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ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน       
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 ข้อ 18 หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รับ     
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

จึงได้มีการจัดทํา กฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน (ฉบับทบทวน) พ.ศ. 2559 ข้ึนเพื่อให้              
ผู้ตรวจสอบภายในของสํานักตรวจสอบภายในและพนักงานทุกระดับขององค์การจัดการน้ําเสีย          
มีความเข้าใจเก่ียวกับภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ  
และสิทธิของสํานักตรวจสอบภายใน โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน เป็นไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่จะมีส่วนสนับสนุนให้การดําเนินงานของ
องค์การจัดการนํ้าเสีย บรรลุวัตถุประสงค์และมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 

๑. คํานิยาม 
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการให้ความเช่ือม่ันและการให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม และ

เป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย การตรวจสอบภายใน
ช่วยให้องค์การจัดการน้ําเสียบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแล อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ 

 

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
2.1 เพื่อให้การดําเนินงานขององค์การจัดการนํ้าเสียมีความโปร่งใส ตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีและมีการควบคุมภายในท่ีดี 
 

/2.2 เพื่อให้... 
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2.2 เพื่อให้ ม่ันใจได้ว่าข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการดําเนินงานท่ีสําคัญ                  
มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และทันเวลา 

2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนงานองค์การจัดการนํ้าเสียหรือกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม
กฏหมาย กฏ ระเบียบ ข้อกําหนดและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4 เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดําเนินงาน 
 

๓. ภารกิจของสํานักตรวจสอบภายใน 
ภารกิจของสํานักตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อม่ัน (Assurance 

Services) และการให้คําแนะนําปรึกษา (Consulting Services) ด้วยความเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม 
เพื่อเพิ่มมูลค่าปรับปรุงการดําเนินงาน และช่วยให้องค์การจัดการน้ําเสียบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด 
โดยจัดให้มีแนวทางท่ีเป็นระเบียบแบบแผนท่ีดีมาใช้ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการ   
บริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังน้ี 

3.1 การให้ความเชื่อม่ัน หมายถึง การตรวจสอบหลักฐานต่างๆ อย่างเท่ียงธรรม เพื่อนํามา
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการ 
ขององค์การจัดการนํ้าเสีย โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามมาตรฐานวิชาชีพ      
ซ่ึงอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท เช่น 

 (1) การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง     
และเ ช่ือถือไ ด้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางการเ งิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน                  
โดยครอบคลุมถึงการป้องกันดูแลทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
ระบบงานต่างๆ ว่ามีเพียงพอท่ีจะม่ันใจได้ว่าข้อมูลท่ีบันทึกในบัญชี รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่างๆ 
ถูกต้อง และสามารถสอบทานได้ หรือเพียงพอท่ีจะป้องกันการร่ัวไหล สูญหายของทรัพย์สินต่างๆ ได้ 
 (๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Auditing) เป็นการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง 
 (๓) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Performance Auditing) เป็นการตรวจสอบผล      
การปฏิบัติงานตามแผนงาน งานและโครงการต่างๆ ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ให้เป็นไปตาม               
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย หรือมาตรฐานท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า            
โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซ่ึงวัดจากตัวชี้วัดที่ เหมาะสม              
โดยคํานึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
 

/(๔) การตรวจ… 
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 (๔) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Auditing) เ ป็นการพิสูจน์        
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบงาน และข้อมูลท่ีได้จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์      
รวมท้ังระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
 (๕) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) เป็นการตรวจสอบการบริหารงาน
ด้านต่างๆ ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ว่ามีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน บริหารพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมท้ังการบริหารงานด้านต่างๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจขององค์การจัดการ    
นํ้าเสีย ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและการกํากับดูแลกิจการ (Good Governance) ในเร่ือง
ความเชื่อถือได้ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 
 (๖) การตรวจสอบการดําเนินงาน (Operation Auditing) เป็นการตรวจสอบเพื่อประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพของการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้องค์กร
ม่ันใจว่าแต่ละหน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีเง่ือนไขท่ีได้กําหนดเป้าหมายของกิจการไว้ ตลอดจนรายงานถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องให้ดีข้ึน การตรวจสอบประเภทน้ีเน้นการให้ความสนใจกระบวนการและข้ันตอน     
การดําเนินงาน การปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนนั้นๆ รวมถึงการวัดการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง         
โดยเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 (๗) การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing) ซ่ึงหมายถึง การตรวจสอบในเร่ืองอ่ืนๆที่ได้รับ
การร้องขอจากฝ่ายต่างๆ  

