กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนุสนธิจากการที่ กนอ. มีเจตนารมณ์ให้การดาเนินการและการบริหารจัดการ กระทาภายใต้
หลักการปกครองหรือการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงดาริให้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริ หาร ผวก. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ให้ความเห็นเสนอแนะ
รวมถึงการให้คาปรึกษาตามควรแก่กรณีอันจะสามารถสร้างคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานของ
กนอ. ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด และบรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมายหรือนโยบายที่กาหนด เพื่อการนี้จึง
เห็นสมควรกาหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตอานาจ ภารกิจและหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นกฎบัตร
สาหรับพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่รับผิดชอบของ กนอ. และหรือกิจการในเครือถือเป็น
แนวทางปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่
๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงได้ตรากฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๖ และให้
ยกเลิกกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และให้ใช้กฎบัตรฝ่ายตรวจสอบ
ภายในฉบับนี้แทน
หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑. คานิยาม
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ในกฎบัตรนี้
(๑) “กนอ.”
หมายความว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๒) “คณะกรรมการ”
หมายความว่า คณะกรรมการ กนอ.
(๓) “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ กนอ.
(๔) “ผวก.”
หมายความว่า ผู้ว่าการ กนอ.
(๕) “ผู้บริหาร”
หมายความว่า พนักงานระดับสูง ๓ ตาแหน่งรองจาก
ผู้ว่าการ ประกอบด้วย รองผู้ว่าการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้อานวยการฝ่าย/สานัก หรือตาแหน่งที่เรียกชื่อเป็น
อย่างอื่นซึ่งเทียบเท่าตาแหน่งดังกล่าว
/(๖) ฝ่ายบริหาร...

-๒(๖) “ฝ่ายบริหาร”
หมายความว่า ส่วนงานตามโครงสร้าง กนอ. ยกเว้น
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
(๗) “หน่วยรับตรวจ”
หมายความว่า ส่วนงานตามโครงสร้าง กนอ./บริษัทในเครือ
บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ ฝตน. เข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
(๘) “ผู้รับตรวจ”
หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานซึ่งรับผิดชอบการบริหารของ
หน่วยรับตรวจและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(๙) “ฝตน.”
หมายความว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบ
ภายในของ กนอ.
(๑๐) “ผอ.ฝตน.”
หมายความว่า ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน กนอ.
(๑๑) “ผู้ตรวจสอบภายใน”
หมายความว่า พนักงาน กนอ. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
(๑๒) “ผู้ตรวจสอบอื่น”
หมายความว่า ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือ
บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(๑๓) “สตง.”
หมายความว่า สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๑๔) “ผู้สอบบัญชี”
หมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ให้บริการทั้งด้านการ
สอบบัญชีและด้านบริการเกี่ยวเนื่องกับการสอบบัญชี เช่น การสอบทานงบการเงิน เป็นต้น
(๑๕) “องค์กรกากับดูแล”
หมายความว่า กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง
(๑๖) “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า งานที่ กนอ.กาหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความ
เชื่อมั่น โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
กากับดูแลที่ดี กระบวนการบริ หารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ กนอ. อย่างเป็นระบบ
รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คาแนะนาปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของ กนอ. ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่
(๑) สามารถปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความเป็ น กลาง (Objectivity)
หรื อ อย่ า งเป็ น อิ ส ระ
(Independence) ภายใต้จรรยาบรรณ ๔ ประการ ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ความรู้
ความสามารถ และการเก็บรักษาความลับ
(๒) ทาหน้าทีช่ ่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงานและการบริ หารการจัดการของ กนอ. รวมถึง ฝ่าย
บริหาร และพนักงานผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร ให้สามารถเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของ กนอ.ให้มีคุณภาพ ศักยภาพ และหรือประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
/(๓) โดยใช้กระบวน...

