กฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา
พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------------ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎบัตรว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐) ซึ่งได้รับ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการองค์ การสะพานปลา ในการประชุ ม ครั้ งที่ ๑๓/๒๕๕๐ (นั ด พิ เ ศษ) เมื่ อวั น ที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไว้แล้ว นั้น
โดยที่เห็นเป็นการสมควร ปรับปรุง กฎบัตรว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑/
๒๕๕๐) ให้ สอดคล้ องกั บคู่ มือการปฏิบั ติ งานสํา หรับ คณะกรรมการตรวจสอบในรั ฐวิ ส าหกิจ ของสํา นั กงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (ธันวาคม ๒๕๔๖) จึงให้ยกเลิกกฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์
อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐) และให้ใช้กฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาฉบับนี้ แทน
วัตถุประสงค์
๑. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนให้องค์การสะพานปลามีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governanec)
๒. เสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทําให้การดําเนินงานขององค์การ
สะพานปลา บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการจัดการ
และบริหารความเสี่ยงที่ดี มีการตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลที่มีความเป็นอิสระ ยุติธรรม สามารถแสดง
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพื่อนําเสนอข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้มี
การหารือร่วมกันอย่างสม่ําเสมอระหว่าง คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. เสริมสร้างคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ของรายงานทางการเงิน โดยการพิจารณาความ
เหมาะสมของหลักการและนโยบายทางการบัญชี สอบทานรายงานทางการเงิน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาเพื่อพิจารณา และอนุมัติ
๔. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อํานาจหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการหรือตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่
ภายใต้ขอบเขต ความรับผิดชอบ และมีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้
๑. พิจารณาตั ดสิน ในกรณีที่ฝ่ ายบริ หารและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ นมีความเห็นไม่
ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
๒. พิจ ารณาการปฏิบั ติ งานอื่ น ที่ ไม่ ใช่ งานสอบบั ญ ชี ของสํ า นั กงานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่
ดําเนินการให้กับองค์การสะพานปลา



๓. พิ จ ารณาและให้ ความเห็ น ต่ อคณะกรรมการองค์ การสะพานปลา เกี่ ย วกั บ การแต่ งตั้ ง
โยกย้าย ถอดถอน กําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจําปีของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ
ภายใน
๔. สอบทานและอนุ มั ติ กฎบั ต รของสํ า นั ก ตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและ
งบประมาณของสํานักตรวจสอบภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
๕. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คําแนะนํา หรือช่วยใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา เมื่อมีความจําเป็นและเหมาะสม
๖. ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๗. ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษา
ภายนอกตามความจําเป็นและเหมาะสม
๘. มอบหมายอํานาจให้กับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ตามความ
เหมาะสม
คุณสมบัติและองค์ประกอบ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาอย่างน้อย ๓ คนเป็นกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ด้านการบัญชี หรือการบริหาร
การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เป็นอิสระและเที่ยงธรรม
๒. มีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
๔. มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดี
๕. มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา ตั้งคําถามตรงประเด็น รวมทั้งตีความและประเมินผลของคําตอบที่ได้รับอย่างเหมาะสม
๖. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๗. มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการหารือ และรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
๘. ไม่เป็นข้าราชการประจําที่ดํารงตําแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๙. ไม่เ ป็น ข้า ราชการการเมือง ผู้ดํ ารงตํา แหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้ องถิ่ น ผู้บ ริห าร
ท้องถิ่น ที่ปรึกษาทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนโดยตรงหรือไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากพรรคการเมือง
๑๐. ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนจากองค์การสะพานปลา บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขององค์การสะพานปลาในเวลา ๓ ปีก่อนได้รับ
แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
๑๑. ไม่มีความเกี่ยวพันทางธุรกิจโดยตรงกับองค์การสะพานปลา เช่น การเป็นที่ปรึกษาด้าน
ธุรกิ จ หรื อที่ ปรึ กษากฎหมาย หรื อผู้ ที่ได้ รับ การว่ าจ้ างจากองค์ การสะพานปลาในการดํ าเนิน การใด ๆ ของ
องค์การสะพานปลา บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขององค์การสะพาน
ปลา ในเวลา 3 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
๑๒. ไม่เป็นญาติสนิทหรือผู้แทนของผู้บริหารขององค์การสะพานปลา