3.2 การให้คําปรึกษามีลักษณะเป็นการให้คําแนะนําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะให้บริการก็ต่อเม่ือได้รับ    
การร้องขอจากผู้รับบริการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการให้คําแนะนําปรึกษา จะข้ึนอยู่
กับผู้รับบริการ โดยผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑) การพิจารณารับงานให้คําแนะนําปรึกษา ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน             
จะพิจารณาถึงโอกาสที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การเพิ่มคุณค่าและ     
การปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร ซ่ึงการปฏิบัติงานให้คําปรึกษานี้ให้รวมอยู่ในแผนการตรวจสอบ
ด้วย 

 (๒) ปฏิเสธการให้คําแนะนําปรึกษา หรือขอคําแนะนําและความช่วยเหลือจากภายนอก   
หากผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นที่จําเป็นต่อการให้บริการให้คําแนะนํา
ปรึกษาน้ัน ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของภารกิจ 

 
 

/(๓) สามารถ… 
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 (๓) สามารถให้ผู้ตรวจสอบภายในให้บริการให้คําปรึกษาในงานท่ีตนเองเคยรับผิดชอบ    
มาก่อน 

 (๔) ต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงในการให้ คําแนะนําปรึกษาด้านอื่น ท่ีนอกเหนือ                
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยการให้คําแนะนําปรึกษาน้ัน ต้องไม่กระทบต่อความอิสระและ          
ไม่ทําให้การใช้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเบี่ยงเบนไป 

 (๕) จะต้องเปิดเผยให้ผู้รับบริการได้รับทราบก่อนรับภารกิจน้ัน หากพิจารณาว่าอาจมี    
เหตุบั่นทอนความเป็นอิสระ หรือความเที่ยงธรรมในงานบริการให้คําแนะนําปรึกษาใดๆ  

 (๖) ปฏิบัติงานให้คําแนะนําปรึกษาด้วยความระมัดระวังเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพโดยคํานึงถึง 
- ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับคําแนะนําปรึกษา รวมท้ังลักษณะของงาน 

เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ 
- ความซับซ้อนและขอบเขตของงานท่ีจําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ 
- ความคุ้มค่าของภารกิจการให้คําแนะนําปร ึกษาต่อผลประโยชน์ที ่คาดว ่า          

จะเกิดแก่องค์กร 
(๗) ทําความเข้าใจกับผู้รับบริการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ

ความคาดหวังอ่ืนๆ ของผู้รับบริการ ในกรณีที่เป็นเรื่องสําคัญควรบันทึกเร่ืองท่ีทําความเข้าใจไว้เป็น   
ลายลักษณ์อักษร 

(๘) ต้องม่ันใจว่าได้กําหนดขอบเขตของภารกิจไว้เพียงพอท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนด
ไว้ในระหว่างดําเนินการ หากมีข้อจํากัดทําให้ไม่สามารถปฏิบัติตามขอบเขตท่ีกําหนดไว้ได้ต้องหารือ    
กับผู้รับบริการถึงข้อจํากัดดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าควรจะดําเนินภารกิจต่อไปหรือไม่ 

 

๔. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการนํ้าเสีย คือ การตรวจสอบ    

การสอบทานและประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน ในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ   
การกํากับดูแลขององค์การจัดการน้ําเสียที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีข้ึนและดําเนินการอยู่น้ันมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลท้ังน้ีเพื่อให้ม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า 

4.1 มีการกําหนดและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
4.2 มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานตามความเหมาะสม 
4.3 ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน การดําเนินงานท่ีสําคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ

ทันเวลา 
4.4 พนักงานขององค์การจัดการนํ้าเสียปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบ กฎหมาย มติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
/4.5 มีการใช้… 
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4.5 มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ 
4.6 แนวทาง แผนและวัตถุประสงค์บรรลุผลตามที่กําหนด 
4.7 สนับสนุนให้องค์การจัดการนํ้าเสียมีกระบวนการควบคุมท่ีมีคุณภาพและมีการปรับปรุง

คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
4.8 ฝ่ายบริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องตระหนักและทราบประเด็นทางกฎหมายที่มีผลต่อองค์การ

จัดการนํ้าเสียและจัดการอย่างเหมาะสม 
ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุงการควบคุม

ทางการบริหาร ความสามารถในการทํากําไร และภาพลักษณ์ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ซ่ึงจะได้มี      
การส่ือสารและรายงานให้กับผู้บริหารหน่วยรับตรวจท่ีเกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์การ
จัดการนํ้าเสีย 

 

๕. ความรับผิดชอบ 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อฝ่ายบริหารและ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ 
5.1 ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศ        

ขององค์การจัดการน้ําเสียการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและ
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบท่ีกําหนดอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