-๓(๓) โดยใช้กระบวนการหรื อกิจ กรรมในรูปแบบ การตรวจสอบ และหรื อในรูปแบบ การให้

คาปรึกษาแนะนาแล้วแต่กรณี อย่างเที่ยงธรรม ภายใต้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
(๔) ด้ ว ยการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน การบริ ห ารการจั ด การ
การควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแลกิจการ ตามแนวทางที่เป็นระเบียบและมี แบบ
แผนที่ดี ทั้งนี้ เพื่อนาเสนอข้อสังเกต ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะตามสมควรแก่กรณี อันจะเป็นการให้
ความมั่นใจแก่องค์กร หรือ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผวก. ฝ่ายบริหาร หน่วยรับตรวจ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหรือผู้รับตรวจ ในคุณภาพและความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายที่ กนอ. กาหนด
ข้อ ๓. หน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
(๑) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการกากับ
ดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของการปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศขององค์กร
กิจกรรมหรือส่วนงานที่ตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวกับ
๑) ความเชื่อถือได้และความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและรายงานการดาเนินงาน
๒) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
๓) การดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและประหยัด
๔) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีนโยบายและสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง
๕) สอบทานจรรยาบรรณสาหรับพนักงานและผู้บริหารของ กนอ.
(๒) ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและ
ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร
(๓) เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่งขึ้น
(๔) ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะแก่ส่วนงานต่างๆ ในด้านระเบียบปฏิบัติและการควบคุม
ภายใน
(๕) ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่ายและสิทธิประโยชน์ที่ กนอ. พึงได้รับ
(๖) ให้คาแนะนาแก่ผู้บริหารในทุกระดับเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(๗) ประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีภายนอก
/(๘) ปฏิบัติ...

-๔(๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจาปีที่วางไว้
(๙) จัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง ผวก. เพื่อให้คาแนะนาในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของส่วนงานนั้น และรายงานสรุป
ประเด็นสาคัญที่พบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อ ผวก. และคณะกรรมการตรวจสอบอย่าง
น้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
(๑๐) ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารเพื่อทาการปรับปรุง
แก้ไขการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น
(๑๑) สื่อสารหน้าที่และความรับผิดชอบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทั่วกัน
(๑๒) พัฒนาและอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ กนอ.
ข้อ ๔. ลักษณะงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายในสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ
(๑) การตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) แก่ฝ่ายบริหารเพื่อช่วย
ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการโดยการประยุกต์ทักษะวิชาชีพ
ของการตรวจสอบภายใน ในการประเมินระบบและระเบียบ เช่น นโยบาย ระเบียบการปฏิบัติการและการ
ปฏิบั ติงานที่ฝ่ายบริห ารจัดให้ มีขึ้น เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นบรรลุ ผลตามที่
กาหนดไว้และนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
(๒) การเป็นที่ปรึกษา (Consultancy Service) ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการตรวจสอบและ
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการ การปฏิบัติงานด้าน
ที่ ป รึ ก ษาท าให้ ผู้ ต รวจสอบภายในได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละสามารถน ามาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ
งานตรวจสอบภายใน
ข้อ ๕. อานาจอันชอบธรรม (สิทธิ) ในหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
กนอ. คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ควรให้สิทธิหรืออานาจ ตามความ
จาเป็นและเหมาะสม เพื่อคุณภาพและความสาเร็จผลของงานตรวจสอบแก่ ฝตน. ในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ชอบ สิทธิหรืออานาจโดยชอบธรรมที่ ฝตน. และหรือผู้ตรวจสอบภายใน พึงได้รับ ได้แก่
(๑) การรับรู้ การเข้าถึง การได้รับ การจัดเก็บเกี่ยวกับข้อมูล เอกสาร ข่าวสารต่าง ๆ ที่
จาเป็น และเกี่ย วข้องต่อการปฏิบั ติภารกิจและหน้าที่ รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ เพื่ อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบจากทุกส่วนงานใน กนอ. รวมทั้งบริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(๒) การไม่ถูกจากัดสิทธิในการเข้าสถานที่ การสัมภาษณ์ พูดคุยหรือเข้าพบบุคลากร และหรือ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นใด ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ
/(๓) จัดสรร...

-๕(๓) จั ดสรรทรั พ ยากร กาหนดความถี่ใ นการปฏิบัติ งาน เลื อกกิจกรรมหรื อประเด็น กาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบ ตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบที่กาหนดไว้ รวมถึงการพิจารณาสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ซ้ากันเป็นเวลา
นานตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป
(๔) ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรใน กนอ. เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ และบริการอื่นจากทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข้อ ๖. ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานใด ๆ นอกเหนืองานตรวจสอบภายในใน กนอ. บริษัท
ในเครือ บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(๒) จัดทาหรืออนุมัติรายการทางการบัญชี
(๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานอื่นที่ไม่ได้อยู่ในฝ่ายตรวจสอบภายใน ยกเว้นพนักงานที่
ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน
ข้อ ๗. แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบโดยใช้กระบวนการหรือ
กิจกรรมในรูปแบบสากล ได้แก่ การตรวจสอบ และ การให้คาปรึกษาแนะนา แล้วแต่กรณี โดยถือ
แนวทางปฏิบัติงานตามที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้แก่
(๑) แนวทางการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายในที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไปหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
มาตรฐานสากลการปฏิบั ติงานวิช าชีพการตรวจสอบภายใน ที่คณะกรรมการมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของสถาบันผู้ตรวจสอบภายในแห่งสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditor :
IIA) และหรือที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ประกาศหรือเผยแพร่
(๒) คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๕๕
(๓) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.๒๕๔๔ และตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นหลักในการประเมินระบบการควบคุมภายในของ กนอ.
(๔) ข้อกาหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายที่ กนอ. กาหนด
(๕) ธรรมเนี ย มปฏิบั ติ จารี ต ประเพณีที่ถือปฏิบัติใ นท้องถิ่น ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ
/(๖) ระเบียบ...

