
 
กฎบัตรวาดวยวัตถุประสงค อํานาจ หนาทีแ่ละความรับผิดชอบ 

ของสํานักตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2551 

------------------------------- 

  ตามที่ไดมีการประกาศใชกฎบัตรวาดวยวัตถุประสงค อํานาจ  หนาที่และความ
รับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2550   สํานักตรวจสอบภายใน
ไดสอบทานกฎบัตรฯ แลว เห็นเปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมโดยไดจัดทํากฎบัตรวาดวยวัตถุประสงค 
อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ขึ้นใชแทน ดังนี้ 

วัตถุประสงค  

  สํานักตรวจสอบภายในเปนหนวยงานสําคัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเสนอขอมูล และใหบริการ
แกฝายบริหาร  เพื่อใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
และความคุมคาของการใชจายเงิน  ความถูกตอง เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายที่กําหนด  รวมทั้งเพื่อใหคําปรึกษาและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานในหนวยรับตรวจ  

ภารกิจและขอบเขตการปฏิบตัิงาน 

            ภารกิจของสํานักตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานใหคําแนะนําปรึกษาและตรวจสอบ
เพื่อใหความมั่นใจดวยความเปนอิสระและเที่ยงธรรม  เพื่อเพิ่มมูลคาและปรับปรุงการดําเนินงาน  และ
ชวยใหองคการสะพานปลาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด  โดยจัดใหมีแนวทางที่เปนระเบียบและแบบ
แผนที่ดีมาใชในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม และการกํากับ
ดูแล 
   ผูตรวจสอบภายในทุกคนจะตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต  มีความเที่ยงธรรม   
มีความรูความสามารถ  และเก็บรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติงาน  ตามหลักจรรยาบรรณสําหรับ       
ผูตรวจสอบภายใน    
                          ขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน  คือ  การพิจารณาวากระบวนการ
บริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายในและการกํากับดูแลขององคการสะพานปลา  ที่ฝายบริหารไดจัดให 
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มีขึ้นและดําเนินการอยูนั้น มีความเพียงพอ และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวา 
  1.    มีการกําหนดและจดัการความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
  2.    มีการประสานงานกนัระหวางหนวยงานตามความเหมาะสม 
  3.    ขอมูลทางการเงิน  การบริหารงาน  และการดําเนนิงานที่สําคัญมีความถูกตอง

เชื่อถือได  และทันเวลา 
                         4.   พนักงานขององคการสะพานปลาไดปฏิบัติงานตามนโยบาย  มาตรฐาน  ระเบยีบ 
ขอบังคับ กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วของ 

  5.   มีการใชทรัพยากรอยางประหยดั  มปีระสิทธิภาพ  และไดรับการดูแลรักษาอยาง
เพียงพอ 

   6.   มีแนวทาง  แผนและวัตถุประสงคบรรลุตามที่กําหนด 
                           7.   สนับสนุนใหองคการสะพานปลามกีระบวนการควบคุมที่มีคุณภาพและมีการ
ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนือ่ง 
                           8.   ฝายบริหารและผูที่เกี่ยวของไดตระหนักและทราบประเด็นทางกฎหมายที่มีผลกระทบ 
ตอองคการสะพานปลาและจดัการอยางเหมาะสม 

        ในระหวางการปฏิบัติงานตรวจสอบ   อาจมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุง 
การควบคุมทางการบริหาร  ความสามารถในการทํากําไร  และภาพลักษณขององคการสะพานปลา  ซ่ึงจะ
ไดมีการสื่อสารและรายงานใหกับผูบริหารหนวยรับตรวจที่เกี่ยวของ หรือผูบริหารระดับสูงขององคการ
สะพานปลา รับไปพิจารณา 
          9.  ใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหารเกี่ยวกบัการบริหาร 
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกจิการ  

