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คำนำ   

ขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาค วาดวยกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นเพ่ือใหพนักงาน    

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขาใจในภารกิจ วัตถุประสงค ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบ

ความเปนอิสระ และสิทธิของผูตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน  

เพ่ือกอใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน ซึ่งจะเปนการประสานประโยชนตอการไฟฟา

สวนภูมิภาคโดยรวม   

ทั้ งนี้ เนื้ อหาในกฎบัตรของสำนั กตรวจสอบภายใน ได จัดทำขึ้น ให สอดคลองกับระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555  

คูมือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป 2555  และคูมือการประเมินผล 

การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

กระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนำ 
 

สำนักตรวจสอบภายใน มีหนาที่ สรางความเชื่อมั่นและใหคำปรึกษาอยางเปนอิสระ และเที่ยงธรรม   

เพ่ือเพ่ิมคุณคา และยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงค โดยกำหนดพันธกิจ 

(Mission)  ดังนี้ 

1. วางแผนการตรวจสอบภายในใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ และแผนบริหารความเสี่ยงขององคกร 

2. ปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ป 2555 

และคูมือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ  การตรวจสอบภายใน สำหรับหนวยงานของรัฐ         

พ.ศ.2561 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

3. ใหคำปรึกษา แนะนำ เพ่ือชวยปองกัน ลดความเสี่ยงและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

4. วิเคราะหขอมูลจากการตรวจสอบ และการใหคำปรึกษาในประเด็นที่สำคัญนำเสนอผูบริหารระดับสูง 

เพ่ือพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน  

5. พัฒนาบุคลากรของสำนักตรวจสอบภายในใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ

สนับสนุนใหไดรับวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และวุฒิบัตรอ่ืนที่ เกี่ยวของกับ         

การตรวจสอบภายใน 

6. พัฒนาการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

หลักการพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (The Core Principles for 

the Professional Practice of internal Auditing) 

1. แสดงใหเห็นถึงความซื่อสัตย (Demonstrates integrity) 

2. แสดงใหเห็นถึงความสามารถและการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง (Demonstrates 

competence and due professional care)   

3. มีความเท่ียงธรรมและปราศจากการถูกแทรกแซงในการปฏิบัติงาน (มีความเปนอิสระ)  
(Is objective and free from undue influence (independent)) 

4. ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมาย และความเสี่ยงขององคกร  

(Aligns with the strategies, objectives, and risks of the organization) 

5. เปนหนวยงานตรวจสอบภายในทีอ่ยูในตำแหนงที่เหมาะสมภายในองคกร  และมีทรัพยากรอยาง

เพียงพอ (Is appropriately positioned and adequately resourced) 

6. แสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Demonstrates quality and 

continuous improvement) 

7. การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Communicates effectively) 

8. จัดทำแผนการตรวจสอบโดยพิจารณาตามฐานความเสี่ยง (Provides risk-based assurance) 

9. มีความเขาใจอยางลึกซึ้งในงาน ทำงานเชิงรุก และเนนไปที่แผนงานในอนาคตขององคกร  
    (Is insightful, proactive, and future-focused) 
10. สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาองคกร (Promotes organizational improvement) 
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หมวด 1 
ความท่ัวไป 

 
ขอ 7 ในขอบังคับนี้  

1. “กฟภ.” หมายถึง การไฟฟาสวนภูมิภาค 
2. “คณะกรรมการ กฟภ.” หมายถึง คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
3. “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการที่คณะกรรมการ กฟภ. 

แตงตั้งใหมีหนาที่กำกับดูแลการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน ประกอบดวยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน กรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 4 คน และให
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในเปนเลขานุการ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  อยางนอย 1 คน 
ตองมีความรูความเขาใจและมีประสบการณดานการบัญชีหรือการเงิน ซึ่ งสามารถสอบทาน           
ความนาเชื่อถือของงบการเงินได   

4. “ผูวาการ” หมายถึง ผูวาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 
5. “ผูบริหารระดับสูง” หมายถึง พนักงาน กฟภ. ตั้งแตระดับผูอำนวยการฝายหรือ

เทียบเทาข้ึนไป  
6. “สำนักตรวจสอบภายใน” หมายถึงหนวยงานที่ทำหนาที่ตรวจสอบภายในของ 

กฟภ. 
7. “ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน”หมายถึงผูที่ดำรงตำแหนงสูงสุดใน   

สำนักตรวจสอบภายในของ กฟภ. 
8. “ผูบริหารหนวยตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผูดำรงตำแหนงตั้งแตผูอำนวย   

การกองในสังกัดสำนักตรวจสอบภายในขึ้นไป 
9. “ผูตรวจสอบภายใน” หมายถึง พนักงานในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน         

ที่ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน 
10. “ฝายบริหาร” หมายถึง ผูวาการ และผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ 
11. “หนวยรับตรวจ” หมายถึง หนวยงาน โครงการในสังกัด กฟภ.และบริษัทที่

เกี่ยวของ 
12. “ผูบริหารหนวยรับตรวจ” หมายถึง หัวหนาหนวยรับตรวจ 
13. “พนักงาน” หมายถึง พนักงาน และลูกจางของ กฟภ. และบริษัทที่เก่ียวของ 
14. “บริษัทที่เกี่ยวของ” หมายถึง บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท 

ที่มีกรรมการรวมโดยไมมีอำนาจควบคุม 
(1) “บริษัทยอย” หมายถึง บริษัทท่ีบริษัทใหญมีอำนาจควบคุม ถือหุน 

50% ขึ้นไป 
(2) “บริษัทรวม” หมายถึง บริษัทที่มีสวนเขาไปลงทุนดวย แตไมมีอำนาจ

ควบคุม ถือหุน 1 – 49 % 
15. “ผูสอบบัญชี” หมายถึง เจาหนาที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินที่ทำ

หนาที่ผูสอบบัญชีของ กฟภ. 
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16. “การตรวจสอบภายใน” หมายถึง งานที่กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการสราง      
ความเชื่อมั่นโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการกำกับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานตางๆ อยางเปนระบบ 
รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใหคำปรึกษาอยางเปนอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อเพ่ิมคุณคา 
และยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคตามที่กำหนด ไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 