-๖(๖) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๘. คุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน
(๑) มีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๓) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ กนอ.
(๔) มีความรู้ในการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
(๕) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
หมวดที่ ๒
แนวทางปฏิบัติด้านองค์กร (Organizational Principles)
ข้อ ๙. บทบาทและความรับผิดชอบ
(๑) บทบาทและวัตถุประสงค์ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
๑) มุ่งเน้นการตรวจสอบในทุกประเด็นโดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่สาคัญที่มีผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ กนอ.
๒) เน้นการให้บริการแก่ส่วนงานต่างๆ ด้วยการให้คาแนะนาปรึกษา ในบางครั้งทาหน้าที่
เป็นผู้ประสานงาน มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับผู้ที่ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยงและการบริหารการควบคุมรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี
๓) มีการขอความเห็นจากหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและนาความเห็น
นั้น ๆ มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ฝตน. อย่างต่อเนื่อง
(๒) การจัดทากฎบัตรของ ฝตน.
๑) จัดทากฎบัตรที่กาหนดวัตถุประสงค์ อานาจและความรับผิดชอบของ ฝตน. ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดครบถ้วน
๒) มีการนาเสนอกฎบัตรต่อ ผวก. ก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ออนุมัติ และ
มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓) มีการแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ

/(๓) ความ...

-๗(๓) ความรับผิดชอบของ ฝตน. ต่อองค์กรหรือหน่วยงานอื่น เช่น บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน และบริษัทร่วม
๑) มีการจั ดทาแผนปฏิบัติการ การบันทึกและการจัดเก็บเอกสารประกอบการสรุป
ความเห็นในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่ได้ระบุสิทธิของ กนอ. ในการปฏิบัติงานตรวจสอบองค์กร
อื่นอย่างชัดเจน (โดยถือหุ้นร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐) ให้ ฝตน. มีแผนงานและสรุปรายงาน
และวิ เคราะห์ ผ ลการปฏิบั ติง านขององค์ก รอื่ น เช่น รายงานทางการเงิน รายงานการควบคุ มภายใน
เป็นต้น
๒) มีการกาหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ตรวจสอบภายในในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานจากองค์กรหรือหน่วยงานอื่น
๓) มีการบันทึกการตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน มีการจัดเก็บ เอกสารประกอบสรุป
ความเห็นในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และได้รับการอนุมัติจาก ผวก. และคณะกรรมการตรวจสอบ
(๔) การทุจริต
๑) ผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบที่กาหนดไว้ โดยใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญพิ จารณาถึงความเสี่ยง
ปัจจัยที่อาจทาให้เกิดการทุจริตและผลกระทบกรณีเกิดการทุจริต อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการตรวจสอบที่กาหนดนั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะค้นพบการทุจริตได้ และผู้ตรวจสอบภายในไม่มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาทุจริต
๒) การบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ
ซึ่งผู้บริหารอาจแต่งตั้งคณะทางานที่รับผิดชอบในการค้นหาและป้องกันการทุจริตที่เป็นอิสระขึ้นภายใน
องค์กร ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะทางานที่มีความเป็นอิสระ ควรกาหนดความสัมพันธ์ระหว่าง ผอ.ฝตน.
กับหัวหน้าคณะทางานค้นหาและป้องกันการทุจริตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยต้องแบ่งขอบเขตงานให้
ชัดเจน
๓) ผอ.ฝตน. ควรรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ ผวก. ทันที เกี่ยวกับความ
จาเป็นในการสืบสวนในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หากพบการทุจริตหรือข้อสงสัย
หรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน พร้อมความเห็นโดยประเมินผลกระทบที่มีต่อการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
การกากับดูแล
ข้อ ๑๐. ความเป็นอิสระ
(๑) ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ ผวก. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเป็นอิสระ และเกิด
ประโยชน์ตามความมุ่งหมายอย่างแท้จริง
/(๒) ฝ่ายตรวจสอบ...

