
กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

พ.ศ.2563 
------------------------------------- 

 
1. บทนำ 

กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดขึ้นเพื่อใช้  
เป็นกรอบ ภารกิจ อำนาจหน้าที ่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติงาน 
ของสำนักตรวจสอบ โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ  
ภายในที ่ยอมรับในระดับสากล ที่จะมีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินงานของ ทอท. บรรลุว ัตถุประสงค์  
และมีการกำกับดูแลที่ดี 
 
2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

2.1 เพ่ือให้มั่นใจว่าการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ ทอท. 
2.2 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดำเนินงานที่สำคัญมีความถูกต้อง  

เชื่อถือได้ และทันเวลา 
2.3 เพ่ือเพ่ิมมูลค่า และปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงาน  
2.4 เพื่อให้การดำเนินงานของ ทอท. มีความโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุม

ภายในที่ด ี
2.5 เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของส่วนงาน ทอท.หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อกำหนด มาตรฐาน และสัญญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
3. ภารกิจของสำนักตรวจสอบ 

ภารกิจของสำนักตรวจสอบ คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)  
และการให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting Service) ด้วยความเป็นอิสระ และเที ่ยงธรรม เพื ่อเพิ ่มมูลค่า  
ปรับปรุงการดำเนินงาน และช่วยให้ ทอท.บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยจัดให้มีแนวทางที่เป็นระเบียบ 
แบบแผนที่ดีมาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน  
และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี  

ภารกิจของงานตรวจสอบ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
3.1 การตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น  (Assurance  Service) แก่ฝ่ายบริหาร เพื่อช่วย

ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ โดยการประยุกต์ทักษะวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน ในการประเมินระบบและระเบียบ เช่น นโยบาย ระเบียบการปฏิบัติ และการปฏิบัติงานที่
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ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของ ทอท. นั้นบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ และ
นำเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงให้มีระบบและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะ
เป็นผู้กำหนดลักษณะและขอบเขตของภารกิจ 

3.2 การให้คำแนะนำปรึกษา (Consulting  Service) แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และ 
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คำ แนะนำ
ปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร ซึ่งจะให้คำแนะนำปรึกษาได้ก็ต่อเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการเป็นการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการให้คำแนะนำปรึกษาจะ
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงงานให้กับ ทอท. 
 
4. ขอบเขตการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประกอบด้วย การตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทานกระบวนการ
ในการปฏิบัติงานและประเมินความเพียงพอของนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การกำกับดูแลกิจการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานของ 
ทอท. บริษัทร่วม และบริษัทย่อยของ ทอท. ทั้งนี้เพ่ือ 

4.1 ตรวจสอบ ประเมินผล และติดตามการดำเนินงานว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  
ทอท.ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

4.2 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธี
ปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณของ ทอท. 

4.3 ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด รวมทั้งดูแลผลประโยชน์ต่างๆ มิให้เกิดความสูญเสีย และ  
เกิดการทุจริตผิดปกต ิ

4.4 สอบทาน ความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการ
ดำเนินงานที่มิใช่ทางการเงิน (Finance & Non Finance)  

4.5 สอบทานความมีประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน 
และกระบวนการกำกับดูแลกิจการ  

4.6 สอบทาน และยกระดับการดำเนินงานของ ทอท. (Core Business Enablers) ตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจกำหนด 

4.7 ให้คำแนะนำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และส่วนงาน ทอท. เกี่ยวกับ
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ด ีมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
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5. ความรับผิดชอบ 
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อ 
5.1 ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ  

กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของ ทอท.  
ภายใต้ภารกิจ และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบที่กำหนดอย่างเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.2 รายงานประเด็นสำคัญเกี ่ยวกับกระบวนการควบคุมภายในกิจกรรมต่างๆ ของ ทอท.  
รวมถึง บริษัทร่วม และบริษัทย่อยของ ทอท. และแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้นๆ 

5.3 ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยัด และมีการกำกับดูแลที่ดี 