17. “การบริการใหความเชื่อมั่น”(Assurance Services) หมายถึง การตรวจสอบ
หลักฐานอยางเที่ยงธรรม เพ่ือใหไดมาซึ่งการประเมินอยางเปนอิสระในกระบวนการกำกับดูแล         
การบริหารความเสี่ ยงและการควบคุมขององคกร เชน การใหความเชื่อมั่นทางดานการเงิน              
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความมั่นคงปลอดภัยของระบบตางๆ และภารกิจการจัดทำ    
Due Diligence (การสอบทานตามขอบเขตและวิธีที่กำหนด) 

18. “การบริการใหคำปรึกษา” (Consulting Services) หมายถึง กิจกรรมการให
คำปรึกษาแนะนำและบริการที่เกี่ยวเนื่องแกผูรับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเปนไปตาม
ขอตกลงที่ทำขึ้นรวมกันกับผูรับบริการ และมีจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคา และปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง  การควบคุม และการกำกับดูแลขององคกร โดยไมเขาไปรวมรับผิดชอบในฐานะ
ผูบริหาร 

19. “ความขัดแยงทางผลประโยชน” (Conflict of Interest) หมายถึง ความ 
สัมพันธใดๆ ที่อาจทำให กฟภ. ไมไดประโยชนสูงสุดที่พึงจะไดรับ  ซึ่งความสัมพันธดังกลาวอาจจะทำให
ผูปฏิบัติงานเกิดความลำเอียง และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม  

20. “ความเที่ยงธรรม” (Objectivity) หมายถึง ทัศนคติอันปราศจากความ      
เอนเอียง และไมอยูภายใตการครอบงำของบุคคลอ่ืนหรือกิจกรรมอ่ืน เพ่ือใหกิจกรรมการตรวจสอบ
ภายในสามารถดำเนินการไดตามภารกิจดวยความเชื่อมั่นในผลงานและคุณภาพของงาน และ
วิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในจะตองไมอยูภายใตการชักจูงหรือชักนำจากผูอ่ืนหรือกิจกรรมอ่ืน 

21. “ความเปนอิสระ” (Independence) หมายถึง การปฏิบัติงานและการแสดง
ความเห็น หรือรายงานไดอยางเสรี ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยไมมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและ
ทางออมในเรื่องนั้น และไมตองคำนึงถึงผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตำแหนงหนาที่ รวมทั้ง
ไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด ตลอดจนไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบังคับใหไม
สามารถปฏิบัติงานและแสดงความเห็นหรือรายงานไดตามที่พึงจะเปน 

22. “กระบวนการควบคุม” (Control Process) หมายถึง นโยบายขั้นตอน     
การปฏิบัติและกิจกรรมตางๆ ขององคกร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกรอบการควบคุมที่จัดวางเอาไวเพ่ือใหเกิด
ความเชื่อมั่นวาความเสี่ยงถูกจำกัดใหอยูในระดับที่ยอมรับไดภายใตกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

23. “การกำกับดูแล” (Governance) หมายถึง กระบวนการและโครงสรางตางๆ
ที่คณะกรรมการ (Board of Directors) นำมาใชเพ่ือบอกกลาว สั่งการบริหารและติดตามกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร 

24. “การควบคุม” (Internal Control) หมายถึง การกระทำใดๆ โดยฝายบริหาร
คณะกรรมการ (Board of Directors) และกลุมบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือจัดการความเสี่ยงและชวยใหองคกร
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บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค โดยฝายบริหารมีการวางแผนจัดองคกรและอำนวยการดำเนินงาน
อยางเพียงพอที่จะเกิดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาองคกรจะบรรลุเปาหมาย 

25. “การทุจริต” (Fraud) หมายถึง การกระทำผิดกฎหมายของบุคคลหรือองคกร
ในลักษณะของการฉอฉล หลอกลวง ปกปด หรือใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ และเปนการกระทำที่เกิดขึ้น
โดยปราศจากการขมขูบังคับจากผูอ่ืน เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินเงินทองหรือบริการ เพ่ือเลี่ยงการจายเงิน
หรือการใหบริการ หรือเพ่ือรักษาความไดเปรียบสวนตนหรือความไดเปรียบทางธุรกิจ 

26. “การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management) หมายถึง กระบวนการใน 
การระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณหรือสถานการณไมพึงประสงคที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือให
ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวาองคกรสามารถบรรลุเปาหมายได 

27. “การปฏิบัติตามกฎระเบียบ” (Compliance) หมายถึง การปฏิบัติใหเปนไป
ตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ สัญญา ตลอดจนขอกำหนดตางๆ   

28. “ความเสี่ยง” (Risk) หมายถึง ความเปนไปไดที่จะเกิดเหตุการณที่ เปน
อุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายขององคกร ความเสี่ยงวัดไดจากผลกระทบที่ไดรับจากเหตุการณ  และ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณนั้น 

29. “ภารกิจ”(Engagement)  หมายถึง งานตรวจสอบภายในหรืองานการสอบทาน
ที่ไดรับมอบหมายใหทำแตละงาน ตัวอยางเชน งานการตรวจสอบภายใน งานการสอบทานการประเมิน
การควบคุมดวยตนเอง (Control Self-Assessment หรือ CSA) การสอบสวนการทุจริต  หรืองาน
บริการใหคำปรึกษา  ภารกิจอาจประกอบดวยหลายๆงานหรือหลายๆกิจกรรมที่ทำควบคูกันไป        
เพ่ือบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน 

30. “ประมวลจรรยาบรรณ” (Code of Ethics)หมายถึง หลักการ (Principles)  
ทีเ่กี่ยวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และหลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) ซึ่งบรรยาย
สิ่งที่ผูตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ  เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมของจรรยาบรรณในวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน 

31. “มาตรฐาน” (Standard) หมายถึง มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ  
การตรวจสอบภายใน ที่ทางคณะกรรมการมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสถาบันผูตรวจสอบภายใน 
(IIA) ไดประกาศใชเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานการตรวจสอบภายใน
โดยทั่วไป 