-๘(๒) ฝ่ า ยตรวจสอบภายในต้ อ งรายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานต่ อ ผวก. เพื่ อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิผล เช่น การจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
(๓) การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบของ ผอ.ฝตน.
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ ผวก. ก่อนนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ส่วนการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบและผลตอบแทนของผู้ตรวจสอบ
ภายในอยู่ภายใต้การพิจารณาของ ผอ.ฝตน. และนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นก่อน
เสนอต่อ ผวก. เพื่อดาเนินการ
(๔) ผวก. จะมอบหมายให้ ผอ.ฝตน. ไปรักษาการตาแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ และในทางตรง
ข้ามจะมอบหมายให้ผู้อื่นมาดารงตาแหน่ง ผอ.ฝตน. ในขณะเดียวกันไม่ได้เช่นเดียวกันทั้งนี้ เพื่อดารงความ
เป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานและการแสดงความเห็น
(๕) ผอ.ฝตน. จะต้องมีสถานภาพสูงพอโดยอย่างน้อยเทียบเท่ากับ ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงาน
สาคัญอื่นๆ ใน กนอ. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมที่ตนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ
(๗) ผู้ ตรวจสอบภายในพึง ปฏิ บัติภ ารกิ จและหน้าที่ ตามความรั บผิ ด ชอบด้ว ยความเป็นกลาง
ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากอคติ และหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สภาวะที่มีความขัดแย้งกันในผลประโยชน์
(Conflict of Interest)
(๘) ในกรณีการปฏิบัติงานของ ฝตน. หรือผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งปรากฏเหตุการณ์หรือกรณีที่
กระทบหรืออาจเกิดผลกระทบ หรือเล็งเห็นได้ว่าจะมีผลกระทบ (หาก ฝตน. จะต้องปฏิบัติภารกิจนั้น) ต่อ
ความเที่ยงธรรมหรือความเป็นอิสระในการกระทาหน้าที่ ฝตน. และหรือผู้ตรวจสอบภายในพึงเปิดเผยกรณี
ที่กล่าว และหรือแจ้งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมและควรแก่กรณีก่อนการปฏิบัติภารกิจนั้น
(๙) ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรปฏิบัติงานตรวจสอบหรือประเมินกิจกรรมหรืองานที่ตนเคยมีหน้าที่
รับผิดชอบดูแลกิจกรรมหรืองานนั้นมาก่อนแล้ว หากการปฏิบัติภารกิจนั้นอาจเกิดผลกระทบต่อความ
น่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรมของการปฏิบัติงาน เว้นแต่ผู้ตรวจสอบได้ล่วงพ้นหน้าที่นั้นเป็นระยะเวลา
หนึ่งหรือเกินกว่า ๑ ปี
อย่ า งไรก็ดี ผู้ ตรวจสอบภายในสามารถปฏิ บัติ ภ ารกิ จ หรื อ ทาหน้า ที่ ใ นลั ก ษณะการให้
คาปรึกษาแนะนาแก่งานที่ตนเคยทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบมาก่อนหน้านี้ได้
(๑๐) ในกรณีที่การปฏิบัติงานที่ต้องใช้เวลานานหลายปีหรือการปฏิบัติงานตรวจสอบประจาทุก
งวดควรพิจารณาสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในซึ่งปฏิบัติหน้าที่ซ้ากันเป็นเวลานานตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป
(๑๑) หากบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และให้บริการอื่ นแก่ กนอ. พร้อม
กัน ซึ่งอาจทาให้ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมด้อยลง คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณา ให้
บุคลากรภายนอกเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานนั้น ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
/(๑๒) บุคคล...

