระบบหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับบริกำรทั้งระบบ หรือกำรตัดสินใจในประเด็นใด ๆ 
เกี่ยวกับระบบหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำนของผู้รับบริกำร เป็นต้น 
 9) หำรือขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีและองค์กรก ำกับดูแลอื่น และประสำนงำนเพื่อก ำหนด
ขอบเขตและวิธีกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้อย่ำงเหมำะสม 
 11.2 ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้บริกำรกำรตรวจสอบจำกบุคคลภำยนอก  ให้ผู้ตรวจสอบจำกภำยนอก    
มีขอบเขตกำรปฏิบัติ งำนไม่น้อยกว่ำที่ ก ำหนดไว้ในภำรกิจและขอบเขตกำรปฏิบัติ งำนกำรตรวจสอบภำยใน 
ในกฎบัตรส ำนักตรวจสอบภำยใน กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
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12. กำรรำยงำน 
  12.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในรำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ ดังนี้ 
    1) น ำเสนอกฎบัตรส ำน ักตรวจสอบภำยในต ่อผู ้ว ่ำกำร เพ่ือให ้ควำมเห ็นชอบ ก ่อนน ำเสนอ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ออนุมัติและน ำเสนอคณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยเพ่ือทรำบ รวมถึง
สื่อสำรกฎบัตรให้ทุกหน่วยงำนรับทรำบ และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
    2) รำยงำนวัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน อ ำนำจ และภำระหน้ำที่ ตลอดจนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมแผนงำนที ่ก ำหนดไว้ รวมทั ้งระบุควำมเสี ่ยงที ่ส ำคัญที ่องค์กรเผชิญอยู ่ และกำรควบคุมภำยในที่ ดี  
กำรก ำกับดูแลกิจกำร และอ่ืน ๆ ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้ว่ำกำร อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
    3) น ำเสนอแผนกำรตรวจสอบรวมทั ้งกำรปร ับปร ุงแผนกำรตรวจสอบ (ถ ้ำม ี) ต ่อผู ้ว ่ำกำร 
เพื่อให้ควำมเห็นชอบก่อนน ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และน ำเสนอคณะกรรมกำร  
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยเพ่ือทรำบ ส ำหรับรำยงำนผลกำรตรวจสอบจะน ำเสนอผู้บริหำรหน่วยรับตรวจ 
ผู้บริหำรที่เกี่ยวข้อง และผู้ว่ำกำร เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ และเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เพ่ือพิจำรณำ 
    4) น ำเสนอรำยงำนรำยไตรมำสต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผู้ว่ำกำร เพ่ือรำยงำนควำมคืบหน้ำ  
ในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักตรวจสอบภำยใน สรุปประเด็นส ำคัญที ่พบจำกกำรตรวจสอบในระหว่ำงงวด  
และประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 5) น ำเสนอเป้ำหมำยและแนวทำงกำรวัดผลงำนของส ำนักตรวจสอบภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 6) รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับแนวโน้มและแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ในกำรตรวจสอบภำยใน 
  12.2 กำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรทั่วไป  
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน น ำเสนอผู ้ว่ำกำรเกี ่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ บุคลำกร 
และทรัพยำกร งำนธุรกำร กำรประสำนงำนเพื่อปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมแผนที่ก ำหนด 
   
13. ควำมเป็นอิสระ 
 13.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน จะเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เพ่ือยืนยันควำมเป็นอิสระ
ของงำนตรวจสอบภำยในต่อผู้ว่ำกำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปีละ 1 ครั้ง 
 13.2 ผู้ตรวจสอบภำยในจะเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจมีขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบต่อ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในทุกครั้งที่ปฏิบัติงำนตรวจสอบในแต่ละงำน และผู้ตรวจสอบภำยในจะวำงแผน
มอบหมำยงำนตรวจสอบภำยใน เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
      13.3 กรณีผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในพบว่ำตนเองอยู่ในสถำนกำรณ์ที่บั่นทอนหรืออำจบั่นทอน
ควำมเป็นอิสระหรือควำมเท่ียงธรรมให้รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำ 
   13.4 กรณีที่ผู้ตรวจสอบภำยในพบว่ำตนเองอยู่ในสถำนกำรณ์ที่บั่นทอนหรืออำจบั่นทอนควำมเป็นอิสระ 
หรือควำมเที่ยงธรรมให้รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในเพ่ือพิจำรณำ หำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน 
ผู้อ ำนวยกำรกองตรวจสอบภำยใน และหัวหน้ำแผนกตรวจสอบภำยใน พบว่ำ มีเหตุอำจท ำให้เกิดควำมบั่นทอน
ควำมเป็นอิสระหรือควำมเที่ยงธรรมในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของพนักงำนในสังกัดให้พิจำรณำปรับเปลี่ยน
ผู้ปฏิบัติงำนตรวจสอบ 
 13.5 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระและไม่มีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงำนที่ตนเคยท ำหน้ำที่บริหำรหรือปฏิบัติงำน
ภำยในระยะเวลำ 1 ปีก่อนกำรตรวจสอบ 
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 13.6 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในจะหำรือกับฝ่ำยบริหำรเกี่ยวกับผลกำรตรวจสอบที่ยังหำ          
ข้อยุติไม่ได้ และพิจำรณำน ำประเด็นส ำคัญเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือพิจำรณำน ำเสนอคณะกรรมกำร 
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
14. บุคลำกร กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม  
 14.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยใน มีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้หน่วยตรวจสอบภำยใน
มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ทักษะทำงวิชำชีพ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนให้ได้ตำมวัตถุประสงค์ 
ของกำรตรวจสอบและตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ยังเป็นผู้ก ำหนดทักษะของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
ที่ จ ำเป็นของหน่ วยงำนและจัดให้มีแนวทำงในกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ของผู้ตรวจสอบภำยในด้วย ทั้งนี้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ ำ
ระดับปริญญำตรีและต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑) มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย  
  ๒) มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ  และค ำสั่ง 
ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
  ๓) มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน 
 14.2 ผู้ว่ำกำร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภำยในได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงเหมำะสมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบและด ำรงควำมสำมำรถทำงวิชำชีพโดยกำรเข้ำร่วมในกำรพัฒนำควำมรู้  ทักษะ            
และควำมสำมำรถของตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 
 14.3 แผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักตรวจสอบภำยใน 3 ปี และแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปีได้รับกำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง 
 
15. กำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
      15.1 จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยรับตรวจ ภำยหลังกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ เพ่ือรับฟัง 
ควำมคิดเห็นจำกหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
     15.2 จัดให้มีกำรประเมินตนเองของส ำนักตรวจสอบภำยในอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     15.3 จัดให้มีกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในโดยหน่วยงำนภำยนอกที่มีควำมเชี่ยวชำญ  
มีคุณสมบัติเหมำะสม และมีควำมเป็นอิสระ อย่ำงน้อยทุก 5 ปี 
 
16. หน้ำที่ของหน่วยรับตรวจ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
16.1 อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
16.2 จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

พร้อมที่จะตรวจสอบได ้
16.3 ชี้แจงและตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบภำยใน 
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ภำคผนวก 
 

ประวัติกำรทบทวนกฎบัตรส ำนักตรวจสอบภำยใน 
 

ปี วันใช้บังคับ โดย เรื่องท่ีแก้ไข / เพิ่มเติม 
2556 12 กันยำยน 2556 คณะกรรมกำร กทพ. 

ในกำรประชุม 
ครั้งที่ 9/2556 

  ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน  
  สิทธิ  
  หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
  ควำมเป็นอิสระ 

2557 19 สิงหำคม 2557 คณะกรรมกำร กทพ. 
ในกำรประชุม 

 ครั้งที่ 5/2557 

- 

2558 13 สิงหำคม 2558 คณะกรรมกำร กทพ. 
ในกำรประชุม 

ครั้งที่ 7/2558 

  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี และ   
    องค์กรก ำกับดูแลอ่ืน 
  ควำมเป็นอิสระ  

2559 10 สิงหำคม 2559 คณะกรรมกำร กทพ. 
ในกำรประชุม 

ครั้งที่ 11/2559 

  ภำรกิจของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
  จรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน 
  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
  ควำมเป็นอิสระ 

2560 9 สิงหำคม 2560 คณะกรรมกำร กทพ. 
ในกำรประชุม 

 ครั้งที ่8/2560 

  ค ำนิยำม 
  โครงสร้ำงของส ำนักตรวจสอบภำยใน 

2561 17 กรกฎำคม 2561 คณะกรรมกำร กทพ. 
ในกำรประชุม 

ครั้งที ่8/2561 

- 

2562 30 กรกฎำคม 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรประชุมครั้งที่ 

7/2562 

  บทน ำ 
  โครงสร้ำงของส ำนักตรวจสอบภำยใน  
  ภำรกิจของส ำนักตรวจสอบภำยใน  
  ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน  
  สิทธิ 
  ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี และ    
    องค์กรก ำกับดูแลอื่น 
  หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
  กำรรำยงำน 
  ควำมเป็นอิสระ 
  บุคลำกร กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม 
  กำรประกันและปรับปรุงคุณภำพงำน 
  มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนวิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน 
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ปี วันใช้บังคับ โดย เรื่องท่ีแก้ไข / เพิ่มเติม 
2563 8 กรกฎำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในกำรประชุมครั้งที่ 
7/2563 

  ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน  
  หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
  กำรรำยงำน 

2564 20 กรกฎำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในกำรประชุมครั้งที่ 

7 /2564 

  พันธกิจ 
  โครงสร้ำงของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
  ภำรกิจของส ำนักตรวจสอบภำยใน 
  จรรยำบรรณของผู้ตรวจสอบภำยใน 
  ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี และ  
    องค์กรก ำกับดูแลอื่น 
  หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ 
  บุคลำกร กำรพัฒนำและกำรฝึกอบรม 
  หน้ำที่ของหน่วยรับตรวจ 

 