32. “วัตถุประสงคการตรวจสอบ”(Engagement Objectives) หมายถึง คำชี้แจง
อยางกวางๆของผูตรวจสอบภายใน ในการกำหนดเปาหมายที่คาดหวังวาภารกิจจะสัมฤทธิ์ผล 

33. “หนวยงานกำกับดูแล” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)  กระทรวงการคลัง  กระทรวงมหาดไทย 

 

ขอ 8 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบจัดทำกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน 
และสอบทานความเหมาะสมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
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หมวด 2 
จรรยาบรรณสำหรับผูตรวจสอบภายใน 

 

ขอ 9 ผูตรวจสอบภายในจะตองมีจรรยาบรรณ (Code of Ethics) ที่เสมือนเปนมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย 

 

9.๑ ความซื่อสัตย (Integrity) ผูตรวจสอบภายในทุกคนตองแสดงความซื่อสัตยใน
การปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งความซื่อสัตยของผูตรวจสอบภายในสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
และทำใหวิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในเปนที่นาเชื่อถือโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

9.1.1 ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึก
รับผิดชอบ 

9.1.2 ปฏิบัติตามกฎหมายและเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมาย และวิชาชีพ
กำหนด 

9.1.3 ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมาย หรือการกระทำ
ที่อาจเสื่อมเสียตอวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือ กฟภ. 

9.1.4 เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมาย และ
ประมวลจริยธรรมของ กฟภ.  

 

9.๒ ความเที่ยงธรรม (objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรม
เยี่ยงผูประกอบวิชาชีพในการรวบรวม ประเมิน และสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม หรือกระบวนการ    
ที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณที่เกี่ยวของอยางเปนกลาง ไมลำเอียง และไม
ปลอยใหอคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

9.2.1 ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอน
การประเมินอยางเปนกลาง ไมลำเอียงของตน ทั้งนี้ รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธที่ขัดตอ
ผลประโยชนของ กฟภ. ดวย 

9.2.2 ไมรับสิ่งตอบแทนใดๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของ          
ผูประกอบวิชาชีพ 

9.2.3  เปดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยแลว   
อาจทำใหรายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป 

 

9.๓ การเก็บรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะเคารพคุณคา
และสิทธิของผูเปนเจาของในขอมูลที่ตนไดรับ  และไมเปดเผยขอมูลโดยปราศจากอำนาจหนาที่           
ที่เหมาะสม เวนแตเมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไวเปนอยางอ่ืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้ 

9.3.1 ตองระมัดระวังและมีความรอบคอบในการใชและปกปองขอมูลที่ไดมา
ระหวางการปฏิบัติหนาที ่

9.3.2 ตองไมใชขอมูลที่ไดมาเพ่ือผลประโยชนสวนตน หรือเพ่ือการใดที่ขัด
ตอกฎหมายหรือขัดตอวัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและประมวลจริยธรรมของ กฟภ. 

 

9.๔ ความสามารถในหนาที่ (Competency)  ผูตรวจสอบภายในควรใชความรู 
ทักษะ และประสบการณที่จำเปนในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผูตรวจสอบภายในไมควรยอมรับ
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หรือปฏิบัติงานที่ตนเองไมมีความรู ความสามารถ ยกเวนจะไดรับคำแนะนำหรือไดรับการสนับสนุนใหมี
ความรูความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

9.4.1 ปฏิบัติหนาที่ในงานสวนที่ตนมีความรู ทักษะ และประสบการณ       
ที่จำเปนเทานั้น 

9.4.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบัติงาน
วิ ช าชี พ ก ารต รวจสอบภ าย ใน  ( International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing) เปนหลัก 

9.4.3 พัฒนาความชำนาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการอยาง
ตอเนื่อง 

 
หมวด 3 

คุณสมบัติของผูตรวจสอบภายใน 
 

ขอ 10 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน ตองมีทักษะทาง
วิชาชีพและประสบการณที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

10.1 มีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และมีความรู ทักษะ และความสามารถ    
ที่จำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

๑0.2 มีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของ กฟภ. 

10.3 มีความรูในการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในและ       
ระบบการควบคุมดานเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนเทคนิคการตรวจสอบ 

10.4 มีความสามารถในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และแนวทาง
ในการบริหารจัดการทุจริต 

 

ขอ ๑1 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการพิจารณาจำนวน 
และคุณสมบัติของผูตรวจสอบภายในใหเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณงานตรวจสอบภายใน 

ขอ ๑2 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการนำเสนอการสอบทาน
ความเพียงพอของบุคลากร การแตงตั้งโยกยาย พิจารณาความดีความชอบและผลตอบแทนของ          
ผูตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการตรวจสอบ กอนนำเสนอผูวาการเพ่ือดำเนินการ 

ขอ 13 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ควรจัดใหมีการใหคำแนะนำและชวยเหลือใน
กรณีที่ผูตรวจสอบภายในขาดความรู  ทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเปนไมวาจะเปนบางสวน          
หรือทั้งหมดในการปฏิบัติงานเพื่อใหความเชื่อมั่น ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอ 14 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตองปฏิเสธการปฏิบัติงานใหคำแนะนำ
ปรึกษาหากไมมีผูตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติที่จำเปนตอการใหคำแนะนำปรึกษานั้น ไมวาเพียง
บางสวนหรือทั้งหมดของงาน 

ขอ 15 ผูตรวจสอบภายในอาจขอคำแนะนำและความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ     
ทั้งภายใน และภายนอกตามความจำเปนในการปฏิบัติงานเพ่ือใหความเชื่อมั่นและการปฏิบัติงานให
คำแนะนำปรึกษา ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



 
 

 

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน หนา 7 
 
 

ขอ 16 ผูวาการ ตองสงเสริมและสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในพัฒนาความรูทักษะ    
และความสามารถของผูตรวจสอบภายใน โดยการเขารวมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอยาง
ตอเนื่องพรอมทั้งใหผูตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองใหไดรับวุฒิบัตรผูตรวจสอบภายในวิชาชีพรับ
อนุญาต The Certified Internal Auditor (CIA) หรือวุฒิบัตรอ่ืนที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน 

ขอ 17 ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม โดยการดำเนินการ 
ดังนี้ 