5.4 เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้า และผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี  
และความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

5.5 ประสานงานและกำกับดูแลงานการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น กระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักการกำกับดูแลที่ดี และการจัดทำรายงานทางด้านบัญชีและการเงิน 

5.6 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ทอท. คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
 
6. สายการบังคับบัญชาและการจัดแบ่งส่วนงาน  

6.1 สำนักตรวจสอบเป็นส่วนงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในด้านการบริหารงานทั่วไป 
6.2 การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
6.3 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง 
6.4 การจัดแบ่งส่วนงานสำนักตรวจสอบ จัดแบ่ง ดังนี้ 

6.4.1 งานบริหารทั่วไป 
6.4.2 กลุ ่มงานสนับสนุนงานตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และงานวิชาการและควบคุมคุณภาพงานตรวจสอบ 
6.4.3 กลุ่มงานตรวจสอบ  ปฏิบัติภารกิจในด้านการตรวจสอบให้ครอบคลุมการดำเนินงานของ 

ทอท. โดยแบ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับผิดชอบออกเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 2 – 4 คน โดยให้ขึ้นกับดุลยพินิจของ
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และจัดการตรวจสอบแบบบูรณาการ (Integrated Audit)  

 
7.  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน  

ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในทั้ง 4 ประการดังนี้ 
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7.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย  

ซึ่งความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างความไว้วางใจ และทำให้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายใน 
เป็นที่น่าเชื่อถือ 

หลักปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ 
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพกำหนด 
(3) ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจ 

เสื่อมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือ ทอท. 
(4) เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของ

ทอท. 
7.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวมประเมิน 
และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์
ที่เก่ียวข้อง อย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอ่ืนมีอิทธิพลเหนือการประเมิน 

หลักปฏิบัติ 
(1) ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที ่บั ่นทอนหรืออาจบั่นทอนการ

ประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ของตน ทั้งนี้ รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์
ของรัฐวิสาหกิจด้วย 

(2) ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบการ
วิชาชีพ 

(3) เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจทำให้รายงาน
ผลการตรวจสอบบิดเบือนไป 

7.3 การรักษาความลับ (Confidentiality) 
ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับ  และไม่

เปิดเผยข้อมูล โดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
หลักปฏิบัติ 

(1) รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้อมูลทีไ่ด้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
(2) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมาย 

หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของ ทอท. 
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7.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
ผู ้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที ่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้ความสามารถ ยกเว้นจะ
ได้รับคำแนะนำหรือได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

หลักปฏิบัติ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ในงานส่วนที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่จำเป็นเท่านั้น 
(2) ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ  

การตรวจสอบภายใน ( International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) 
เป็นหลัก 

(3) พัฒนาความชำนาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ผู ้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ ทอท. และ 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ทอท. 
 
8. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

8.1 โครงสร้างท่ีมีความเป็นอิสระ 
8.1.1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการบริหารทั ่วไปของสำนักตรวจสอบมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

8.1.2 การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และเลื่อนตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ทอท. เพื ่อพิจารณา  โดยให้กรรมการ 
ผู ้อำนวยการใหญ่เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา  สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
การพิจารณาความดีความชอบของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกับ
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

8.1.3 การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนตำแหน่ง และพิจารณาความดีความชอบของ 
ผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
แล้วเสนอให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่พิจารณา 

8.1.4 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้บุคคล
อื่นควบคุม ดูแล และบริหารสำนักตรวจสอบแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบขณะดำรงตำแหน่งอยู่ไม่ได้  
หรือจะแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบให้รักษาการในตำแหน่งบริหารของ ทอท. /หรือบริษัทร่วม และ
บริษัทย่อยของ ทอท. ในขณะเดียวกันไม่ได้ 
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8.2 การรายงาน 
8.2.1 การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Functional Report) 

ผู ้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องรายงานเกี ่ยวกับการปฏ ิบ ัต ิงานตรวจสอบ 
(Functional Report) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนความให้สำนักตรวจสอบมีความเป็นอิสระ
และปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนี้ 