5.2 รายงานประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การจัดการ
นํ้าเสีย และประเด็นสําคัญท่ีพบเกี่ยวกับกระบวนการควบคุม การรายงานน้ีให้รวมถึงกรณีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) รวมทั้ง
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมน้ันๆ  

5.3 ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การปฏิ บัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
ประสิทธิผล ประหยัด และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

5.4 เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี    
และความเพียงพอของทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน 

5.5 ประสานงานและกํากับดูแลงานการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความปลอดภัย กฎหมาย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม 
และการจัดทํารายงานทางด้านบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

5.6 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบกรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การจัดการ   
นํ้าเสีย คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย 

/6. ความเป็น ... 
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๖. ความเป็นอิสระ 
6.1 โครงสร้างที่มีความเป็นอิสระ 
  (1) สํานักตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อผู้อํานวยการองค์การจัดการ

นํ้าเสียและคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (2) คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาความดีความชอบประจําปีของ

ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในร่วมกับผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย และพิจารณา         
ความเหมาะสมของการแต่งต้ัง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายในร่วมกับ
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย 

  (3) ผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสียและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ จะมอบหมาย  
ให้บุคคลอื่นควบคุม ดูแล และบริหารสํานักตรวจสอบภายในแทนผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
ขณะดํารงตําแหน่งอยู่ไม่ได้ หรือจะแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในให้รักษาการในตําแหน่ง
บริหารขององค์การจัดการนํ้าเสียหรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี)                
ในขณะเดียวกันไม่ได้ 

6.2 สายการรายงาน 
 (1) การรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในต้องนําเสนอกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน

และแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอคณะกรรมการ
องค์การจัดการนํ้าเสียเพื่อทราบและแจ้งให้หน่วยงานในองค์การจัดการน้ําเสียทราบ 

  รายงานผลการตรวจสอบต้องนํา เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ ใ ห้               
ความเห็นชอบหรือเพื่อทราบตามความเหมาะสม และนําเสนอต่อผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย
เพื่อ ส่ังการให้ผู้บริหารระดับสูงที่ เกี่ยวข้อง และผู้บริหารหน่วยรับตรวจดําเนินการปรับปรุง                
ตามข้อเสนอแนะ 

  ในระหว่างการตรวจสอบหากพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องนั้นมีสาระสําคัญและ       
อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือมีความเสี่ยง หรือข้อบกพร่องนั้น ยังไม่ได้ดําเนินการแก้ไขและ          
ผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่สามารถรอให้การแก้ไขล่าช้าออกไปได้ ผู้ตรวจสอบภายในต้องแจ้ง
ให้ผู้บริหารทราบทันที โดยการจัดทํารายงานระหว่างกาล (Interim Report) รายงานระหว่างกาล    
อาจเป็นการรายงานด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ อย่างไรก็ตามรายงานระหว่างกาล          
ยังคงต้องรายงานไว้ในรายงานผลการตรวจสอบข้ันสุดท้ายด้วยเช่นกัน 

 
 

 
/(2) การรายงาน... 
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 (2) การรายงานเร่ืองเกี่ยวกับการบริหาร 
  ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการ     

นํ้าเสีย เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ งานธุรการ การประสานงานเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
เป็นไปตามแผนที่กําหนดรวมถึงการแต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน กําหนดค่าตอบแทน และพิจารณา    
ความดีความชอบของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 (๓) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในรายงานต่อผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย
เกี่ยวกับการบริหารสํานักตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างราบร่ืนและ    
มีประสิทธิผล 

 (๔) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการตรวจสอบ หรือคําแนะนําต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย และผู้บริหารหน่วยรับตรวจท่ีเกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสม 

 (๕) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ต้องจัดให้มีกระบวนการในการติดตาม              
การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจําปี และจัดให้มีรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติตาม
แผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย 

 (๖) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน สามารถขอเข้าพบเพื่อรายงานการปฏิบัติงาน       
หรือปัญหาต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย โดยเฉพาะ      
อย่างย่ิงประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความม่ันใจในความเป็นอิสระ    
มากข้ึน 

6.3 สถานภาพของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
 ผู้อํ านวยการสํานักตรวจสอบภายใน จะต้องมีสถานภาพไม่ ตํ่ากว่าหรือเทียบเท่า    

ผู้อํานวยการฝ่ายหรือสํานัก  
6.4 ผู้ตรวจสอบภายใน 
 (1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้  ความสามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้วยทัศนคติท่ีดี                

มีความเที่ยงธรรมและซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนเก็บรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
และหลีกเล่ียงการปฏิบัติงานใดๆ ที่ มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือปัจจัยใดๆ               
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 
 

 
 