17.1 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผูบริหารหนวยตรวจสอบภายใน และ
ผูตรวจสอบภายใน ตองมีความรู ความสามารถ ปฏิบัติหนาที่ดวยทัศนคติที่ดี มีความเที่ยงธรรม และ
ซื่อสัตยสุจริต ตลอดจนเก็บรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ และหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือปจจัยใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการใช
วิจารณญาณในการปฏิบัติงาน 

17.2 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผูบริหารหนวยตรวจสอบภายในและ 
ผูตรวจสอบภายในไมควรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหรือชวยปฏิบัติงานดานบริหารอ่ืนๆ ที่อาจสงผล
กระทบตอความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ไดรับมอบหมายจากผูวาการใหรวม
ดำเนินงานในคณะทำงานหรือโครงการ ควรกำหนดบทบาทอยางชัดเจนในการเปนที่ปรึกษา และให
คำแนะนำดานการควบคุมภายใน และใหมั่นใจวาเปนการดำเนินงานที่ไมสงผลกระทบตอความเปนอิสระ
ของผูตรวจสอบภายใน  

17.3 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ผูบริหารหนวยตรวจสอบภายใน และ
ผูตรวจสอบภายใน ไมควรปฏิบัติงานตรวจสอบใหแกหนวยงาน และหรือสายงานที่ตนเคยปฏิบัติงานใน
ระยะเวลา 1 ป กอนการตรวจสอบ เพ่ือใหความเชื่อมั่นในความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

17.4 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตองจัดใหมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
ผูตรวจสอบภายใน ทุก 3 ป เพ่ือมิใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบใหแกหนวยรับตรวจเดิม
เปนเวลานานติดตอกันหลายป เพ่ือความเปนอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน 

ขอ 18 ผูบร ิหารหนวยรับตรวจมีความรับผิดชอบในการพิจารณาและปฏิบัต ิตาม
คำปรึกษาหรือขอเสนอแนะจากการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน  

ขอ 19 ผูตรวจสอบภายใน ตองไมมีอคติกับผูบริหารหนวยรับตรวจ ไมวาผูบริหารหนวยรับตรวจ
จะยอมรับหรือไมยอมรับคำแนะนำและขอเสนอแนะที่เคยเสนอไว 

ขอ 20 ในกรณีที่สำนักตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอ่ืน นอกเหนือจาก
งานตรวจสอบภายใน ควรจัดใหมีการสอบทานการปฏิบัติงานเพ่ือใหความเชื่อมั่นแกกิจกรรมที่
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในรับผิดชอบ โดยการสอบทานดังกลาวควรควบคุมดูแลโดยหนวยงาน
อ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน 
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หมวด 4 

โครงสรางของสำนักตรวจสอบภายใน 
 

ขอ 21 สำนักตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานที่ขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
ขอ 22 สำนักตรวจสอบภายใน มีหนาที่รายงานผลการดำเนินงานตอผูวาการ  และ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
22.1 การรายงานเรื่องเก่ียวกับการบริหารงานของสำนักตรวจสอบภายใน 

22.1.1 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  ตองนำเสนอตอผูวาการ 
เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ  งานธุรการ  ความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรอ่ืน  รวมถึงการประสานงานเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนด  

22.1.2 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  ตองนำเสนอ การแตงตั้ง 
โยกยาย  ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหนง และประเมินผลงานของผูตรวจสอบภายในตอ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  กอนนำเสนอผูวาการเพ่ือดำเนินการ 

22.1.3 คณะกรรมการ กฟภ. เปนผูอนุมัติงบประมาณของสำนัก
ตรวจสอบภายใน และงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติตองเพียงพอตอการบรรลุผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ   

22.2 การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน 

22.2.1 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตองนำเสนอตอผูวาการเพ่ือ
พิจารณากฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน  และแผนการตรวจสอบภายในกอนนำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่ออนุมัติ   

22.2.2 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตองนำเสนอรายงานผล   
การตรวจสอบตอผูบริหารหนวยรับตรวจ และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ รวมทั้งผู วาการเพ่ือดำเนิน 
การปรับปรุงตามขอเสนอแนะและสรุปประเด็นสำคัญไวในรายงานผลการดำเนินงาน เกี่ยวกับ   
การตรวจสอบภายในเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูวาการ  

ขอ 23 คณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ จะมอบใหผูบริหารของหนวยงานอ่ืน

ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาสำนักตรวจสอบภายในแทนผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในไมได และจะ

แตงตั้งใหผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  ผูตรวจสอบภายใน ไปรักษาการในตำแหนงอ่ืนใน

ขณะเดียวกันไมได    

ขอ 24 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สามารถเขาพบและรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตลอดจนประเด็นตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางอิสระตามความเหมาะสม  และควรไดมี    

การหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเปนการเฉพาะโดยไมมีผูบริหารระดับสูงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ขอ 25 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สามารถเขาพบเพ่ือรายงานการปฏิบัติงาน

หรือปญหาตางๆ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และโดยเฉพาะอยางยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดตลอดเวลา 
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ขอ 26 สำนักตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบหรือคำแนะนำปรึกษาตอ    

ผูวาการ  และผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม และสรุปเสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหรับทราบ 

ขอ 27 ในการสนับสนุนความเปนอิสระและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดอยางมี
ประสิทธิผล  ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในควรมีสถานภาพ  ดังนี้ 

27.1 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ควรมีสถานภาพสูงเพียงพอใน
โครงสรางองคกรโดยมีตำแหนงอยางนอยหรือเทียบเทากับผูบังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน เพ่ือชวยให
การนำเสนอและหารือผลการตรวจสอบภายในกับผูบริหารระดับสูงเปนไปอยางมีประสิทธิผล 

27.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ควรใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการประเมินผล   
การปฏิบัติงาน   รวมทั้งการแตงตั้ง  โยกยาย  ถอดถอน  เลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหนง และพิจารณาความดี
ความชอบประจำปของผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน   ตอคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค  
เพ่ือพิจารณา โดยใหผูวาการเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดวย  