(1) นำเสนอกฎบัตรของสำนักตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอคณะกรรมการ ทอท. และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อทราบ และแจ้งให้  
ส่วนงาน ทอท. ทราบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) นำเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของปีงบประมาณถัดไปต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอคณะกรรมการ ทอท. และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
เพื่อทราบ ภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พร้อมทั้งส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีที่ได้รับ  
การอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับ  
การอนุมัติ และแจ้งให้ส่วนงาน ทอท. ทราบ ในกรณีระหว่างปีงบประมาณ มีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำปี ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบนำเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ที่มีการปรับปรุงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนเสนอคณะกรรมการ ทอท. และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  
เพื่อทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี  
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การอนุมัติ และแจ้งให้ส่วนงาน ทอท. ทราบ 

(3) นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบหรือคำแนะนำปรึกษาต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณา และนำเสนอกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสมเพ่ือดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

(4) นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละครั ้ง ต้องจัดให้มีกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบประจำปี และจัดให้มีการรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

8.2.2 การรายงานเรื่องเก่ียวกับการบริหาร (Administrative Report) 
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เกี่ยวกับการ

บริหารสำนักตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

(1) การจัดสรรงบประมาณ  
(2) งานบริหารทั่วไป 
(3) การประสานงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด 
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(4) การแต่งตั ้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื ่อนตำแหน่ง และพิจารณาความดี
ความชอบของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.2.3 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสามารถขอเข้าพบ เพื่อรายงานการปฏิบัติงานหรือปัญหา
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้เกิดความม่ันใจในความเป็นอิสระมากข้ึน 

8.3 สถานภาพของผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ 
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ต้องมีสถานภาพสูงกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือสำนัก หรือเทียบเท่า 

หัวหน้าสายตามโครงสร้างของ ทอท.  ทั้งนี้ เพื่อช่วยในการหารือและเจรจาผลการตรวจสอบกับผู้บริหาร 
ระดับสูงของ ทอท.ได้อย่างมีประสิทธิผล 

8.4 ผู้ตรวจสอบ 
8.4.1 ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยทัศนคติที่ดี มีความเที่ยงธรรม 

และซื ่อสัตย์สุจริต ตลอดจนเก็บรักษาความลับที ่ได้จากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานใดๆ ที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือปัจจัยใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

8.4.2 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน หรือต้องไม่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ในกิจกรรมที่ตนเคยทำหน้าที่
บริหารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในระยะเวลา 1 ปีก่อนการตรวจสอบ หรือกิจกรรมใดที่ เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระ และความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในยังอาจปฏิบัติ
หน้าที่ให้คำแนะนำปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ตนเคยรับผิดชอบมาก่อนได้ 

8.4.3 ผู ้ตรวจสอบภายในต้องมีการสับเปลี ่ยนหมุนเวียนงานอย่างน้อยทุก 3 ปี เพื ่อให้  
มีความเป็นอิสระ เที ่ยงธรรม และเรียนรู ้งานใหม่ๆ  แต่ไม่ควรมีการสับเปลี ่ยนบ่อยเกินไปจนทำให้  
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และห้ามมิให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบหน่วยรับตรวจเดิมเกินกว่า 3 ปี
ติดต่อกัน ในกรณีมีความจำเป็นต้องเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจเดิมเกินกว่า 3 ปีติดต่อกัน  ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในรายงานแสดงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

8.4.4 ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีอคติกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ไม่ว่าผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เคยเสนอไว้ 

8.5 บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
8.5.1 หากบุคคลภายนอก ทอท.ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และให้บริการอื่นแก่ 

ทอท.พร้อมกันด้วย อาจทำให้ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมด้อยลงไปได้  ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ  
ต้องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกที่มีการปฏิบัติงานหลายประเภท
ให้แก่ ทอท.ว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรมหรือไม่ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
อนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานหลายประเภทให้ ทอท.ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้บุคคลภายนอก
เปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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8.5.2 บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานส่วนงานอื่นของ ทอท.ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในไม่ควรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานของ ทอท. 