/(2) ผู้ตรวจสอบ... 
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 (2) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่นท่ีไม่ใช่งาน               
ท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน หรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบเพื่อให้ความม่ันใจในกิจกรรม
ท่ีตนเคยทําหน้าท่ีบริหาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในระยะเวลา ๑ ปีก่อนการตรวจสอบ หรือกิจกรรมใด    
ท่ีเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม
ผู้ตรวจสอบภายในยังอาจปฏิบัติหน้าท่ีให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ตนเคย
รับผิดชอบมาก่อนได้ 

 (3) ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานอย่างน้อยทุก ๓-5 ปี เพื่อให้      
มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเรียนรู้งานใหม่ๆ แต่ไม่ควรมีการสับเปล่ียนบ่อยเกินไปจนทําให้       
ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และห้ามมิให้ผู้ตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบหน่วยงาน       
รับตรวจเดิมเกินกว่า ๓-5 ปี ติดต่อกัน ในกรณีมีความจําเป็นต้องเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจเดิม     
เกินกว่า ๓-5 ปีติดต่อกันให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานแสดงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย 

6.5    การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  ผู้ตรวจสอบจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์กร (Conflict of interest) โดยผู้ตรวจสอบจะต้องรับรอง
ว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานที่ตรวจสอบและไม่มีความสัมพันธ์กับผู้รับตรวจ        
ในฐานะเครือญาติหรือบุคคลอื่นใด สามารถทําการตรวจสอบและรายงานผลได้อย่างเป็นอิสระ        
ตามข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ จึงไม่มีปัจจัยอื่นใดท่ีทําให้ผู้ตรวจสอบขาดความเที่ยงธรรมและอิสระ         
ในการรายงานผลหรือให้ความเห็น 

  (๑) หากความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถูกกระทบท้ังโดยข้อเท็จจริง หรือโดย
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อผู้อํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายในและรายงานต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อํานวยการ
องค์การจัดการน้ําเสีย ผู้บริหารหน่วยรับตรวจท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นผู้รับรายงาน เป็นต้น ลักษณะของ     
การเปิดเผยนั้นข้ึนอยู่กับลักษณะของผลกระทบ หากผู้ตรวจสอบภายในคิดว่าอาจมีผลกระทบต่อ   
ความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมในการเสนอคําแนะนําจะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ที่ได้รับ
คําแนะนําก่อนท่ีจะดําเนินการปฏิบัติหน้าท่ีให้คําแนะนํา หรือก่อนการตรวจสอบหรือการสอบทาน     

  (2) ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีอาจมีข้ึนจาก
การปฏิบัติงานตรวจสอบต่อผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์          
ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงจากการเคยเป็นผู้บริหารในกิจกรรมที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปทําการตรวจสอบ  
และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหารกิจกรรมน้ัน 

 
 

/(3) ข้ันตอน... 
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  (3) ข้ันตอนการจัดทํารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
        - ผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับจะต้องจัดทํารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์            

ตามแบบรับรองความขัดแย้งทางผลประโยชน์-ผู้ตรวจสอบ ท่ีสํานักตรวจสอบภายในกําหนดไว้ในคู่มือ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

       - ผู้อํานวยสํานักตรวจสอบภายในรับรองรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์                
ตามแบบรับรองความขัดแย้งทางผลประโยชน์-ผู้ตรวจสอบ  

       - รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบรับรองความขัดแย้งทางผลประโยชน์-       
ผู้ตรวจสอบ ท่ีผู้อํานวยสํานักตรวจสอบภายในรับรองและจัดส่งให้หน่วยงานรับตรวจ  
     6.6   บุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน 

        บุคคลภายนอกจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ขององค์กร (Conflict of interest) โดยบุคคลภายนอก
จะต้องรับรองว่าการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีของตนเองท้ังทางตรงหรือทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับตนเอง คู่สมรส เครือญาติ หรือบุคคลอื่นใด โดยอาศัยการกระทําใดๆ ท่ีมีกับองค์การจัดการนํ้าเสยี
หรือในนามองค์การจัดการนํ้าเสีย หรือมีผลถึงภารกิจขององค์การจัดการน้ําเสีย ซ่ึงทําให้เกิดประโยชน์      
ได้เสียในการกระทําน้ัน และขัดแย้งหรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ขององค์การจัดการน้ําเสีย 