-๙(๑๒) บุ คคลภายนอกที่เข้า มาปฏิบั ติห น้าที่ ตรวจสอบภายในไม่ ควรมีค วามรับ ผิ ดชอบในการ
บริหารงานของ กนอ.
(๑๓) ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อ ผอ.ฝตน. และ
หน่วยรับตรวจ
(๑๔) ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติงานอย่างผู้มีจริยธรรม ตามจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ๔ ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
ความรู้ความสามารถ (Competency) และการรักษาความลับ (Confidentiality) อย่างเคร่งครัด
ข้อ ๑๑. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน
(๑) สอบทานความเพียงพอเหมาะสมของทรัพยากรในฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานและให้
ความเห็นชอบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานรายไตรมาสที่ ฝตน. จัดทาขึ้น สอบ
ทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจาปีว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และความเสี่ยงของ กนอ. อย่างชัดเจน และพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ฝตน.
(๒) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดี
ความชอบของ ผอ.ฝตน. โดยเสนอ ผวก. ให้ ความเห็ น ชอบประกอบการพิ จ ารณา ก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
(๓) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทนและพิจารณา
ความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ ผอ.ฝตน. นาเสนอก่อนนาเสนอ ผวก. เพื่อดาเนินการ
(๔) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
(๕) สอบทานและหารือกับ ผอ.ฝตน. เกี่ยวกับผลการตรวจสอบที่ยังหาข้อยุติร่วมกับ
ฝ่าย
บริหารไม่ได้ และพิจารณานาประเด็นสาคัญเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางในการดาเนินการต่อไป
(๖) นาเสนอเพื่อขออนุมัติงบประมาณด้านต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ฝตน. เช่น การ
พัฒนาและฝึกอบรม การจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ ผวก. นาไป
ดาเนินการสรรหาบุคลากร จัดสรรงบประมาณหรือดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/ข้อ ๑๒...

-๑๐ข้อ ๑๒. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร สตง. ผู้สอบบัญชี องค์กรกากับดูแล และผู้ตรวจสอบอื่น
(๑) ความเหมาะสมของการทางานร่วมกับฝ่ายบริหาร
๑) กลยุทธ์หรือแผนการตรวจสอบมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับฝ่ายบริหารโดยใน
การจัดทากลยุทธ์หรือแผนการตรวจสอบได้มีการขอความเห็นจากผู้บริหาร
๒) ฝ่ายบริหารจัดทาสรุปความเสี่ยงและนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยใน
การวางแผนการตรวจสอบภายในของ ฝตน.
(๒) รูปแบบในการติดต่อประสานงานระหว่าง ฝตน. กับ สตง. ผู้สอบบัญชี และองค์กรกากับดูแล
๑) ฝตน. พึงให้ความสนใจในผลการปฏิบัติง านของผู้สอบบัญชี หรือองค์กรกากับดูแล
ที่มาปฏิบัติงานใน กนอ. เป็น อย่างยิ่ ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ส อบบัญชี หรือองค์กรกากับดูแลมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ กนอ. โดยมีการประชุมหารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี หรือองค์กรกากับดูแลที่มา
ปฏิบัติการใน กนอ. ทุกครั้ง
๒) มีการหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบที่ซ้าซ้อนกันกับ สตง. และองค์กรกากับดูแล
๓) มีการติดตามและตอบประเด็นใน Management Letter และข้อสังเกตของ สตง.
อย่างครบถ้วน
(๓) ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบอื่น
หากผู้ตรวจสอบภายในจาเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบอื่นควรกาหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนและลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบของแต่ละฝ่าย หากเป็นไป
ได้ควรจัดให้มีข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือข้อตกลงการใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติงานของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง
ข้อ ๑๓. บุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม
(๑) ผอ.ฝตน. มีความรับผิดชอบในการพิจารณาจานวนและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในว่ามี
ความรู้ ประสบการณ์ในงานตรวจสอบ และเข้าใจในธุรกิจของ กนอ. โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและ
ปริมาณงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง มีความรับผิดชอบในการพิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของบุคลากร
การแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบและผลตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในตามกรอบนโยบาย
และระเบียบของ กนอ. และนาเสนอเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อ ผวก.
เพื่อดาเนินการ
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของตนเอง
โดยเข้าร่วมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของ ฝตน.
ต้องกาหนดประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรไว้อย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
(๓) มีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองในการเป็น Certified Internal Auditor (CIA)
(๔) ฝตน. ควรรักษาบุคลากรด้านการตรวจสอบโดยไม่ควรมี Turn Over Rate มากกว่าร้อยละ ๑๐
/ข้อ ๑๔...