8.5.3 ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของสำนักตรวจสอบ มีความจำเป็น  
ต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อเสนอคณะกรรมการ ทอท. พิจารณาดำเนินการว่าจ้างผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะเรื ่องต่อไป  ทั้งนี้  
การดำเนินการว่าจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ ทอท. 
 
9. ภาระหน้าที่ 

ผู ้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และผู ้ตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่โดยไม่ขัดต่อความเป็นอิสระ  
และความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 

9.1 จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว โดยใช้ 
แนวทางการจัดทำแผนตามความเสี ่ยง (Risk-Based Audit Plan)  และนำเสนอแผนการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ ทอท.เพื่อทราบ ภายในเดือนสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ พร้อมทั้งส่งสำเนาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีให้กระทรวงการคลังและสำนักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ  รวมทั้งในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการ
ตรวจสอบจะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเช่นเดียวกัน 

9.2 ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีตามท่ีได้รับอนุมัติ 
9.3 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ทอท. คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 
9.4 จัดทำรายงานรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่  

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส เพ่ือเป็นการรายงานความคืบหน้าใน
การปฏ ิบ ัต ิงานตามแผนของหน่วยตรวจสอบภายใน สร ุปประเด ็นสำค ัญที ่พบจากการตรวจสอบ 
และประเด็นอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สำหรับไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ภายใน 90 วัน 
นับจากวันสิ้นปีบัญชีการเงิน 

9.5 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี ่ยวกับแนวโน้ม และแนวปฏิบัติใหม่ๆ ในการ
ตรวจสอบภายใน 

9.6 นำเสนอเป้าหมาย และแนวทางการวัดผลงานของสำนักตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

9.7 ประสานงานกับผู้ตรวจสอบอื่น ผู้สอบบัญชี และองค์กรกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงาน 
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

9.8 ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรของสำนักตรวจสอบและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ให้เหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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10. สิทธิ 
10.1 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ ดังนี้ 

(1) ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานของ ทอท. บริษัทร่วม และบริษัทย่อยของ ทอท.  
ในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และบุคลากรอย่างเต็มที่ รวมทั้งสอบถามและขอข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบโดยไม่จำกัด 

(2) เข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเต็มท่ีและเป็นอิสระ 
(3) จัดสรรทรัพยากร และกำหนดความถี่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สำหรับกิจกรรมหรือ

ประเด็นที่กำหนด ตลอดจนกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และเทคนิคการตรวจสอบตามความเหมาะสม  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

(4) ได้รับการสนับสนุนบุคลากรภายใน ทอท.ที่มีความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่องและบริการอื่นๆ เพ่ือสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10.2 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายในของ ทอท. 

รวมถึง บริษัทร่วม และบริษัทย่อยของ ทอท. 
(2) จัดทำหรืออนุมัติรายการ และรายงานทางด้านบัญชี 
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานอื่นๆ ใน ทอท.ที่ไม่อยู่ในสังกัดของสำนักตรวจสอบ ยกเว้นพนักงาน 

ทอท. ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 
11.  ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.1 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  ผู ้อำนวยการสำนักตรวจสอบ 
ไม่ควรเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้นๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม เหตุผลของการไม่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าร่วมประชุมควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

11.2 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบควรได้มีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการเฉพาะโดย
ไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

11.3 ผู ้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องรายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อำนาจ  
และภาระหน้าที่ ตลอดจนผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่สำคัญของ ทอท.   
และการควบคุมภายในที่มีผลต่อการกำกับดูแลกิจการที ่ดี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ผู้อำนวยการใหญ่ อย่างน้อยปีละครั้ง 

11.4 ผู ้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องสนับสนุนการปฏิบัติงาน และให้ข้อมูลที ่จำเป็นต่อการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน  
ของ ทอท. 
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11.5 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อหารือ
ประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม 

11.6 ในกรณีที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่มีความเห็นไม่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 
ซึ่งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทอท. อย่างร้ายแรง  
ให้ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา 

