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บทคัดย่อ 
 
 สารนิพนธ์เล่มน้ีมุ่งหมายศึกษาเก่ียวกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์การมหาชน ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน ภายใต้บทบัญญัติทาง
กฎหมายขององค์การมหาชน อันได้แก่ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และกฎหมาย
เก่ียวกับการตรวจสอบภายในที่มีผลบังคับใช้กับองค์การมหาชน เพ่ือทําการพิจารณาข้อกําหนดและ
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในด้าน
การกําหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและอํานาจการบังคับบัญชาของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อผู้
ตรวจสอบภายใน การกําหนดขอบเขตและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบภายใน 
ที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เป็นกติกาสากลที่ผู้ตรวจสอบภายในของทุกองค์กรควร
จะต้องดําเนินการปฏิบัติ และนํามาสู่การพิจารณาบทบาทด้านการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชนที่ควรต้องดําเนินการภายใต้ทักษะ ความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการตรวจสอบ 
เพ่ือที่จะให้การตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารงาน
องค์การมหาชน เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องสามารถดําเนินการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการขององค์การมหาชนให้มีประสิทธิภาพ ในฐานะท่ี
เป็นองค์การของรัฐรูปแบบใหม่ ทั้งน้ี จากการศึกษาพบว่า 

1) โครงสร้างสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ที่ทําหน้าที่
ปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบการรายงานการตรวจสอบและรับมอบคําสั่ งจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
คณะกรรมการขององค์การมหาชนในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายท่ี
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กําหนด ในขณะเดียวกัน บทบัญญัติที่กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ผู้อํานวยการขององค์การมหาชน ภายใต้เง่ือนไขที่ว่าให้ผู้อํานวยการสามารถใช้อํานาจการบังคับ
บัญชาเฉพาะแต่ในด้านการบริหารงานทั่วไป พบความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติในการพิจารณาการใช้
อํานาจบังคับบัญชาที่เป็นการทั่วไปของผู้อํานวยการที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในว่าสามารถกระทําได้ใน
เร่ืองใดและขอบเขตใดบ้าง ซึ่งอํานาจการบังคับบัญชาที่จะไปกระทบต่อหลักความเป็นอิสระและความ
เที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบที่ไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกําหนด จึงควรจะต้องมีหลักเกณฑ์ในด้านการใช้อํานาจบังคับบัญชาของผู้อํานวยการท่ีจะไม่ไป
กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นรูปธรรมและนําไปปฏิบัติได้   

2) ขอบเขตและภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบที่กําหนดขึ้นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการขององค์การมหาชน ที่ถือว่าเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการใช้ดุลยพินิจกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่ในการสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน พบว่าการใช้ดุลยพินิจในการกําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่ไม่ครบถ้วน สามารถ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพด้านการตรวจสอบภายในท่ีไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการบริหารและการ
กํากับดูแลกิจการในด้านต่างๆ การกําหนดขอบเขตและภารกิจการตรวจสอบภายในท่ีมีความ
หลากหลายในแต่ละองค์การมหาชน ทําให้ขาดการแก้ไขปัญหาที่เป็นผลมาจากการขาดการตรวจสอบ 
ทําให้บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้ความเช่ือมั่นแก่ผู้บริหารและ
คณะกรรมการว่าองค์กรจะสามารถบรรลุเป้าหมายในระดับที่เหมาะสม จึงควรให้มีหลักเกณฑ์หรือ
มาตรฐานในด้านขอบเขตการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนที่ควรต้องปฏิบัติ 

3) บทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จะสามารถช่วยสนับสนุนการ
บริหารงานภายในองค์การมหาชน ภายใต้ระบบการตรวจสอบในด้านต่างๆ ได้แก่ การตรวจสอบ
ระบบการงบประมาณ การตรวจสอบระบบการบัญชี และการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุ หากผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนไม่ได้มีความรู้และความเช่ียวชาญท่ีเพียงพอ 
รวมถึงทักษะจําเป็นที่เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบ จะส่งผลให้การตรวจสอบภายในไม่สามารถที่จะ
วิเคราะห์ถึงปัญหาหรือจุดบกพร่องที่องค์การมหาชนควรจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างแท้จริง 
นอกจากน้ี การตรวจสอบการบริหารและการกํากับดูแลกิจการในด้านการจัดทําบริการสาธารณะของ
องค์การมหาชน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและดําเนินกิจการขององค์การมหาชนในมุมมองการ
ประเมินผลและตรวจสอบโดยรัฐในแง่ของความคุ้มค่าในการดําเนินกิจการ ผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชนควรจะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้และ
ความสามารถ เพ่ือช่วยให้การบริหารงานขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
คําสําคญั: การตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน
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ABSTRACT 
 