 
หมวด 5 

ความสัมพันธกับ ฝายบริหาร ผูตรวจสอบอ่ืน หนวยงานกำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ขอ 28 ความสัมพันธของสำนักตรวจสอบภายในกับฝายบริหาร 
28.1 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนการปฏิบัติงานใหแกฝายบริหาร ดังนั้น    

กลยุทธ แผนการตรวจสอบ และรายงานของสำนักตรวจสอบภายใน มีจุดมุงหมายเพ่ือสรางประโยชน
สูงสุดแก กฟภ. ซึ่งตองไมขัดแยงกับความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

28.2 ในกรณีที่ฝายบริหารขอใหสำนักตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน  ในประเด็นเฉพาะเรื่อง นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบประจำป  ใหผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในพิจารณาความเหมาะสมวาจะมีความขัดแยง
กับขอบเขต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และมีผลกระทบตอแผน          
การตรวจสอบประจำปที่ไดรับความเห็นชอบแลวหรือไม  หากดำเนินการตามที่ฝายบริหารรองขอให
นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

28.3 ความสัมพันธระหวางผูตรวจสอบภายในและผูบริหารหนวยรับตรวจเปนสิ่ง
สำคัญในการปฏิบัติงานตรวจสอบฝายบริหารและพนักงานทุกระดับใน กฟภ. ควรมีความเชื่อมั่นใน  
ความซื่อสัตยสุจริต ความเปนอิสระ และความรูความสามารถของผูตรวจสอบภายใน 

28.4 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานรวมกับ
ฝายบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ยกเวนในกรณีที่เปน    
การตรวจสอบโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอาจจำเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการตรวจสอบ 

28.5 ลักษณะงานหรือกิจกรรมที่สำคัญที่ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในตอง
เสนอตอผูวาการ มีดังตอไปนี้ 
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28.5.1  รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมตางๆ ตามที่กำหนดไวใน
แผนการตรวจสอบและรายงานรายไตรมาส ซึ่ งสำนักตรวจสอบภายในจัดทำขึ้น  เพ่ือรายงาน          
ความคืบหนาในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่กำหนด  สรุปประเด็นสำคัญที่พบจาก           
การตรวจสอบระหวางงวด และประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

28.5.2  การหารือเกี่ยวกับกลยุทธ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรสำนัก
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ 

28.5.3  งบประมาณที่จำเปนในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน 
เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบภายในที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

28.5.4  การแตงตั้ง  โยกยาย  ถอดถอน  เลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหนง และ
ประเมินผลงานของผูตรวจสอบภายใน  ใหนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนนำเสนอ 
ผูวาการเพ่ือดำเนินการ 

28.5.5 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตองหารือกรณีที่ตองสงมอบ
หรือเปดเผยรายงานผลการตรวจสอบใหบุคคลอ่ืนตอผูวาการและคณะกรรมการตรวจสอบ กอนที่จะ
นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอบุคคลอื่น 

28.6 หากมีขอสงสัยหรือขอสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือใหมีการคนหาทุจริต 
การตัดสินใจที่จะใหมีบุคคลภายนอก  เชน  ตำรวจหรือผูเชี่ยวชาญดานการตรวจสอบทุจริตเขามารวมใน
การคนหาหรือสอบสวน  ควรเปนความรับผิดชอบของผูบริหารหนวยรับตรวจ  ผูบริหารระดับสูง หรือ
คณะกรรมการ กฟภ.  

28.7 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในจัดทำรายงานประจำปเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ โดยระบุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน อำนาจและ
ภาระหนาที่ ตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่สำคัญที่ กฟภ.
เผชิญอยูและการควบคุมภายในที่ดี การกำกับดูแลกิจการ และอ่ืนๆ 

 

ขอ 29 ความสัมพันธของสำนักตรวจสอบภายในกับผูตรวจสอบอื่น 
กรณีที่ผูตรวจสอบภายในจำเปนตองปฏิบัติงานรวมกับผูตรวจสอบองคกรอ่ืน เชน    

ผูตรวจสอบภายในของบริษัทที่เกี่ยวของ ควรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแตละฝายให
ชัดเจน และลงนามโดยคณะกรรมการตรวจสอบของแตละฝาย รวมทั้งควรจัดใหมีขอตกลงการใช
ประโยชนของการปฏิบัติงานของฝายใดฝายหนึ่ง 

ขอ 30 ความสัมพันธของสำนักตรวจสอบภายในกับผูสอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงิน
แผนดิน และหรือผูสอบบัญชีอ่ืน) 

30.1 ผูตรวจสอบภายในควรประชุมหารือกับผูสอบบัญชีอยางสม่ำเสมอเพ่ือหารือ
เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบและประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความซ้ำซอนของ     
การปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือวัตถุประสงคเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ผูสอบบัญชีสามารถใชงาน
ของผูตรวจสอบภายในเพ่ือแสดงความเห็นหรือเปนสวนหนึ่งของงานสอบบัญชีไดโดยไมกระทบตอความ
เปนอิสระ หรือไมทำใหการใชวิจารณญาณของผูสอบบัญชีเบี่ยงเบนไป การหารือเปนการทำความเขาใจ
รวมกันเกี่ยวกับเทคนิคในการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และการประสานงานในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ 
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30.2 ในกรณีที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูสอบบัญชี ผูอำนวยการ
สำนักตรวจสอบภายใน ควรขอคำแนะนำหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนของ
ผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการแกไข 

 

ขอ 31 ความสัมพันธของสำนักตรวจสอบภายในกับหนวยงานกำกับดูแล 
31.1 หากหนวยงานกำกับดูแลอ่ืนที่ม ีหนาที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

เพ่ือใหความเชื่อมั่นเขามาปฏิบัติงานผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในควรหารือเพ่ือพิจารณาวา
หนวยงานกำกับดูแลอ่ืนจะสามารถใชประโยชนจากผลการตรวจสอบภายในเพ่ือเปนสวนหนึ่งของ     
การปฏิบัติงานไดหรือไม 

31.2 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ควรกำหนดแนวทางในการขอผล  
การตรวจสอบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของหนวยงานกำกับดูแลอ่ืน เพ่ือชวยในการกำหนดและ
พิจารณาประเด็นที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสม 

 