11.7 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ทั้งด้านการให้ความ
เชื่อมั่นและการให้คำแนะนำปรึกษา 
 
12. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบอ่ืน ผู้สอบบัญช ีและองค์กรกำกับดูแลอ่ืน 

12.1 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
12.1.1 ผู้อำนวยการตรวจสอบจะต้องหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และการวางแผนการตรวจสอบ

ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายบริหารคาดหวังว่าสำนักตรวจสอบควร
ดำเนินการในระยะเวลาที่วางแผน การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่สำคัญ และประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้
สำนักตรวจสอบสามารถวางแผนได้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร   

12.1.2 ในกรณีที ่ฝ ่ายบริหารขอให้สำนักตรวจสอบทำการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในในประเด็นเฉพาะเรื่องหรือขอให้สำนักตรวจสอบให้บริการให้คำแนะนำปรึกษา นอกเหนือจาก
กิจกรรมที ่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ให้ผ ู ้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิจารณา 
ความเหมาะสมว่าจะมีความขัดแย้งกับขอบเขตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
และมีผลกระทบต่อแผนการตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติไว้หรือไม่ หากผู้อำนวยการ
สำนักตรวจสอบพิจารณาดำเนินการตามที่ฝ่ายบริหารร้องขอให้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบหรือให้
คำแนะนำปรึกษาต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

12.1.3 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องนำเสนอรายงานหรือกิจกรรมที่สำคัญต่อกรรมการ 
ผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้ 

(1) รายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพื่อพิจารณาและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
เพื่อดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะนำรายงานเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
คมนาคม กระทรวงการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(2) หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบภายใน กฎบัตรของสำนักตรวจสอบ 
และรายงานผลการตรวจสอบ 

(3) งบประมาณท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ  
(4) การสรรหา แต่งตั ้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื ่อนตำแหน่ง และพิจารณาความดี

ความชอบของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(5) รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ 
สรุปประเด็นที่สำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และประเด็นอื่นๆตามความเหมาะสม 

12.1.4 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ 
ทั้งด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำแนะนำปรึกษา 

12.2 ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบอ่ืน 
หากผู ้ตรวจสอบภายในจำเป็นที ่จะต้องปฏิบัต ิงานร่วมกับผู ้ตรวจสอบองค์กรอื ่น เช่น  

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทร่วม และบริษัทย่อยของ ทอท. ควรกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละ
ฝ่ายให้ชัดเจน หรือข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือข้อตกลงการใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติงานของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่ง 

12.3 ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญช ี
12.3.1 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจะต้องประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

เพ่ือหารือเก่ียวกับแผนการตรวจสอบ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของการ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน 

12.3.2 ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ
ควรขอคำแนะนำหรือเสนอประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการดำเนินการแก้ไข 

12.4 ความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแล 
หากองค์กรกำกับดูแลอื ่นมีหน้าที ่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื ่อให้ความเชื ่อมั ่นเข้ามา

ปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบการบริหารงานหรือการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ผู ้อำนวยการสำนัก
ตรวจสอบควรหารือเพื่อพิจารณาว่าองค์กรกำกับดูแลอื่นจะสามารถใช้ประโยชน์จากผลการตรวจสอบภายใน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานได้หรือไม่ โดยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบควรกำหนดแนวทางในการขอ
ผลการตรวจสอบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรกำกับดูแลอื่น เพื่อช่วยในการกำหนด และพิจารณา
ประเด็นที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 
 
13. บุคลากร  การพัฒนาและการฝึกอบรม 

13.1 ผู ้อำนวยการสำนักตรวจสอบ ต้องมีคุณวุฒิขั ้นต่ำระดับปริญญาตรี และต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้ ทักษะ และเข้าใจในธุรกิจของ ทอท. รวมทั้งมีความสามารถที่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

(2) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ  
และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ทอท. 
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(3) มีความรู ้ในการปฏิบัติงานใน ทอท. การบริหารความเสี ่ยง การควบคุมภายใน และ 
การกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของ
องค์กร 

