
 

 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  
ของหน่วยตรวจสอบภายใน  

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

----------------------------- 
   
   โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 
ได้มีมติเห็นชอบการทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่
สูง (องค์การมหาชน) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้ยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้กฎบัตรดังต่อไปนี้แทน 
   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สายการรายงานตามหน้าที่ และความสัมพันธ์ของหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้อ านวยการ การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
บุคลากร และทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ดังต่อไปนี้ 
 
1. ค านิยาม  

ในกฎบัตรนี้ 
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง

ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)” หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผล อย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการการ
ก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐ  

“งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)” หมายความว่า การบริการให้ค าปรึกษาแนะน าและ
บริการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงาน และขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์ 
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ      
การควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น  

 
 
 

“มาตรฐาน... 
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“มาตรฐานการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า มาตรฐานการตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 
2. วัตถุประสงคแ์ละพันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 

2.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

พร้อมปฏิบัติงาน ให้ความเชื่อมั่นว่า ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการด าเนินงานที่ส าคัญมีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้และทันเวลา รวมถึงการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ สร้างคุณค่าเพ่ิมและปรับปรุง         
การปฏิบัติงานของสถาบันให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะช่วยให้สถาบันบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์          
ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับ
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญ    
ในการก ากับดูแลการบริหารงานและการด าเนินงานให้เกิดความน่าเชื่อถือกับสถาบัน  

2.2 พันธกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน 
1. มุ่งม่ันให้บริการด้านการตรวจสอบด้านการเงิน งบประมาณ การบริหารพัสดุทรัพย์สินของสถาบัน 
2. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมภายใน 
3. สอบทานประสิทธิผลและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
4. การให้ค าปรึกษา แนะน าอย่างเท่ียงธรรม โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
5. พัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  และใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

3. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
 ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ กรณีท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
 
4. อ านาจหน้าที่ 

ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ระบบงาน บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่างๆ เพ่ือ
รับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 
5. ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

5.1 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อ านวยการสถาบัน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสามารถด าเนินไปได้อย่างเต็มที่ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย           

5.2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรม  

                    5.3 หากความ… 
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5.3 หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกกระทบ ทั้งโดยข้อเท็จจริง หรือโดยพฤติกรรมที่แสดงให้เห็น 
ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อผู้อ านวยการสถาบัน และรายงานต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น  

5.4 ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ต่อผู้อ านวยการสถาบัน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการเคยเป็นผู้บริหาร/
เจ้าหน้าที่ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้ไปท าการตรวจสอบ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหาร
กิจกรรมนั้น 

5.5 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรม
ที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ
ฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

                ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของสถาบัน อันมีผลกระทบต่อความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

 
6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

ขอบเขตของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ซึ่งรวมถึง 

6.1 ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง  

6.2 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของสถาบัน  

6.3 สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง  
6.4 ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสม

กับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
6.5 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  
 

7. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
7.1 ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน

ด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบัน คณะกรรมการสถาบัน และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของสถาบันด้วย  

7.2 ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้อ านวยการสถาบันก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

7.3 จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด           

7.4 จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้อ านวยการสถาบันก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ  

                    ในกรณี… 
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ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายใน วางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ให้น ามาใช้
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

7.5 ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ  
7.6 รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการสถาบันและคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควร

และไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน และเสนอต่อคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เพ่ือให้ความเห็นชอบ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อ
สถาบันให้รายงานผลการตรวจสอบทันที รวมถึงรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

7.7 ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของ
หน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ  

7.8 ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียด
ของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้งข้อเสนอ
โครงการของผู้รับจ้าง ให้ผู้อ านวยการสถาบันพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป  

7.9 ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการสถาบัน หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
7.10 ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุมเรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน  
7.11 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และผู้อ านวยการสถาบัน 
 

8. การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
8.1 การปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ

ภายในให้ครอบคลุมในทุกด้าน  
8.2 การประกันและปรับปรุงคุณภาพงานต้องมีการประเมินผลจากภายใน และการประเมินผลจากภายนอก 

โดยจัดให้มีการประเมินผลจากภายนอกอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยผู้ประเมินจากภายนอกที่มีความ
เหมาะสมและมีความเป็นอิสระ 

 
  กฎบัตรฉบับนี้มีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันที ่8 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป     
   

         เห็นชอบโดย 
 

 
(นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ) 

                                                              ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                                                                             วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 