ความรับผดิชอบ 

     ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ตอฝาย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ 
          1.  ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบ
สารสนเทศขององคการสะพานปลา  การควบคุมในกิจกรรมตาง ๆ   และการบริหารความเสี่ยง
ภายใตภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กําหนดอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
    2.  รายงานประเด็นสําคัญเกีย่วกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมตาง ๆ   ขององคการ 
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สะพานปลา  และประเดน็สําคัญที่พบเกี่ยวกบักระบวนการควบคุม   การรายงานนีใ้หรวมถึงกรณีที่ไดรับ 
มอบหมายใหปฏิบัติงานตรวจสอบในบรษิัทในเครือ  บริษัทรวมหรือบริษทัที่เกี่ยวของ  รวมทั้งแนวทางใน 
การปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ 
   3.  ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริหารเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  ประหยัด  และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 
    4.  เสนอขอมูลเกี่ยวกับความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําป  
และความเพียงพอของทรัพยากรที่จําเปนในการ ปฏิบัติงาน 
    5.  ประสานงาน  และกาํกบัดแูลงานการติดตามและการควบคมุอื่น ๆ  เชน     การบริหาร
ความเสี่ยง  การปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ  ความปลอดภยั  กฎหมาย  หลักจรรยาบรรณ  สภาพแวดลอม  
และการสอบบัญชี  เปนตน 

6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการตรวจสอบ 

ภาระหนาท่ี   

   ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในมภีาระหนาที่โดยไมขดัตอ
ความเปนอิสระและความซื่อสัตยสุจริต  ดังนี้ 
   1.  จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปโดยใชแนวทางการจัดทําตามความเสี่ยง  ซ่ึง 
หมายความรวมถึง  ความเห็นของฝายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน  และนําเสนอ
แผนตอผูอํานวยการองคการสะพานปลา เพื่อพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือ
คณะกรรมการองคการสะพานปลาเพื่ออนุมัติ  รวมท้ังในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงแผนการ
ตรวจสอบประจําปจะตองนําเสนอผูอํานวยการองคการสะพานปลา เพื่อพิจารณากอนการอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือคณะกรรมการองคการสะพานปลาเชนเดียวกัน 
                           2.  ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําปตามที่ไดรับอนุมัติ  
รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นตามที่ฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรองขอ  และใหคําแนะนําปรึกษา
แกฝายบริหาร  และหนวยงานตาง ๆ 
   3.  ปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยใชความรูและความ
เชี่ยวชาญพิจารณาถึงความเสี่ยง ปจจัยที่ทําใหเกิดการทุจริต และผลกระทบกรณีเกิดการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและผูตรวจสอบภายในไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อคนหาการทุจริต 
  4.  แจงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหาร เกีย่วกบัความจําเปนในการ 
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สืบสวนในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หากพบการทุจริตหรือขอสงสัย  หรือ   
ขอสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในระบบการ     
 ควบคุมภายในและประเมินผลกระทบที่มีตอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและการกํากบัดแูล 
   5.  ใหมีการแตงตั้งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายในจากผูที่มี
ความรูขั้นต่ําระดับปริญญาตรี มีความรู ทักษะหลากหลาย และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในทักษะดานอื่น
ที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีการสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในพัฒนา
ตนเองในการเปน Certified Internal Auditor (CIA) ทั้งนี้โดยการสงเสริมและสนับสนุนของฝายบริหารใน
การจัดสรรงบประมาณหรือจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน ตามแผนการพัฒนา        
ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับอนุมัติแลว 
   6.  ประเมินแผนการรวมหรือจัดแบงหนวยงานใหม  หรือการจัดใหมีหรือการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  บริการ  กระบวนการ  การปฏิบัติงาน  และการควบคุมภายในที่สําคัญ
โดยปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  7.  นําเสนอรายงานรายไตรมาสตอผูอํานวยการองคการสะพานปลาและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน  สรุปประเด็นสําคัญที่
พบจากการตรวจสอบระหวางงวด  และประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ 
  8.  รายงานตอผูอํานวยการองคการสะพานปลา   เกี่ยวกับแนวโนมและแนวปฏิบัตใิหม ๆ  
ในการตรวจสอบภายใน 
                     9.  นําเสนอเปาหมายและแนวทางการวดัผลงานของสํานักตรวจสอบภายในตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
                           10.  หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ  และองคกร
กํากับดแูลอื่น และประสานงานเพื่อการปฏบิัติงานตามความจําเปนเหมาะสม หรือไดรับมอบหมาย 
  11.  จัดใหมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละครั้ง 
  12. สํานักตรวจสอบภายในไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วธีิการปฏิบัติงาน 
และไมมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําระบบควบคุมภายใน หรือการแกไขระบบควบคุมภายใน ซ่ึง
หนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารที่เกี่ยวของ 