 This independent study aims to study the roles and responsibilities of 
the internal auditors working in the public organizations under the provisions of the 
public law, The Public Organization Act of 1999, and the law on internal audit that 
apply to public organizations. The study is to consider the terms and provisions 
related to internal auditor’s roles and responsibilities in the area of the structured 
chain of command, the command of the senior management to the internal auditor 
and the scope of audit responsibility that affecting the performance of the internal 
audit. By comparison with international standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing that has become international condition for internal auditors of all 
organizations should continue to be observed. This brings about to monitor on the 
capabilities of internal auditors working in public organizations, which should be 
conducted under skills, knowledge, and expertise in the field of inspection. With the 
aim to encourage internal audit to be an important part in supporting to 
management levels, senior executives and the board of directors are able to manage 
risk management, control, and corporate governance to be effective as a new form 
of state agency. The studying founds as followed;  
 1) As studying on the chain of command of the internal audit department 
and the internal auditor of the public organizations, the internal auditor will be 
responsible for the audit report and received the commands from the audit 
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committee or the board of directors of the public organizations, as defined under the 
legal provision. Meanwhile, the provision requiring the internal auditor is subordinate 
to the CEO of public organizations under the condition that the CEO can use the 
power of command only in the areas of general administration. However, there is no 
obvious practical use in determining the area and scope that the CEO can use the 
power of command of general administration to internal audit practically without 
going effect on the independence and objectivity of internal auditors. The impractical 
of power of command using by The CEO will cause the performance audits meet the 
low quality affecting audit goals. Therefore, there should be the rules of the concrete 
action indicating how to use power of command that not affecting to the 
independence of operation of the internal auditors.  
 2) The audit’s duties and obligation assigned by the audit committee or 
the board of directors of the public organizations, as defined under the legal 
provision which is authorized to use discretion and authority to determine the scope 
of the audit work. Finding the use of discretion in determining the scope of internal 
audit that is not appropriate can affect the sufficient quality of the internal audit, not 
cover enough on the administrative and governance issues of scoping mission and 
audit in a range of public organizations. So that, the lack of a solution which is the 
result by lacking of monitoring is occurred, and the role of internal auditors are not 
efficient enough to provide assurance to management level and the board in be able 
to achieve ultimate goals.  Therefore, there should provide guidelines or standards of 
the audit work in the appropriate areas in which the audit committee can scope 
duties and obligation to internal audit should be performed. 
 3) The roles and responsibilities of internal auditors can help to support 
corporate administration by the monitoring system in areas including system 
monitoring the budget, monitoring accounting system and monitoring system for 
procurement and supply management. If the internal auditors of the public did not 
have sufficient knowledge and expertise and the skills required to be a tool to check, 
the internal audit works will not be able to analyze any problem or any bug that 
public organizations should be improved truly. Moreover, monitoring on 
management and governance of public services as the purpose of establishing public 
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organization unit is useful for management levels in view of the assessment including 
monitoring by the state in terms of cost of operation. Therefore, the internal auditors 
of public organizations should be encouraged and supported to qualify in knowledge 
and abilities to help the management in the most efficient ways. 
  
Keyword: internal audit of the public organizations 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี เน่ืองจากได้รับความกรุณาจากกรรมการสอบสาร
นิพนธ์ทุกท่านในการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. เจตน์ สถาวรศีลพร 
กรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ท่านช่วยกรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเน้ือหาและรายละเอียดให้มี
ความถูกต้องและชัดเจนมากย่ิงขึ้น และโดยเฉพาะอย่างย่ิง ศาตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ 
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ท่านได้กรุณาเสียสละเวลามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
จัดทําสารนิพนธ์ฉบับน้ี ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงข้อบกพร่อง และแก้ไขเน้ือหาให้มีความ
เหมาะสม ถูกต้องและครบถ้วนมากย่ิงขึ้น  
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้และให้คําปรึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ในการเรียนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างย่ิงต่อผู้เขียนที่ไม่ได้เป็นผู้ที่จบสาขาวิชากฎหมายโดยตรงได้เข้าใจเน้ือหาของหลักการของ
กฎหมายมหาชน เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่ความรับผิดชอบในการทํางานที่เก่ียวข้องได้ 
นอกจากน้ี ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โครงการในหลักสูตรที่คอยช่วยเหลือและอํานวยความสะดวก
ต่างๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการเรียนตลอดระยะเวลาที่ เข้า
ทําการศึกษาในหลักสูตรน้ี และท้ายที่สุด ขอขอบพระคุณครอบครัว เพ่ือนๆพ่ีๆในโครงการ และเพ่ือน
ร่วมงานทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและเป็นกําลังใจสําคัญที่ทําให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดทํา
สารนิพนธ์ฉบับน้ีได้ 
 หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้เพ่ือการปรับปรุงและ
แก้ไขในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
 