   (1) หากบุคคลภายนอกองค์การจัดการนํ้าเสีย ที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในและ
ให้บริการอื่นแก่องค์การจัดการนํ้าเสียพร้อมกันอาจทําให้ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมด้อยลงไป 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ต้องเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความขัดแย้ง         
ทางผลประโยชน์ เกี่ยวกับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
องค์การจัดการนํ้าเสีย และการปฏิบัติงานของบุคคลภายนอกท่ีมีการปฏิบัติงานหลายประเภทให้แก่
องค์การจัดการน้ําเสียว่าจะมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ และเท่ียงธรรมหรือไม่ หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาอนุมัติให้บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานหลายประเภทให้องค์การจัดการน้ําเสีย
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้บุคคลภายนอกเปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานน้ันไว้เ ป็น             
ลายลักษณ์อักษร  

 (2) บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานส่วนงานอ่ืนขององค์การจัดการนํ้าเสีย ท่ีเข้ามาปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายในไม่ควรมีความรับผิดชอบในการบริหารงานขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

  (3) กรณีบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  บุคคลภายนอกจะต้อง
เปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและรายงานต่อบุคคล         
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ        
ท่ีเก่ียวข้องที่เป็นผู้รับรายงาน 

/โดยผู้อํานวยการ… 
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   โดยผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรให้ความเห็นประกอบในแบบรายงาน         
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์-บุคคลภายนอก ว่าเห็นควรให้ตรวจสอบได้หรือไม่ควรให้ตรวจสอบ/
ปฎิบัติงาน   

  (4) ข้ันตอนการจัดทํารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
        - บุคคลภายนอกจะต้องจัดทํารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบรายงาน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์-บุคคลภายนอก ท่ีสํานักตรวจสอบภายในกําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน  

     โดยขอเปิดเผยว่า กรณี 
     ไม่เคย หรือ เคย เป็นท่ีปรึกษาหรือร่วมพัฒนากระบวนงาน 
                 ไม่มี หรือ มี บุคคลในครอบครัว และ/หรือญาติ และ/หรือบุคคลอ่ืนใด ที่อาจทําให้

ขาดความเป็นอิสระในการดําเนินงาน ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
     ไม่เป็น หรือ เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห้างหุ้นส่วน บริษัท ท่ีประกอบธุรกิจเป็นคู่แข่ง 

หรือเป็นคู่สัญญากับองค์การจัดการน้ําเสียอันอาจขัดผลประโยชน์ขององค์การจัดการน้ําเสีย 
     ไม่มี หรือ มี บุคคลในครอบครัวและ/หรือญาติ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในห้างหุ้นส่วน 

บริษัท ที่ประกอบธุรกิจเป็นคู่แข่งขัน เป็นคู่สัญญากับองค์การจัดการน้ําเสียอันอาจขัดผลประโยชน์ของ
องค์การจัดการนํ้าเสีย 

        - ผู้อํานวยสํานักตรวจสอบภายในให้ความเห็นตามแบบรายงานความขัดแย้ง           
ทางผลประโยชน์-บุคคลภายนอก ว่า 

                 เห็นควร ให้ตรวจสอบได้ 
                 ไม่เห็นควร ให้ตรวจสอบ/ปฏิบัติงาน 
   - รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามแบบรับรองความขัดแย้งทางผลประโยชน์-

บุคคลภายนอก ท่ีผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในให้ความเห็นและจัดส่งให้บุคคลภายนอก 
 

๗.  ภาระหน้าท่ี 
  ผู้ อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในมีภาระหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อ           
ความเป็นอิสระและความซ่ือสัตย์สุจริต ดังนี้ 
  7.1 จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีโดยใช้แนวทางการจัดทําตามความเสี่ยงซ่ึงหมายความ
รวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายในและนําเสนอแผนต่อ   
ผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พร้อมทั้งสําเนาแผนการตรวจสอบประจําปี    

/ที่ได้รับ...       
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ท่ีได้รับอนุมัติแล้วให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วัน นับแต่     
วันที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการตรวจสอบจะต้องเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและดําเนินการอ่ืนๆ เช่นเดียวกันกับการจัดทําแผนการตรวจสอบ 
 7.2 ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปีตามท่ีได้รับอนุมัติ 
 7.3 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 7.4 ตรวจสอบกรณีพิเศษเฉพาะเร่ืองตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การจัดการ    
นํ้าเสีย คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย 
 7.5 จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และการอบรมทางวิชาชีพ   
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบัตรนี้ 
 7.6 นําเสนอรายงานรายไตรมาสต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อํานวยการองค์การจัดการ    
นํ้าเสียเพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นสําคัญ        
ท่ีพบจากการตรวจสอบและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 7.7 รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับแนวโน้มและแนวปฏิบัติใหม่ๆ ในการตรวจสอบ
 7.8 นําเสนอเป้าหมายและแนวทางการวัดผลงานของสํานักตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 7.9 หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และองค์กรกํากับดูแลอื่น และประสานงาน
เพื่อการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