(4) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทัศนคติที่เที ่ยงธรรม ไม่มีอคติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และควร
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

13.2 ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ 
(2) มีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ 

รวมทั้ง การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตขององค์กร 
(3) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลต่างๆ 
(4) มีความคิดริเริ่ม ช่างสังเกต และมีไหวพริบดี 
(5) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(6) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงานตรวจสอบ

ภายในอย่างต่อเนื่อง 
(7) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 

และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ทอท. 
(8) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทัศนคติที่เที ่ยงธรรม ไม่มีอคติ  มีความซื่อสัตย์ สุจริต และควร

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
13.3 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) พิจารณา และสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และตามมาตรฐานวิชาชีพ 

(2) จัดให้มีการให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในกรณีท่ีผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ทักษะและ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

(3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู ้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู ้ ทักษะ และความสามารถ  
ของตนเองโดยเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อคนต่อปี พร้อมทั้งให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายใน  
พัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร Certified Internal Auditor (CIA) , Certified Information Systems 
Auditor (CISA) และวุฒิบัตรอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 

(4) กำหนดทักษะของการปฏิบัต ิงานตรวจสอบภายในที ่จำเป็นของสำนักตรวจสอบ  
และจัดให้มีแนวทางในการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะ ความรู ้ ความสามารถของผู ้ตรวจสอบภายใน  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสำนักตรวจสอบมีบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ให้ไดต้ามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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(5) พิจารณาจำนวน และคุณสมบัติของผู ้ตรวจสอบภายในว่ามีความรู ้ ประสบการณ์ใน 
งานตรวจสอบ และเข้าใจในธุรกิจของ ทอท. บริษัทร่วม และบริษัทย่อยของ ทอท. รวมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และเทคนิคการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและปริมาณงานตรวจสอบ
ภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(6) สอบทานความเพียงพอของบุคลากร การแต่งตั้งโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และ
ผลตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน ตามกรอบนโยบาย และระเบียบของ ทอท. และนำเสนอเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพ่ือดำเนินการ 

(7) พิจารณาปฏิเสธการปฏิบัติงานให้คำแนะนำปรึกษา หากไม่มีผู ้ตรวจสอบภายในที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม ขาดความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญต่อการให้คำแนะนำปรึกษานั้นไม่ว่าเพียงบางส่วน
หรือทั้งหมดของงาน 

(8) พิจารณาขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ใน
กรณีท่ีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
เพื่อให้ความเชื่อมั่นและการให้คำแนะนำปรึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้าง ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับของ ทอท. 

13.4 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรม  
อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ และดำรงความสามารถทางวิชาชีพโดยการเข้าร่วม 
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

13.5 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักตรวจสอบมีบุคลากรที่ได้รับ
วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor – CIA) วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรับอนุญาต (The Certified Information Systems Auditor - CISA)  หรือวุฒิบัตร
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 
14. การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

14.1 หากความเป็นอิสระหรือความเที ่ยงธรรมถูกกระทบทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรม  
ที่แสดงให้เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ  
และรายงานต่อบุคคลที่เกี ่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู ้อำนวยการใหญ่ ผู ้บริหาร  
หน่วยรับตรวจที่เกี ่ยวข้องที ่เป็นผู้รับรายงาน เป็นต้น ลักษณะของการเปิดเผยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ผลกระทบหากผู้ตรวจสอบภายในคิดว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรมในการเสนอ
คำแนะนำ จะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ที่ได้รับคำแนะนำ ก่อนที่จะดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้คำแนะนำ 
หรือก่อนการตรวจสอบหรือการสอบทาน 
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14.2 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ รองผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ 
จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปี โดยระบุรายละเอียดของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้การวางแผนการตรวจสอบประจำปีมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในงานให้คำแนะนำปรึกษาในแต่ละโครงการ และรายงานการยืนยันความเป็นอิสระของ สตส. 
ประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทอท. 
 