ความเปนอิสระ 
  สํานักตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระโดย 

1.  ผูตรวจสอบภายในรายงานตรงตอผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  และ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในรายงานตรงตอผูอํานวยการองคการสะพานปลา และคณะกรรมการ 
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ตรวจสอบ ตามที่กําหนดไวในความรับผิดชอบขางตน  ซ่ึงรวมถึงการรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับบุคลากรในสํานักตรวจสอบภายในดวย  

2.  ผูอํานวยการองคการสะพานปลาจะมอบหมายหรือแตงตั้งใหผูตรวจสอบภายในไป
ปฏิบัติงานในหนาที่อ่ืนไมได 

3.  กรณีบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในใหแกองคการสะพานปลา 
และใหบริการอื่นพรอมกันดวย อาจทําใหมีผลกระทบตอความเปนอิสระและความเที่ยงธรรม ดังนั้น 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติใหบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานหลายประเภทใหแกองคการ
สะพานปลา ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหบุคคลภายนอกเปดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นไวเปน
ลายลักษณอักษร และบุคคลภายนอกที่เขามาปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในไมควรมีความรับผิดชอบใน
การบริหารงานขององคการสะพานปลา 

             4.  ผูตรวจสอบภายในแตละคนจะตองเปดเผยความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจมีขึ้น
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบตอผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน รวมถึงจากการเคยเปนผูบริหาร
หนวยรับตรวจที่ไดรับมอบหมายใหไปทําการตรวจสอบ และการมีความสัมพันธสวนบุคคลกับผูบริหาร
หนวยรับตรวจนั้น  
   5.  การแตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน กําหนดคาตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ ของ
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูอํานวยการองคการสะพานปลา กอนนําเสนอคณะกรรมการองคการสะพานปลา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือใหความเห็นชอบ 
   6.  การพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย พิจารณาความดีความชอบและผลการตอบแทนของผู
ตรวจสอบภายใน อยูภายใตการพิจารณาของผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ใหความเหน็กอนเสนอตอผูอํานวยการองคการสะพานปลา เพื่อดําเนนิการ 

ความสัมพันธกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตองเขารวมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ  ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายในไมควรเขารวมประชุมในการประชุมครั้งนั้น ๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม  
และใหบันทึกเหตุผลของการไมอนุญาตใหเขารวมประชุมเปนลายลักษณอักษร 

2.  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในรายงานวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน 
อํานาจ และภาระหนาที่ ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว  รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่
สําคัญที่องคการสะพานปลาเผชิญอยู ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และผูอํานวยการองคการสะพานปลา 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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3.  ผู อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรไดรับสิทธิในการเขาพบประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อหารือประเด็นตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

ความสัมพันธกับฝายบริหาร 
 1.  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรหารือและวางแผนการตรวจสอบรวมกับ 

ผูบริหารระดับสูงขององคการสะพานปลา  เพื่อใหมั่นใจวาแผนการตรวจสอบและการดําเนินการตาง ๆ 
ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิผลและเกิดความซ้ําซอนนอยที่สุด 