 

๘. สิทธิ 
8.1 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ ดังนี้ 
 (1) ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และบุคลากร       

อย่างเต็มท่ีเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

 (2)  ในการขอและได้รับข้อมูลเอกสารที่จําเป็นและเกี่ยวข้องรวมท้ังทรัพยากรต่างๆ       
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 (3)  มีสิทธิในการขอ และได้รับข้อมูลในเร่ืองท่ีตรวจสอบจากบริษัทในเครือ บริษัทร่วม   
หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องขององค์การจัดการนํ้าเสีย (ถ้ามี) 

 (4) เข้าพบคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ 
 
 

/(5) จัดสรร... 
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 (5)  จัดสรรทรัพยากร และกําหนดความถ่ีในการปฏิบัติงานตรวจสอบ สําหรับกิจกรรม    
ห รือประเด็น ท่ี กําหนดตลอดจนกําหนดขอบเขตการตรวจสอบและเทคนิคการตรวจสอบ                 
ตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

 (6)  ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การจัดการนํ้าเสียเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ 
และบริการอื่นจากท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

8.2 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ ดังน้ี 
 (1)  ปฏิบัติหน้าท่ีเ ก่ียวกับการดําเนินการใดๆ นอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน         

งานด้านบริหารภายในองค์การจัดการนํ้าเสีย และบริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 (2)  จัดทําหรืออนุมัติรายการ และรายงานทางด้านบัญชี 
 (3) ควบคุมการปฏิบั ติงาน อ่ืนๆ ในองค์การ จัดการ นํ้าเสีย ท่ี ไ ม่อ ยู่ในสังกัดของ             

สํานักตรวจสอบภายใน ยกเว้นพนักงานองค์การจัดการนํ้าเสียที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหน่ึง        
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 

๙. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม มีความรู้ 

ความสามารถ และเก็บรักษาความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายใน และต้องปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์การจัดการนํ้าเสียและ    
คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

... 

๑๐. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 10.1 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ          
ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าร่วมประชุมในการประชุมคร้ังนั้นๆ หรือเฉพาะบางวาระ
การประชุมเหตุผลของการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
 10.2 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรได้มีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบ       
เป็นการเฉพาะโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 10.3 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ต้องรายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
อํานาจ และภาระหน้าที่ ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว้ รวมท้ังระบุความเสี่ยง     
ท่ีสําคัญขององค์การจัดการนํ้าเสีย และการควบคุมภายในที่ มีผลต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดี            
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

/10.4 ผู้อํานวยการ… 
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 10.4 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ต้องสนับสนุนการปฏิบัติงาน และให้ข้อมูลท่ีจําเป็น
ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ หรือเรื่องท่ีเกี่ยวกับ            
การดําเนินงานขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
 10.5 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อหารือประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม 
 

๑๑. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และองค์กรกํากับดูแลอ่ืน 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะต้องหารือในการวางแผนการตรวจสอบร่วมกับผู้บริหาร

ระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในนําเสนองานหรือกิจกรรมท่ีสําคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย ดังน้ี 
11.1 ต้องนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้        

ความเห็นชอบหรือเพื่อทราบตามความเหมาะสม และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหาร 
ก่อนที่จะรายงานเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง และสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 

11.2 หารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน และ     
รายงานผลการตรวจสอบ 

11.3 งบประมาณท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.4 การสรรหา แต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน กําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

11.5 รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบและ
รายงานรายไตรมาสซ่ึงสํานักตรวจสอบภายในได้จัดทําข้ึนเพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน      
ตามแผนตรวจสอบที่กําหนด 

11.6 รายงานประจําปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสีย 
โดยระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบอํานาจ และภาระหน้าท่ี ตลอดจนผลการดําเนินงานตาม
แผนงานท่ีกําหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงท่ีสําคัญท่ีองค์การจัดการนํ้าเสียเผชิญอยู่ และการควบคุม
ภายในท่ีดี การดูแลกํากับกิจการและอื่นๆ 

11.7 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะต้องประชุมหารือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง เพื่อหารือเ ก่ียวกับแผนการตรวจสอบ และประเด็นอื่นที่ เกี่ยว ข้อง                    
ในการปฏิบัติงานเพื่อลดความซํ้าซ้อนของการปฏิบัติงานในกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน 

/11.8 หาก… 
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11.8 หากผู้ตรวจสอบภายในจําเป็นท่ีจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจสอบองค์กรอื่น เช่น        
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ควรกําหนดบทบาท    
และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน หรือข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน หรือข้อตกลง     
การใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติงานของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