ขอ 32 ความสัมพันธของสำนักตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
32.1 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบตองเขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในไมควรเขารวมประชุมในการประชุมครั้งนั้นๆ หรือเฉพาะบางวาระ
การประชุม เหตุผลของการไมไดรับอนุญาตใหเขารวมประชุมควรบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

32.2 ผู อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รายงานวัตถุประสงคของ              
การตรวจสอบภายใน อำนาจ และภาระหนาที่ ตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว 
รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่สำคัญที่ กฟภ. เผชิญอยู  และการควบคุมภายในที่มี  การกำกับดูแลกิจการ   
และอ่ืนๆ  ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

32.3 ในกรณีที่ ผู อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในพิจารณาวารายงานผล            
การตรวจสอบ  มีประเด็นที่ อาจกอให เกิดความเสียหายตอ กฟภ. อยางรายแรง ใหผูอำนวยการ              
สำนักตรวจสอบภายใน รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

32.4 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตองหารือกรณีที่ ตองสงมอบหรือ
เปดเผยรายงานผลการตรวจสอบใหบุคคลอื่นตอผูวาการและคณะกรรมการตรวจสอบ กอนที่จะนำเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบตอบุคคลอื่น 
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หมวด 6 
ขอบเขต  วัตถุประสงค  หนาที่ ความรับผิดชอบ 

 
ขอ 33 สำนักตรวจสอบภายในมี ขอบเขต  วัตถุประสงค หนาที่ความรับผิดชอบ           

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ กฟภ. และบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งลักษณะงานมี 2 ประเภท      
คือ การตรวจสอบภายในเพื่อใหการบริการใหความเชื่อมั่น และการบริการใหคำปรึกษา  ดังนี้ 

33.1 ขอบเขตการปฏิบัติงานประกอบดวยการสอบทานกระบวนการในการปฏิบัติงาน
และประเมินความเพียงพอของนโยบาย  ระเบียบวิธีปฏิบัติและการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยง  
การควบคุมภายในและการกำกับดูแลโดยมีวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน เพ่ือ 

33.1.1 ประเมินผล และติดตามการดำเนินงานวาบรรลุตามวัตถุประสงค
ของกฟภ. ที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

33.1.2 ระบุและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคในแตละระดับของการปฏิบัติงานของ กฟภ. โดยรวมหรือวัตถุประสงคของหนวยงาน
หรือของกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ 

33.1.3 ใหคำแนะนำแกฝายบริหารเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและมีการปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน 

33.1 .4  ให เกิดความมั่น ใจวาการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัด                  
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

33.1.5 ใหเกิดความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด (รวมทั้ง
การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ) ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมาย ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี           
และนโยบายที่เกี่ยวของ 

33.1.6 ใหมีการดูแลรักษาทรัพยสินของกฟภ. และผลประโยชนตางๆ  มิให
เกิดความสูญเสียรวมทั้งเกิดการทุจริต ผิดปกติหรือคอรรัปชัน 

33.1.7 ใหเกิดความมั่นใจวาขอมูลบัญชีตางๆ รวมทั้งรายงานภายใน
รายงานภายนอกมีความเชื่อถือได 

33.1.8 เสริมสรางจริยธรรมและคุณคาที่เหมาะสมภายใน กฟภ. 
33.1.9 ใหหลักประกันวาการบริหารและการจัดการใน กฟภ. มีประสิทธิผล

และผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในผลงานตามหนาที่ 
33.1.10 สื่อสารขอมูลความเสี่ยงและการควบคุมไปยังสวนงานตางๆ

ภายในกฟภ. ไดอยางมีประสิทธิผล 
33.1.11 ประสานงานและสื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการของ กฟภ. 

ผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายในและผูบริหารของ กฟภ. อยางมีประสิทธิผล 
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33.2 หนาที่ของสำนักตรวจสอบภายใน 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน  

กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
33.2.1 สอบทานการดำเนินงานตามเกณฑประเมินผลของหนวยงาน     

ที่กำกับดูแล กฟภ. ในดานตางๆ ไดแก การกำกับดูแลที่ดี และการนำองคกร  การวางแผนกลยุทธ       
การบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน  การมุงเนนผูมีสวนไดสวนเสียและลูกคา  การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย  การจัดการความรูและนวัตกรรม 

33.2.2 ตรวจสอบความถูกตองและความเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน 
การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งที่
เกี่ยวของกับการดำเนินงานของ กฟภ. 

33.2.3 ตรวจสอบจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ       
ความขัดแยงทางผลประโยชน 

33.2.4 สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงจาก
การทุจริต 

33.2.5 ตรวจสอบการจัดเก็บรายได รายจายและสิทธิประโยชนที่กฟภ. 
พึงไดรับ 

33.2.6 พิจารณาประเมินความเสี่ยงและการควบคุมของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 

33.2.7 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบรวมทั้งขอเสนอแนะ วิธีและ
มาตรการในการปรับปรุงแกไข 

33.2.8 ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของ 
ฝายบริหารเพ่ือทำการปรับปรุงแกไขการดำเนินงานใหมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัด  
ยิ่งขึ้น 

33.2.9 ใหคำแนะนำปรึกษาแกคณะกรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร      
และหนวยรับตรวจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ 

33.2.10 ประสานงานกับผูสอบบัญชีเพ่ือใหสามารถเขาใจแผนงาน       
และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เปนประโยชนรวมกัน ตอ กฟภ. 