-๑๑หมวดที่ ๓
แนวทางการปฏิบัติด้านการปฏิบัติงาน (Operational Principles)
ข้อ ๑๔. การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนตรวจสอบประจาปี
(๑) แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์จัดทาขึ้นโดยมีระยะเวลา 3-5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน
ความเสี่ยงของ กนอ. และครอบคลุมถึงกิจกรรมทุกกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจทุกกระบวนการ
ทั้งนี้ การทบทวนความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบต้องดาเนินการเป็นประจาทุกปี ผู้ตรวจสอบภายใน
ควรผสมผสานและนาความรู้ในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ได้มาจากการให้คาปรึกษา ไปใช้ใน
กระบวนการกาหนดและประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญขององค์กร
(๒) ฝตน. ต้องจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีของปีบัญชีการเงินถัดไป เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการทราบภายในเดือนสุดท้ายของปี
บัญชีการเงินของ กนอ. พร้อมทั้งส่งสาเนาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้
กระทรวงการคลังและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ในระหว่างปีบัญชีการเงินของ กนอ. มีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจาปีตามวรรค
หนึ่ง ให้ ฝตน. เสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปีที่มีการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งส่ง
สาเนาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ข้อ ๑๕. การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(๑) การวางแผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการ
๑) แผนการตรวจสอบภายในในรายละเอียดได้กาหนดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอย่าง
น้อยกาหนดเกี่ยวกับ
๑.๑ ขอบเขต วัตถุประสงค์ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๑.๒ บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๑.๓ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๒) แผนการตรวจสอบในรายละเอียดได้มีการหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหารสาย
งานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหารสายงานในการปฏิบัติงานตามความ
จาเป็นและความเหมาะสม
๓) วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสะท้อนมาจากผลการประเมินความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและการกากับดูแล
/(๒) แนวทาง...

-๑๒(๒) แนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) กาหนดขึ้นเพื่อช่วยในการหาและบันทึกข้อมูล
เอกสารหลักฐานต่างๆ และนาไปใช้ในการสรุปผลการตรวจสอบ
๑) แนวทางการตรวจสอบตามความเสี่ยงได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทุกครั้ง
รวมทั้งการปฏิบัติงานในการให้คาแนะนาปรึกษา
๒) มีการจัดทาแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้ความเห็นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นลายลักษณ์อักษร
๓) มีการหารือเกี่ยวกับประเด็นที่พบจากการตรวจสอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องหลักหรือผู้บริหาร
สายงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๔) การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(๓) การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
๑) มีการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะครบถ้วน
๒) มีการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
๓) มีการรายงานความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการติดตามการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะต่อ ผวก. และคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๑๖. การรายงานและการปิดการตรวจสอบ
(๑) การรายงานผลการตรวจสอบและปิดการตรวจสอบ
๑) จัดทารูปแบบรายงานผลการตรวจสอบแบบมาตรฐานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยอย่างน้อยมีการระบุวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ บทคัดย่อและรายละเอียด
ประเด็นที่ตรวจพบ
๒) จัดให้มีการประชุมปิดการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นจากผู้รับผิดชอบหลักและผู้ที่
เกี่ยวข้อง และแผนการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
๓) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์และนาเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผวก. ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง และผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ภายใน ๑ สัปดาห์หลังจากประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจ
(๒) การรายงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ว่าการ
มีการรายงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ไตรมาสละครั้ง สาหรับไตรมาสที่ ๔ จัดทาเป็น
รายงานประจาปีแทน รายละเอียดในรายงานประกอบด้วย
๑) ประเด็นที่ตรวจพบ
๒) ข้อเสนอแนะที่สาคัญ
๓) การเปรียบเทียบความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบกับแผนการตรวจสอบ
๔) สรุปปัจจัยสาคัญที่พบซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการควบคุม
เช่น พนักงานลาออกเป็นจานวนมาก เป็นต้น
/๕) สรุปประเด็น...