11.9 หากองค์กรกํากับดูแลอื่นมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นเข้ามา
ปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบการบริหารงานหรือการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ผู้อํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายในควรหารือเพื่อพิจารณาว่าองค์กรกํากับดูแลอ่ืนจะสามารถใช้ประโยชน์จากผล
การตรวจสอบภายใน เพื ่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัต ิงานได้หรือไม่ โดยผู ้อํานวยการสํานัก
ตรวจสอบภายในควรกําหนดแนวทางการขอผลการตรวจสอบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของ
องค์กรกํากับดูแลอื่นเพื่อช่วยในการกําหนด และพิจารณาประเด็นท่ีมีสาระสําคัญท่ีเกิดข้ึนหรืออาจจะ
เกิดข้ึนและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม 

 
๑๒. บุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม 

12.1 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรมีทักษะทางวิชาชีพ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

12.2 คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน มีดังน้ี 
 (1) คุณวุฒิข้ันตํ่าระดับปริญญาตรี 
 (2) มีความรู้  ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ และประสบการณ์ที่ เหมาะสม                

ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 (3) มีความเข้าใจในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
 (4) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลต่างๆ  
 (5) มีความคิดริเริ่ม ช่างสังเกต และมีไหวพริบดี 
 (6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 (7) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ ประสิทธิผล และคุณภาพของงาน

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง 
12.๓ ผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสียต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับ

การฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ และดํารงความสามารถ          
ทางวิชาชีพโดยการเข้าร่วมในการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของตนเองทางวิชาชีพ       
อย่างต่อเน่ือง 

 
/12.4 ผู้อํานวยการ… 
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12.4 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังน้ี 
 (1) พิจารณา และสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ และประสบการณ์           

ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 (2) จัดให้มีการให้คําแนะนํา และช่วยเหลือในกรณีที่พนักงานตรวจสอบภายใน          

ขาดความรู้ทักษะและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน 
 (3) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ

ของตนเอง โดยเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี พร้อมท้ังให้การสนับสนุนผู้ตรวจสอบ
ภายในพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร Certified Internal Auditor (CIA) 

 (4) กําหนดทักษะของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่จําเป็นของสํานักตรวจสอบ
ภายในและจัดให้มีแนวทางในการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสํานักตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่ มีความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบและตามมาตรฐานวิชาชีพ 

12.๕ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะและความเช่ียวชาญใน การปฏิบัติงาน  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในอาจปฏิเสธการปฏิบัติงาน ให้คําแนะนํา
ปรึกษา หากไม่มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรืออาจขอคําแนะนํา และความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ ตามความจําเป็นในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

12.6 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของ
บุคลากร การแต่งต้ังโยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และผลตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน     
ตามกรอบนโยบายและระเบียบขององค์การจัดการนํ้าเสีย และนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อผู้อํานวยการองค์การจัดการน้ําเสียเพื่อดําเนินการ 

12.7 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการพิจารณาจํานวน และ
คุณสมบัติ ของผู้ตรวจสอบภายในว่ามีความรู้ ประสบการณ์ในงานตรวจสอบ และเข้าใจธุรกิจของ
องค์การจัดการนํ้าเสีย บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมทั้งความรู้ท่ัวไป
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคนิคการตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเปรียบเทียบกับลักษณะและปริมาณงาน
ตรวจสอบภายใน และนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

๑๓. ความม่ันใจคุณภาพ 
 13.1 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายหลังปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อรับฟังความเห็นของผู้รับการตรวจ เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายหลังเสร็จส้ิน             
 

/การปฏิบัติงาน... 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้งและนําความเห็นของผู้รับการตรวจมาเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน
คุณภาพจากภายในองค์การจัดการนํ้าเสีย 
 13.2 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ     
จากภายนอกองค์การจัดการน้ําเสีย ซ่ึงควรดําเนินการอย่างสมํ่าเสมออย่างน้อยทุก ๕ ปี โดยผู้เชี่ยวชาญ
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความเป็นอิสระจากภายนอกองค์การจัดการน้ําเสีย 
 13.3 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ต้องจัดให้มีการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง           
ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
 13.4 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง  
 
๑๔. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 

ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนควรปฏิบัติหน้าท่ี             
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ดังนี้ 

14.1 ควรมีความรู้ทักษะ และความสามารถตามความจําเป็นท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ และหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

14.2 การพิจารณาแต่งต้ังบุคลากร เพื่อดํารงตําแหน่งในฐานะผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ
ภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม                
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมท้ังการพิจารณาถึงศักยภาพ ความสามารถ ความประพฤติ ทัศนคติ
และมนุษยสัมพันธ์เป็นต้น 