15. ความม่ันใจในคุณภาพ 

15.1 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังปฏิบัติงานตรวจสอบ  
เพื่อรับฟังความเห็นของผู้รับการตรวจ และกลุ่มงานตรวจสอบ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จสิ้น  
การปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง และนำความเห็นของผู้รับการตรวจและกลุ่มงานตรวจสอบ มาเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการประเมินคุณภาพจากภายในองค์กร  

15.2 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบจากภายนอกองค์กร 
ซึ่งควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยทุก 5 ปี โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเป็น
อิสระจากภายนอกองค์กร 

15.3 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องจัดให้มีการประเมินตนเองปีละครั้งตามแนวทางที่กำหนด  
ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

15.4 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบต้องรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้
การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง 

 
16. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 

16.1 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) มีความยุติธรรม และไม่ยอมให้เกิดอคติในการปฏิบัติงาน 
(2) เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(3) ไม่รับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบใดๆ จากพนักงาน ลูกจ้าง  

ผู้ขายสินค้าหรือบริการหรือบุคคลภายนอกอ่ืน 
(4) พิจารณาและบันทึกงานที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

และปฏิบัติงานตามแนวทางท่ีถูกต้อง 
(5) พิจารณาและบันทึกหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหารหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่ใช้ในการประเมิน

และรายงานข้อตรวจพบ 
(6) ใช้ความระมัดระวังรอบคอบอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ 

เกี่ยวข้อง และเชื่อถือได้เพ่ือประกอบผลการตรวจสอบ 
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(7) ตระหนักถึงโอกาสที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งใจกระทำผิดก่อให้เกิดความผิดพลาด 
และละเลยก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไม่มีความประหยัด ขาดประสิทธิผล เกิดความล้มเหลว
ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย และความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

(8) มีความรู้เพียงพอในการกำหนดปัจจัยบ่งชี้การทุจริต 
(9) เปิดเผยปัจจัยบ่งช ี ้การทุจริต และเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปตาม 

ความเหมาะสม 
(10) เปิดเผยข้อเท็จจริงที ่มีสาระสำคัญ หากพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่เปิดเผยอาจทำให้เกิด  

ความเข้าใจผิดในรายงานของผู ้ตรวจสอบภายใน หรืออาจทำให้พิจารณาได้ว่าเป็นการปกปิดความผิด  
ตามกฎหมาย 

(11) เปิดเผยในรายงานไว้ด้วยในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ  
การตรวจสอบภายใน 

(12) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
16.2 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบควรสอบทานและควบคุมดูแลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ตรวจสอบ

ภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงมีกระบวนการที่เพียงพอ
สำหรับผู้ตรวจสอบในการเปิดเผยกรณีสงสัยว่าอาจเกิดมีการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
 
17. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบ ทอท. เป็นไปตามคู ่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  
กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The International Professional Practice 
Framework: IPPF) ประมวลจริยธรรมของ ทอท. และคู่มือการกำกับดูแลที่ดีของ ทอท. รวมถึงต้องยึดมั่น 
ในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด 
 
18. หน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 

หน่วยรับตรวจ หมายถึง ส่วนงานทุกส่วนงานของ ทอท. บริษัทร่วม และบริษัทย่อยของ ทอท. มีหน้าที่ 
ดังนี้ 

18.1 อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบ 
18.2 จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
18.3 ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบ 
18.4 ให้ผู้ตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศของหน่วยรับตรวจได้ 
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18.5 ผู้บริหารหน่วยรับตรวจมีความรับผิดชอบในการพิจารณาและปฏิบัติตามคำแนะปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ทั ้งนี ้ ให้มีผลใช้บังคับ ตั ้งแต่ว ันที่ 23 กันยายน 2563 เป็นต้นไป  และให้ยกเลิกกฎบัตรของ 
สำนักตรวจสอบ ที ่ได ้ร ับอนุมัต ิจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ  
ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 
 
 
 
 

 (นายวราห์  ทองประสินธุ์) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

(นางดวงกมล  เฉลิมสาร) 
                                                                     ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ 