-๑๓๕) สรุปประเด็นที่มีผลกระทบต่อการควบคุมอย่างต่อเนื่องหรือทาให้การควบคุมไม่
ประสบผลตามที่กาหนดไว้
๖) สรุปประเด็นที่ยังหาข้อยุติกับฝ่ายบริหารไม่ได้
๗) ประเด็นที่ ฝตน. จะดาเนินการในอนาคต
๘) การวัดผลการปฏิบัติงานของ ฝตน.
๙) รายงานผลการสอบทานงบการเงินเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
(๓) การรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
รายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นลายลักษณ์อักษรและทันเวลา เช่น ภายใน ๑ สัปดาห์
และมีรายละเอียดในรายงานประกอบด้วย
๑) บทคัดย่อสาหรับผู้บริหาร
๒) ข้อเสนอแนะ
๓) ความเห็นของผู้บริหาร
๔) ปัจจัยสาคัญที่พบที่อาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการควบคุม
๕) ประเด็นที่มีผลกระทบต่อการควบคุมอย่างต่อเนื่องหรือทาให้การควบคุมไม่ประสบผล
ตามที่กาหนดไว้
๖) ระดับผลการตรวจสอบและการจัดลาดับความสาคัญของข้อเสนอแนะ
๗) การประเมินสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการควบคุมโดยรวม
๘) ความเห็นของผู้บริหารสายงานต่อผลการปฏิบัติงานของ ฝตน.
(๔) การจัดทารายงานประจาปี
ผอ.ฝตน. มีหน้าที่จัดทารายงานประจาปีที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และ
ประสิ ทธิผ ลของการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุมภายใน และการก ากับดู แล นาเสนอ ผวก. และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
๑) การเปิดเผยข้อจากัดในการแสดงความเห็น พร้อมด้วยเหตุผลของข้อจากัดนั้น
๒) วัตถุประสงค์ อานาจและภาระหน้าที่ ตลอดจนผลการดาเนินงานตามแผนงานที่
กาหนดไว้
๓) สรุปงานตรวจสอบที่แสดงความเห็น รวมทั้งการใช้ผลงานของบุคคลอื่นที่ ฝตน. ให้
ความเชื่อถือ
๔) ความเสี่ยงที่สาคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ การควบคุมภายในและการกากับดูแลกิจการ
๕) ประเด็นที่ยังมีความเห็นขัดแย้งกันระหว่างหน่วยรับตรวจและ ฝตน. ที่ยังหาข้อยุติ
ไม่ได้
๖) เปรียบเทียบงานที่ดาเนินการแล้วกับงานที่วางแผนไว้ และสรุปผลการปฏิบัติงานของ
ฝตน. เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวัดผลงาน
/๗) ความเห็น...

-๑๔๗) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน และการรายงาน
๘) รายงานเกี่ยวกับทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแผนในการสรรหาและฝึกอบรม
ผู้ตรวจสอบภายใน
๙) รายงานผลการประเมินคุณภาพ ที่ดาเนินการโดยบุคคลภายใน กนอ. หรือผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก
รายงานประจาปีนี้ ต้องเสนอต่ อ ผวก. คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
ก่อนเสนอต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการคลังภายใน ๙๐ วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชีของ กนอ.
ข้อ ๑๗. ความมั่นใจในคุณภาพ
(๑) ผอ.ฝตน. มีความรับผิดชอบในการบริหารงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
๑) จั ด ให้ มีน โยบายและระเบีย บวิธี ปฏิ บัติง านตรวจสอบ ระบุถึ งบทบาทและความ
รับผิดชอบ มาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การรายงาน การฝึกอบรม และเกณฑ์การวัดผลงานและ
ปัจจัยบ่งชี้ต่าง ๆ
๒) ดาเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับได้รับการควบคุมดูแลอย่าง
เหมาะสมในการปฏิ บั ติ ง าน โดยติ ด ตามความคื บ หน้ า ประเมิ น คุ ณ ภาพ และชี้ แ นะแนวทางการ
ควบคุมดูแลซึ่งหมายความรวมถึง
ก. มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในและคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ข. การให้คาแนะนาที่เหมาะสมในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ค. การอนุมัติวัตถุประสงค์การตรวจสอบและแผนการตรวจสอบ
ง. การมั่นใจได้ว่างานตรวจสอบได้ดาเนินการตามแผนหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
จากแผนได้รับการอนุมัติแล้ว
จ. การมั่นใจได้ว่ามีการใช้เทคนิคการตรวจสอบที่เหมาะสม
ฉ. การมั่นใจได้ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะนั้นมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ
ช. การมั่นใจได้ว่ารายงานมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน กระชับและทันเวลา
ซ. การมั่นใจได้ว่างานตรวจสอบได้บรรลุผลภายในงบประมาณที่กาหนดไว้
การเบี่ ย งเบนไปจากงบประมาณที่กาหนดจะต้องได้ รับการอนุมัติจ าก ผวก. โดยการหารื อร่ว มกั บ
คณะกรรมการตรวจสอบ
๓) กาหนดแนวทางการวัดผลการปฏิบัติงานของ ฝตน. หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการ
ว่ า จ้ า งในการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ซึ่ ง ควรระบุ ใ นสั ญ ญาว่ า จ้ า งด้ ว ย และแนวทางวั ด ผลการ
ปฏิบัติงานควรได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
/๔) ผู้ที่ม.ี ..