๑๓. มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการหรือผู้บริหารขององค์การสะพานปลา
๑๔. เป็น ผู้ ที่ส ามารถอุ ทิศเวลาและความคิ ดเห็ น อย่ างเพี ย งพอในการปฏิ บั ติ งานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ
๑๕. ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบในองค์กรอื่นเกินกว่า ๓ แห่งในเวลาเดียวกัน และ
ต้องไม่ดํารงตําแหน่งในคณะอนุกรรมการอื่นมากจนทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่
ได้ รั บ การแต่ งตั้ ง เป็ น กรรมการตรวจสอบทั้ งหมดทํ า การเลื อกบุ คคลหนึ่ งขึ้ น มาเป็ น ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และให้ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง
วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง
๑. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การ
สะพานปลา
๒. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ครบตามวาระ
(๒) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
(๓) ตาย
(๔) ลาออก
(๕) ถูกถอดถอน
(๖) ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุด หรือคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก
เว้นแต่ในความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย
ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่ อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาล่ วงหน้า ๑ เดื อน พร้ อมเหตุผ ล เพื่อให้
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
การประชุม
๑. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง และมีอํานาจในการ
เรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
๒. องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม
๓. ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและ
ขอข้อมูลตามความจําเป็นและเหมาะสม
๔. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน จะต้องจัดขึ้นอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง



๕. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
และนํ า เสนอต่ อกรรมการตรวจสอบล่ว งหน้ า ก่อนการประชุ มอย่ างน้อย ๓ วั น และให้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จดบันทึกรายงานการ
ประชุม
บทบาทและความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่และความผิดชอบในการกํากับดูแลและสอบทานใน
เรื่องต่อไปนี้
๑. การควบคุมภายใน
(๑) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้กําหนดแนวทางและสื่อสารความสําคัญของการควบคุมภายใน
และดําเนินการให้มั่นใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบ
ของตนเองหรือไม่
(๒) เน้นขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยใน
ระบบคอมพิว เตอร์ และแผนรองรับในการจัดทํารายงานทางการเงิน หากมี กรณีฉุกเฉินใน
ระบบคอมพิวเตอร์
(๓) สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว
๒. รายงานทางการเงิน
ก) ทั่วไป
(๑) สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี และการรายงานที่มีสาระสําคัญ รวมทั้งประกาศขององค์
กร วิชาชีพและองค์กรกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการ
เงิน
(๒) สอบถามฝ่ายบริหาร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความ
เสี่ยงที่สําคัญ ผลกระทบและแผนในการลดความเสี่ยง
(๓) สอบทานประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อรายงานทางการเงิน
ข) รายงานทางการเงินประจําปี
(๑) สอบทานรายงานทางการเงินประจําปี และพิจารณาความครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อมูลที่
กรรมการตรวจสอบรับทราบ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงาน
ทางการเงิน
(๒) ให้ความสนใจในรายการที่มีความซับซ้อน และหรือรายการที่ผิดปกติ เช่น รายการที่เกี่ยวข้อง
กับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปรับโครงสร้างหนี้ และการเปิดเผยเกี่ยวกับตราสาร
อนุพันธ์ต่าง ๆ
(๓) ให้ความสนใจในประเด็นที่ต้องใช้วิจารณญาณตัดสิน เช่น การประเมินราคาทรัพย์สินและ
หนี้สิน การประกัน ผลิตภัณฑ์ หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การตั้งสํารองทาง
กฎหมาย หรือข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันอื่น
(๔) ประชุมร่วมกับผู้บริหารขององค์การสะพานปลา และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการ
สอบทานรายงานทางการเงินและผลตรวจสอบ