14.3 ควรได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และศักยภาพความสามารถ
ด้านการตรวจสอบ หรือด้านอื่นท่ีจําเป็นท่ีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง และ
สมํ่าเสมอ 

14.4 กรณีท่ีสํานักตรวจสอบภายในขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ทักษะและสามารถด้านการ
ตรวจสอบภายใน ควรขอคําแนะนําช่วยเหลือจากฝ่ายบริหารและหรือจ้างบุคลากรที่เหมาะสมตามควร
เพื่อการปฏิบัติงานภารกิจ น้ัน 

14.5 ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความรับผิดชอบในการทําให้ม่ันใจว่าตนเองได้ปฏิบัติงาน   
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ ดังนี้ 

   (1) มีความยุติธรรม และไม่ยอมให้เกิดอคติในการปฏิบัติงาน 
   (2) เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 
/(3) ไม่รับ... 
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   (3) ไม่รับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบใดๆ จากพนักงาน
ลูกจ้าง ผู้ขายสินค้าหรือบริการหรือบุคคลภายนอกอื่น 

   (4) ใช้ความระมัดระวังรอบคอบอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานท่ีเพียงพอ
เกี่ยวข้อง และเชื่อถือได้เพื่อประกอบผลการตรวจสอบ 

   (5) ตระหนักถึงโอกาสที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานต้ังใจกระทําผิดก่อให้เกิดความ
ผิดพลาด และละเลยก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไม่มีความประหยัดขาดประสิทธิผล
เกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติงานตามนโยบายและความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

   (6) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถตามความจําเป็นท่ีเพียงพอ และเหมาะสม        
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

   (7) มีความรู้เพียงพอในการกําหนดปัจจัยบ่งชี้การทุจริต 
   (8) เปิดเผยปัจจัยบ่งชี้การทุจริต และเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไป             

ตามความเหมาะสม 
   (9) เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระสําคัญ หากพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่เปิดเผยอาจทําให้เกิด

ความเข้าใจผิดในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน หรืออาจทําให้พิจารณาได้ว่าเป็นการปกปิดความผิด
ตามกฎหมาย 

   (10) เปิดเผยในรายงานไว้ด้วยในกรณีท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ   
การตรวจสอบภายใน 

   (11) ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
 14.6 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในควรจัดให้มีแนวทางการสอบทานและควบคุมดูแล
เพื ่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู ้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ รวมถึง          
มีกระบวนการที่เพียงพอสําหรับผู้ตรวจสอบภายใน ในการเปิดเผยกรณีสงสัยว่าอาจเกิดมีการทุจริต
หรือการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสม 
 14.7 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในไม่ควรรับงานการให้คําปรึกษาหารือ หรือให้คําแนะนํา
และความช่วยเหลือใดๆ หากเห็นว่าผู้ตรวจสอบขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน   
ในเร่ืองนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน 
 14.8 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในต้องกําหนดแผนเกี่ยวกับการพัฒนา และฝึกอบรม   
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและศักยภาพความสามารถด้านการตรวจสอบภายในหรือด้านอื่นท่ีจําเป็น
หรือให้คุณประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบภายในทุกคน รวมท้ังแผนการ
พัฒนาและฝึกอบรมสําหรับผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 

 
/14.9 ผู้อํานวยการ… 
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 14.9 ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะต้องควบคุมกํากับดูแลและให้การสนับสนุน       
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ    
ตรวจสอบภายใน 
 14.10  การให้บริการด้านการให้ความเชื่อม่ัน ผู้ตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ขยายขอบเขตงานในกรณีที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อให้งานท่ีได้รับมอบหมายบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค์ความซับซ้อนของงาน ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนอย่างมีนัยสําคัญและ
ความสําคัญของเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
   (2) ความเพียงพอและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ        
การกํากับดูแล 
   (3) โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดที่สําคัญ ความผิดปกติหรือ    
การไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
   (4) ต้นทุนของการตรวจสอบเม่ือเทียบกับผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

14.๑๑ การบริการให้คําปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายในควรคํานึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
 (1) ความจําเป็นและความคาดหวังของผู ้ขอคําปรึกษา รวมทั้งลักษณะของเรื่อง       

ท่ีจะให้คําปรึกษา เวลา และการรายงานผล 
 (2) ความซับซ้อนและขอบเขตของงานท่ีจําเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด

ต้นทุนการปฏิบัติงานเม่ือเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
 

๑๕. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบั ติงานวิชาชีพ            
การตรวจสอบภายใน คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ประมวลจริยธรรมขององค์การจัดการ    
นํ้าเสียและคู่มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์การจัดการน้ําเสีย รวมถึงต้องยึดม่ันในจริยธรรม       
ของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
 

/16. วันที…่ 