 2.  ในกรณีที่ฝายบริหารขอใหสํานักตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบภายใน  ในประเด็นนอกเหนือจากที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําป ให
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในพิจารณาความเหมาะสมวาจะมีความขัดแยงกับขอบเขตและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีตอคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม หากผูอํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายในพิจารณาดําเนินการตามที่ฝายบริหารรองขอ ใหนําเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบดวย 

 3.  ลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในตองเสนอตอ
ผูอํานวยการองคการสะพานปลา มีดังตอไปนี้    

                   (1)  รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบ  และหรือรายงานรายไตรมาสที่สํานักตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นเพื่อรายงานความคืบหนาใน
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ 

       (2)  การหารือเกี่ยวกับกลยุทธ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของสํานักตรวจสอบ
ภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ 

       (3)  งบประมาณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสอดคลองกับแผนการตรวจสอบ
ภายในที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

       (4)   การสรรหา แตงตั้ง โยกยาย ถอดถอน ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
และผูตรวจสอบภายใน  ฝายบริหารจะตองคํานึงถึงทักษะทางวิชาชีพ   และประสบการณที่เหมาะสมใน 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอน 

 4.  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจัดทํารายงานประจําปที่แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกํากับ
ดูแล เสนอตอผูอํานวยการองคการสะพานปลา  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการองคการ 
สะพานปลา  กอนเสนอตอกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และกระทรวงการคลังภายใน 60 วัน นบัจาก
วันสิ้นปบัญช ี
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สิทธิ 

                ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในมีสิทธิ  ดังนี้ 
                          1.   ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานในการเขาถึงขอมูล  ทรัพยสิน  บุคลากร และ
สถานที่อยางเต็มที่  และมีอํานาจในการขอขอมูลตามที่พิจารณาแลววาจําเปนตอการปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบ 

   2.   เขาพบคณะกรรมการตรวจสอบไดอยางเต็มที่และเปนอิสระ 
                           3.  จัดสรรทรัพยากร  กําหนดความถี่ในการปฏิบัติงาน  เลือกกิจกรรมหรือประเด็น  
กําหนดขอบเขตการตรวจสอบ  การใชเทคนิคการตรวจสอบ  ตามความเหมาะสมเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคการตรวจสอบที่กําหนดไว 
                           4.   ไดรับการสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรในองคการสะพานปลาเพื่อปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ และบริการอื่นจากทั้งภายในและภายนอกองคกร  เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในไมมีสิทธิ  ดังนี ้
                           1.  ปฏิบัติหนาที่เกีย่วกับการดําเนินงานใด ๆ  นอกเหนอืงานตรวจสอบภายใน            
ในองคการสะพานปลา  บริษัทในเครือ บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน 

   2.   จัดทําหรืออนุมัติรายการทางการเงินและบัญชี 
   3.   ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานอื่นที่ไมไดอยูในสํานกัตรวจสอบภายใน  

 ยกเวนพนักงานที่ไดรับมอบหมายใหเปนสวนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  หรือเปนผูชวยผูตรวจสอบ
ภายใน 

มาตรฐานการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

                         การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในจะตองเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายในที่สมาคมผูตรวจสอบภายในกําหนด 

 
 

....................สุวิชย....สมสุข............................ ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
   (นายสวุิชย  สมสุข) 

 

..................เปรมสันต.....ศีลปพิพัฒน.......... รักษาการ ผูอํานวยการองคการสะพานปลา 
 (นายเปรมสันต  ศีลปพิพัฒน ) 
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 ................จามจุรี....สิทธิวรรณรักษ............. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                   (นางสาวจามจุรี  สิทธิวรรณรักษ) 

วันที่....22....เดอืน ตุลาคม  พ.ศ.  2551 

 

 

 

                            กฎบัตรนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา 
ในการประชุมครั้งที่    4 /2551 เมื่อวันที่   12    เดือน     กันยายน   พ.ศ. 2551  