-๑๕๔) ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ควรมี ก ารหารื อ ผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในอย่า งสม่าเสมอ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหรือ
ฝึกอบรมตามความเหมาะสม
(๒) การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ผอ.ฝตน. ควรดาเนินการเพื่อรับฟังความเห็นของผู้รับการตรวจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง และนาความเห็นของผู้รับการตรวจมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินคุณภาพภายใน ฝตน.
(๓) การประเมิน คุณภาพโดย จัดให้มีการประเมินตนเองตามแนวทางที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ ภาคผนวก ๙ และ ๑๐
พร้อมทั้งจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อปรั บปรุงการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการ โดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน
นาเสนอแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ ฝตน. เสนอ ผวก. เพื่อพิจารณา ก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ จากนั้น ฝตน. ต้องรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ ผวก. และนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
(๔) สอบทานและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่ออนุมัติอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
(๕) การประเมินคุณภาพจากบุคคลภายนอกองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี
ความเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร ซึ่งควรดาเนินการอย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุก ๕ ปี
ข้อ ๑๘. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความรับผิดชอบในการทาให้มั่นใจว่าตนเองได้ปฏิบัติงานด้วย
ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ดังนี้
๑) มีความยุติธรรม และไม่ยอมให้เกิดอคติในการปฏิบัติงาน
๒) เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
๓) ไม่รับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบใดๆจากพนักงาน
ลูกจ้าง ผู้ขายสินค้าหรือบริการหรือบุคคลภายนอกอื่น
๔) พิจารณาและบันทึกงานที่จาเป็นต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบและปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง
๕) พิจารณาและบันทึกหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหารหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่ใช้ในการ
ประเมินและรายงานข้อตรวจพบ
/๖) ใช้ความ...

-๑๖๖) ใช้ความระมัดระวังรอบคอบอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ
เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้เพื่อประกอบผลการตรวจสอบ
๗) ตระหนักถึงโอกาสที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งใจกระทาผิดหรือละเลย และ
ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่มีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ขาดความประหยัด ขาดประสิทธิผล เกิด
ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบายและความขัดแย้งของผลประโยชน์
๘) มีความรู้เพียงพอในการกาหนดปัจจัยบ่งชี้การทุจริต
๙) เปิดเผยปัจจัยบ่งชี้การทุจริตและเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม
๑๐) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระสาคัญ หากพิจารณาว่าถ้าไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว
อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน หรืออาจทาให้พิจารณาได้ว่าเป็นการปกปิด
ความผิดตามกฎหมาย
๑๑) เปิดเผยในรายงานการตรวจสอบในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน
๑๒) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(๒) ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ผู้ตรวจสอบภายในควรจะสามารถปฏิบัติภ ารกิจและหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ภ ายใต้ความ
เชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพพึงกระทา
๑) ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ทักษะและความสามารถตามความจาเป็น เพียงพอ
และเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับ
๒) การพิจารณาแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรพิจารณาความรู้
ทักษะ และประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาถึงศักยภาพ ความสามารถ
ความประพฤติ ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น
๓) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ควรได้รับการพัฒนาเพิ่ มพูน
ความรู้ ทักษะ และศักยภาพ ความสามารถอื่น ที่จาเป็น และหรือให้คุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
อย่างต่อเนื่อง
๔) ในกรณี ที่ จ าเป็ น หากฝ่ า ยตรวจสอบภายในขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และ
ความสามารถอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจ ฝ่ายตรวจสอบภายในควรขอคาแนะนา
ความช่วยเหลือ และหรือการจ้างงานบุคคลที่เหมาะสมตามควรเพื่อการปฏิบัติภารกิจนั้น
๕) ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ได้รับอย่าง
เหมาะสม ตามควรแก่เหตุและผลเยี่ยงผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้และทักษะระดับนั้น
สามารถถือปฏิบัติได้ ทั้งนี้ อาจพิจารณาเหตุปัจจัยประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
/ก.ขอบเขต...

-๑๗ก. ขอบเขตของงานที่จาเป็นตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบที่กาหนดไว้
ข. แนวทางการตรวจสอบนามาใช้โดยพิจารณาความซับซ้อน สาระสาคัญและ
ประเด็นสาคัญของกิจกรรมนั้นๆ
ค. ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และกระบวนการกากับดูแล
ง. โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด ความผิดปกติ และการไม่ปฏิบัติตามที่มี
สาระสาคัญ
จ. ต้นทุนของการตรวจสอบเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายประกิตติ์ พิริยเกียรติ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