33.2.11 สื่อสารขอมูลระหวางคณะกรรมการ กฟภ. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  ผูสอบบัญชี  สำนักตรวจสอบภายใน และผูบริหารอยางมีประสิทธิผล 

33.2.12 พัฒนาและอบรมความรู  ทักษะ และความสามารถของ           
ผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง   

33.2.13 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผูวาการมอบหมาย  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ตองไมกระทบตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการปฏิ บัติงาน
ตรวจสอบภายใน  
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33.2.14 ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความจำเปนตอง
อาศัยความรูความสามารถจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ใหผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในนำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการ กฟภ. เพ่ือดำเนินการวาจางผูเชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆ
ตอไป 
  

33.3 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
33.3.1 จัดใหมีแนวทางในการสอบทานและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจไดวา ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยง           
ผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ 

33.3.2 กำหนดกระบวนการในการเปดเผยกรณีสงสัยทุจริต หรือ       
การปฏิบัติที่ไมเหมาะสมที่เพียงพอสำหรับผูตรวจสอบภายใน 

33.3.3 กำหนดแผนการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของสำนัก
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งแผนการฝกอบรมและพัฒนาสำหรับผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและ
ผูบริหารสำนักตรวจสอบภายใน 

33.3.4 กำหนดใหมีพันธกิจ และแผนกลยุทธ ของสำนักตรวจสอบภายใน 
และมีการทบทวนใหสอดคลองตามสภาวการณปจจุบันอยางนอยปละครั้ง โดยนำเสนอ ผูวาการ      
เพ่ือพิจารณากอนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ และเสนอใหคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ
ภายในไตรมาส 2 ของทุกป หรือกอนเริ่มกระบวนการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธและแผนการ
ตรวจสอบประจำป 

33.3.5 กำหนดใหมีการหารือรางกฎบัตร พันธกิจของสำนักตรวจสอบ
ภายใน กับผูบริหารระดับสูง และนำเสนอกฎบัตรตอผูวาการ เพ่ือพิจารณากอนนำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ และเสนอใหคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ รวมถึงใหมีการสื่อสารกฎบัตรใหบุคคล   
ที่เกี่ยวของรับทราบ เพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกับ ขอบเขต วัตถุประสงค หนาที่ความรับผิดชอบ และ
จรรยาบรรณของการตรวจสอบภายในปละครั้ง 

33.3.6 กำหนดใหมีการทบทวนและยืนยันความเปนอิสระตอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ อยางนอยปละครั้ง 

 
33.4 ผูตรวจสอบภายใน  มีหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  

33.4.1 ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผูตรวจสอบภายใน 

33.4.2 ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชน      
ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

33.4.3 หากความเปนอิสระหรือความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายใน     
ถูกกระทบหรือมีเหตุบั่นทอนใดๆ  ใหเปดเผยรายละเอียดผลกระทบ ตอผูอำนวยการสำนักตรวจสอบ
ภายใน  และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  ผูวาการ  ผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของทราบ  
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33.5 ความเปนอิสระของบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายใน 

33.5.1 หากบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานหลายประเภทใหกับ กฟภ. และ
จะมาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตองมีการเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน           
การปฏิบัติงาน 

33.5.2 ตองเปดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานและความขัดแยงทาง
ผลประโยชนไวเปนลายลักษณอักษร 

33.5.3 บุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในไมควรมี
ความรับผิดชอบในการบริหารงานของ กฟภ. 

33.5.4 ลักษณะงานตรวจสอบที่ใหบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงานใน
สำนักตรวจสอบภายใน ไดแก งานตามแผนการตรวจสอบและงานที่ไดรับมอบหมายตามขอสั่งการที่
ผูตรวจสอบภายใน ขาดความรู  ทักษะและความเชี่ยวชาญที่จำเปนในการปฏิบัติงานเพื่อใหความเชื่อมั่น 

33.6 ความรับผิดชอบของสำนักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับองคกรอื่น 
33.6.1  ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาประเมินความเสี่ยงของบริษัทที่

เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอการดำเนินงานของ กฟภ.  และรวมการตรวจสอบบริษัทนั้นๆ ไวในแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ และแผนการตรวจสอบประจำปของสำนักตรวจสอบภายใน 

33.6.2  ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในบริษัทที่เกี่ยวของของ 
กฟภ. ควรจัดใหมีระเบียบในการวางแผนการปฏิบัติงาน การบันทึกและจัดเก็บเอกสารประกอบการสรุป
ความเห็นในการปฏิบัติงานอยางครบถวนถูกตอง   
  

 
ขอ 34  สิทธิของผูตรวจสอบภายใน 

34.1 สิทธิของผูบริหารสำนักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน 
34.1.1 ไดรับความรวมมือจากผูบริหารหนวยรับตรวจ พนักงานบุคคลที่

เกี่ยวของในกระบวนการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบในการใหไดและเขาถึงขอมูล ทรัพยสิน และบุคลากร
อยางเต็มที่ เพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน การกำกับดูแล ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

34.1.2 จัดสรรทรัพยากรและกำหนดความถี่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
สำหรับกิจกรรมหรือประเด็นที่กำหนด ตลอดจนกำหนดขอบเขตการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบ
ตามความเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ 

34.1.3 ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรใน กฟภ. เพ่ือปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและบริการอ่ืนจากทั้ งภายในและภายนอก เพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

34.1.4 ผูตรวจสอบภายในไมควรไดรับมอบหมายใหไปชวยปฏิบัติ    
งานอ่ืน ที่ไมใชงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน  หรือกิจกรรมใดที่เห็นวาอาจมีผลกระทบตอ     
ความเปนอิสระ และความเท่ียงธรรมของผูตรวจสอบภายใน  ดังนี้   

(1)  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการดำเนินงานใดๆ นอกเหนือจาก
งานตรวจสอบภายใน  
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(2)  จัดทำหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงิน    
(3)  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานอื่นที่ไมไดอยูใน

สำนักตรวจสอบภายใน ยกเวนพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
หากมีความจำเปนที่ผูตรวจสอบภายในไดรับการรองขอใหรับ

หนาที่ เพ่ิมเติมซึ่งนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน อาจมีผลกระทบตอความเปนอิสระ และ       
ความเที่ยงธรรมของผูตรวจสอบภายในแตละคนเสื่อมลงได ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติตามาตรการ
ปกปองความเปนอิสระ และความเที่ยงธรรม ตามที่ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน กำหนด 
(ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานดานอื่น ที่นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน) 
 

หมวด 7 
การปฏิบัติงานและการรายงาน 

 
ขอ 35 การวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

35.1 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการจัดทำแผนตรวจสอบ
เชิงกลยุทธและแผนการตรวจสอบประจำปใหครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจโดยพิจารณาถึง      
ความเสี่ยงที่คงเหลือภายหลังการควบคุม ซึ่งมีผลกระทบตอวัตถุประสงคการดำเนินงานของ กฟภ. 