(๕) สอบทานประเด็นต่าง ๆ ในรายงานประจําปีก่อนนําเสนอต่อสาธารณชน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
สามารถเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับข้อมูลที่กรรมการตรวจสอบได้รับเกี่ยวกับองค์การ
สะพานปลาและการดําเนินงาน
ค) การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล
(๑) การชี้แจงว่าผู้บริหารขององค์การสะพานปลาได้จัดทําและสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทาง
การเงิน ขอบเขตการมีส่วนร่วมของสํานักตรวจสอบภายใน และขอบเขตของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินในการสอบทานข้อมูลดังกล่าว
(๒) ประเมินความยุติธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล การ
อธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบว่า
ก. ผลทางการเงินระหว่างกาลมีความแตกต่างจากงบประมาณหรือประมาณการมากน้อย
เพียงใด
ข. การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ในรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหรือแนวทางด้านการเงินขององค์การ
สะพานปลาหรือไม่
ค. มีการใช้หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างสม่ําเสมอหรือไม่
ง. มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอให้มีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการบัญชีหรือการรายงานทาง
การเงินหรือไม่
จ. มีรายการหรือเหตุการณ์ที่มีสาระสําคัญหรือผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่
ฉ. การควบคุมทางการเงินและการดําเนินงานขององค์การสะพานปลาว่ายังดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิผลหรือไม่
ช. ข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมหรือไม่
๓. การตรวจสอบภายใน
(๑) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างองค์กรของสํานักตรวจสอบภายใน
(๒) สอบทานกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายใน และอนุมัติในกรณีที่
ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
(๓) ร่วมกับผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาในการพิจารณา และให้ความเห็น เกี่ยวกับคุณสมบัติ
ของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย กําหนดค่าตอบแทน
และพิจารณาความดีความชอบของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๔) พิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย กําหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดี
ความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน งบประมาณของสํานักตรวจสอบภายใน และทรัพยากรต่าง
ๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(๕) สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน
(๖) ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ควร
หารือกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุม
(๗) ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่สําคัญได้มีการหารือทันเวลา



๔. การสอบบัญชี
(๑) สอบทานข้อเสนอของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
(๒) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เฉพาะในกรณีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แต่งตั้งผู้แทนให้ทําหน้าที่ผู้สอบบัญชีในนามของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีที่
องค์การสะพานปลามีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่น ประเด็นที่ควรพิจารณาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
ก. ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ทรัพยากร และบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี
ข. วิธีการตรวจสอบ
ค. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์การสะพานปลา
ง. พื้นที่ในการให้บริการ เช่น การให้บริการตรวจสอบในพื้นที่ต่างจังหวัด
(๓) ประชุมเป็นการเฉพาะกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ควร
หารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุม
(๔) ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะได้มีการหารือทันเวลา
๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๑) สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระทําทุจริต หรือความผิดปกติใน
ระบบบัญชี
(๒) รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ
ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน
(๓) พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานทางการเงิน
(๔) สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรกํากับดูแล
๖. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
(๑) มั่นใจได้ว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาได้
จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
(๒) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเป็นแบบอย่างและสื่อสารให้เห็น
ความสําคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ
(๓) สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
(๔) รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เป็น
ปัจจุบัน
๗. ความรับผิดชอบในการรายงาน
(๑) รายงานต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอย่างสม่ําเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม
(๒) จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือ หรือสื่อสารระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการองค์การสะพานปลา



(๓) สรุปการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานประจําปีต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
และส่งสําเนารายงานประจําปีเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังปีละ
๑ ครั้ง ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชี
๘. ความรับผิดชอบอื่น ๆ
(๑) หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
(๒) ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลตามที่คณะกรรมการองค์การสะพานปลาร้องขอ
(๓) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจําเป็น และจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตาม
ความเหมาะสม
(๔) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่ออนุมัติ
(๕) ประเมินตนเองอย่างสม่ําเสมอ
-------------------------------ลงชื่อ

.............ภัสฐาปนี…มหาวรสินธรณ์............
(นางภัสฐาปนี มหาวรสินธรณ์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา

ลงชื่อ

......................บรรจบ…ทองวิชิต…….........
(นายบรรจบ ทองวิชิต)
ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา

กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในการประชุม ครั้งที่
๑๐/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