35.2 สำนักตรวจสอบภายในควรหารือรวมกับผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือขอความเห็นเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ ที่ควรตรวจสอบ
เพ่ิมเติม และการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

35.3 สำนักตรวจสอบภายในตองนำเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธและ
แผนการตรวจสอบประจำปตอผูวาการเพ่ือพิจารณา กอนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ 
และเสนอใหคณะกรรมการ กฟภ.ทราบ ภายในเดือนสุดทายของปบัญชีการเงิน พรอมทั้งสงสำเนา
แผนการตรวจสอบประจำปที่ไดรับอนุมัติแลวใหกระทรวงการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ 

35.4 สำนักตรวจสอบภายในควรทบทวนแผนการตรวจสอบประจำประหวางป 
และพิจารณาปรับปรุงแผนการตรวจสอบโดยนำ.เสนอผูวาการ เพ่ือพิจารณากอนนำเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ และเสนอใหคณะกรรมการ กฟภ. ทราบ พรอมทั้งสงสำเนาแผนการตรวจสอบ
ประจำปที่ไดรับอนุมัติแลวใหกระทรวงการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน ๓๐ วัน      
นับแตวันที่ไดรับการอนุมัติ 

 

ขอ 36 การวางแผนในรายละเอียด และการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
36.1 การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนการกำหนด

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  ประมาณการ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยแผนการตรวจสอบ
ในรายละเอียดควรไดรับการอนุมัติจากผูบริหารหนวยตรวจสอบภายในกอนนำไปปฏิบัติ 

36.2 ผูตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบในรายละเอียดเพ่ือใชใน     
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาตามความเสี่ยงในกิจกรรมตางๆ ที่ตรวจสอบซึ่งทำให
วัตถุประสงคของหนวยงานหรือกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบไมบรรลุผลตามท่ีกำหนดไว 
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36.3 ผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบโดยรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆ  
มีการบันทึกสอบทานผลการตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ 

36.4 สำนักตรวจสอบภายใน ตองติดตามการปฏิบัติตามรายงานและขอเสนอแนะ
ที่ไดรายงานไวอยางสม่ำเสมอ  

ขอ 37 การรายงาน  การปดการตรวจสอบ  และการติดตามผลการตรวจสอบ 
37.1 สำนักตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่ชัดเจน เที่ยงธรรม 

ภายใน 7 วันหลังจากวันประชุมปดการตรวจสอบ ตอผูบริหารหนวยรับตรวจและผูบริหารที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในไดทันเวลา 

37.2 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตองเสนอรายงานสรุปประเด็นสำคัญ
ที่พบและขอเสนอแนะเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการ อยางนอย         
ไตรมาสละ 1 ครั้งภายใน 60 วัน นับแตวันสิ้นสุดในแตละไตรมาส 

37.3 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ตองจัดทำรายงานประจำปเพ่ือสรุป   
ผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด  ความเสี่ยงที่สำคัญ  การควบคุมภายใน  และการกำกับดูแล
นำเสนอผูวาการ  คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค กอนเสนอตอ
กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงการคลัง  ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นป 

37.4 ในกรณีที่สำนักตรวจสอบภายในพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทำ
ที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอผลการดำเนินงานของ กฟภ.อยางรายแรง การขัดแยงทางผลประโยชน 
การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพรองที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน  ใหรายงานพรอม
ความเห็นตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูวาการทันที เพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ตอไป  

37.5 ผูอำนวยการสำนักตรวจสอบภายในควรกำหนดและจัดใหมีระบบการติดตาม
การดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผล  เพ่ือใหมั่นใจวาผูบริหารหนวยรับตรวจและ  
ผูบริหารที่เก่ียวของไดนำไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
 

หมวด 8 
การรักษาคุณภาพงานของผูตรวจสอบภายใน 

 
ขอ 38 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรไดรับการควบคุมในทุกระดับโดยการประเมิน

คุณภาพ เพ่ือรักษาและปรับปรุงคุณภาพในทุกประเด็นของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และมี        
การติดตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจากภายในและภายนอกองคกร  

ขอ 39 ผู อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ควรจัดใหมีการประเมินคุณภาพ              
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานเปนไปตามคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน  ดังนี้ 

39.1 การประเมินการปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา เพ่ือใหมั่นใจไดวาผูตรวจ
สอบภายใน ไดรับการควบคุมดูแลอยางเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

39.2 การประเมินคุณภาพภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยรับฟงความเห็น
ของผูรับการตรวจภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง 



 
 

 

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน หนา 18 
 
 

39.3 การประเมินตนเองปละ 1 ครั้ง โดยประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง
ในคูมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

39.4 การประเมินคุณภาพจากภายในองคกร ประเมินโดยบุคคลอ่ืนภายในองคกร 
ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและมีความรูเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบและ
มาตรฐานการตรวจสอบ  

39.5 หากมีการประเมินคุณภาพจากภายในองคกรผลการประเมินคุณภาพตอง
บันทึกไวในรายงานประจำปของสำนักตรวจสอบภายในดวย และจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น 

39.6 การประเมินคุณภาพจากภายนอกองคกรประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมมีความเปนอิสระและมีการดำเนินการอยางสม่ำเสมออยางนอยทุก 5 ปซึ่งภายหลัง
จากการประเมินควรหารือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผลการสอบทานพรอมทั ้งนำเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงขอบกพรองและรายงานความคืบหนาในการดำเนินการปรับปรุงนี้ไวใน
รายงานประจำปี 
 

หมวด 9 
ความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

 
ขอที่ 40 หนวยรับตรวจตองดำเนินการตามบทบาท และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

40.1 อำนวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
40.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงขอมูล            

ที่เก่ียวของใหครบถวนสมบูรณ พรอมที่จะตรวจสอบได 
40.3 จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพรอมที่จะให            

ผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
40.4 จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน 
40.5 ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งสนับสนุนขอมูลเพ่ิมเติมใหแก    

ผูตรวจสอบภายใน 
40.6 ปฏิบัติตามขอทักทวง และขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบ 
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