         นางสาวนาถรพี นาวัลย์ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสําคญัของปญัหา 
 
 “องค์การมหาชน” จัดต้ังขึ้นในรูปแบบองค์การภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือ
รองรับภารกิจด้านอ่ืนๆของรัฐตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management – NPM) น้ัน เป็นแนวคิดการจัดการภาครัฐที่มุ่งเน้นลูกค้าและผลลัพธ์
เป็นหลัก โดยมีโครงสร้างองค์กรและกลไกในการให้บริการท่ีหลากหลาย เป็นการนําแนวคิดการ
บริหารการจัดการของภาคเอกชนมาปรับใช้เพ่ือให้องค์กรมีความเป็นอิสระ ในปัจจุบันมีองค์การ
มหาชนที่จัดต้ังขึ้นหลายแห่งด้วยรูปแบบที่เป็นองค์การภาครัฐสมัยใหม่ที่ซึ่งมีความเป็นอิสระและ
คล่องตัวมากกว่าส่วนราชการทั่วไปในการบริหารการจัดบริการสาธารณะเฉพาะด้านให้แก่ประชาชน 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การมหาชนจัดต้ังขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการดําเนินภารกิจที่เป็นการแบ่งเบา
ภาระของรัฐก็ตาม แต่กิจกรรมการขับเคล่ือนภารกิจต่อประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจของประเทศน้ันเป็นประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา
ถึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการมีอยู่ขององค์การมหาชนน้ันๆว่าได้เป็นองค์กรที่ได้ช่วย
ผลักดันการพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมไปถึงการบริหารการจัดการทั้งในเร่ือง
งบประมาณและการบริหารองค์กรที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวน้ันได้มีความคุ้มค่าเหมาะสมแก่
การจัดต้ังและได้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือไม่  
 ทั้งน้ี องค์การมหาชนมีภารกิจในการที่ต้องจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะด้านตาม
กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนท่ีกําหนด ตลอดจนต้องมีการบริหารกิจการภายในที่เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามหลักจริยธรรม มีความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนมีการใช้งบประมาณของประเทศ
อย่างคุ้มค่าเหมาะสมที่ยังประโยชน์ให้แก่ภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน เพ่ือให้การ
ดําเนินกิจการขององค์การมหาชนมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) การตรวจสอบภายในจะเป็นกลไกสําคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างมูลค่า
ให้กับองค์การมหาชน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
ประเมินผลและสอบทานเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อบกพร่องภายในท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้มีการดําเนินการแก้ไข
ได้อย่างทันท่วงที  
 อย่างไรก็ตาม ได้มีปัจจัยและประเด็นปัญหาหลายด้านที่เป็นอุปสรรคสําคัญที่จะทําให้
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่มีประสิทธิผลตามแผนงานที่วางไว้ ตลอดจนข้ออุปสรรค
จากความไม่ชัดเจนของข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ที่ส่งผลให้คุณภาพการตรวจสอบภายในที่มีต่อองค์การ
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มหาชนไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย และส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนได้ ดังน้ัน 
ผู้เขียนจึงเห็นสมควรศึกษาหลักการเก่ียวกับการตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐาน ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายในด้านการตรวจสอบเพียงพอ
หรือไม่ ตลอดจนประเด็นปัญหาและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์การมหาชนเป็นอย่างไร เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการปรับปรุงแก้ไขและ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในที่ดีขององค์การมหาชนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตในการศึกษา 
 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีมุ่งเน้นการศึกษาบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การมหาชน ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายองค์การมหาชน คือ พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 หรือที่ เ ก่ียวข้อง ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบภายในในระดับสากล โดยได้ทําการศึกษาในประเด็นต่างๆ 
ดังน้ี 

- ศึกษาหลักการและข้อความคิดทั่วไปของการตรวจสอบภายใน ที่ศึกษาถึงแนวคิด
และวิวัฒนาการการตรวจสอบภายใน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ มาตรฐานสากลท่ีเป็นมาตรฐาน
วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ตลอดจนหลักการการบริหารงานองค์กรที่เก่ียวข้องกับการ
ตรวจสอบภายใน 

- ศึกษาหลักเกณฑ์และบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในที่มีใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่บทบัญญัติทางกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การ
มหาชน 

- ศึกษาและนําเสนอบทบาทการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ
มหาชน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารที่ดี และนําเสนอประเด็นและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 

- นําเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว 



บทท่ี 2 
หลักการและข้อความคดิท่ัวไปของการตรวจสอบภายใน    

 
2.1 นิยามและความหมายของการตรวจสอบภายใน 
 
 การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างย่ิง
ต่อการกํากับดูแลกิจการขององค์กร โดยเป็นการช่วยให้องค์กรมีการดําเนินกิจกรรมการบริหารท่ี
บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหรือเป้าหมายสูงสุด ทั้งน้ี การตรวจสอบภายในเป็นวิชาชีพที่มีการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร เน่ืองจากการบริหารงานและกิจการขององค์กรในแต่ละ
แห่งล้วนแล้วมีความแตกต่างกันไปในเชิงโครงสร้าง วัฒนธรรม ขนาดของกิจการ ระบบการบริหารงาน
ต่างๆ ระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมกิจการ1 ดังน้ัน การท่ีมีกิจกรรมการตรวจสอบภายในท่ี
เหมาะสมสอดคล้อง จะช่วยในการส่งเสริมให้การบริหารกิจการไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ องค์กรใดก็
ตามที่มีบทบาทของการตรวจสอบภายในภายในองค์กรย่อมแสดงให้เห็นว่ากิจการขององค์กรจะ
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายในระดับที่มีประสิทธิภาพ  
 เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานที่
บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร จึงได้มีการกําหนดคํานิยามความหมายของการตรวจสอบภายในใน
บริบทต่างๆ ดังน้ี 
 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors : IIA)2 เป็น
สถาบันหลักสําคัญที่ทําหน้าที่กํากับดูแลด้านวิชาชีพการตรวจสอบภายในระหว่างประเทศ โดย IIA 
เป็นสมาคมผู้ตรวจภายในสากลที่มีสํานักงานใหญ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กําหนดความหมายของ
การตรวจสอบภายในไว้ในเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ที่เรียกว่า “International Standards for Professional Practice of Internal Auditing”3 ไว้ว่า  
 “Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting 
activity designed to add value and improve and organization’s operations. It helps an 
organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach 

                                                  
1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 

แนวทางการตรวจสอบภายใน, (ปทุมธานี : ดูมายเบส, 2548), น. 4. 
2 ซึ่งต่อไปในสารนิพนธ์ฉบับน้ีจะเรียกว่า IIA  
3 The Institute of Internal Auditors, “Definition of Internal Auditing,” สืบคน้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559, จาก https://na.theiia.org  
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to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and 
governance processes”  
 ทั้งน้ี ต่อมาทางสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย4 ได้ดําเนินการแปล
ความหมายจากต้นฉบับของสมาคมผู้ตรวจภายในสากลไว้ว่า“การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการ
ให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อย่างเป็น
ระบบและเป็นระเบียบ” โดยผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรจะเป็นผู้ทําหน้าที่วิเคราะห์ เสนอแนะ และ
ให้คําปรึกษา 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นคณะบุคคลตามกฎหมายท่ีทําหน้าที่วินิจฉัยด้าน
การตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ได้วางหลักเกณฑ์และข้อบังคับ
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ดําเนินการปฏิบัติด้านการตรวจสอบภายในตามที่กําหนด5 โดยให้
ความหมายของการตรวจสอบภายในไว้ว่า “การตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมที่
ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดความม่ันใจและให้
คําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงาน การตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรับ
ตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี” 
 อุษณา ภัทรมนตรี6 ได้ให้ความหมายของการตรวจสอบภายในไว้ว่า “การตรวจสอบ
ภายใน คือ กิจกรรมเก่ียวกับการแสดงความเห็นเพ่ือให้ความเช่ือมั่นอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
และกิจกรรมให้คําปรึกษา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์การ และการปรับปรุงการดําเนินการขององค์การ การ
ตรวจสอบภายในจะช่วยให้องค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่างๆท่ีกําหนดโดยใช้การประเมินและการ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็น
ระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี” 

                                                  
4 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, “มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

การตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554,”สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559, จาก 
http://www.theiiat.or.th. 

5 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและ
การประเมินผลการควบคุมภายใน, (กรุงเทพมหานคร : ซิสเต็ม โฟร์ กราฟฟิคส์), น. 1-4. 

6 อุษณา ภัทรมนตรี, การตรวจสอบภายในสมัยใหม่, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550), น. 1-4. 
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 พันธ์พงศ์ เกียรติคุณ7 ได้ให้ความหมายของการตรวจสอบภายในไว้ว่า “การตรวจสอบ
ภายใน หมายถึงกิจกรรมท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆในองค์กร ทั้งในเรื่องการ
บัญชี การเงิน และการปฏิบัติงานทั้งมวล ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเป็น
หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระจากการแทรกแซง” 
 จากคํานิยามและความหมายของการตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น จะพิจารณาเห็น
ได้ว่าบริบทสําคัญของการตรวจสอบภายในเน้นยํ้าเรื่องของการดําเนินงานการตรวจสอบและการ
ประเมินผลที่เป็นไปด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมด้วยวิธีการให้ความเช่ือมั่นและให้คําปรึกษา ซึ่ง
การตรวจสอบและประเมินจะต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบและระเบียบวิธีที่จะทําให้กระบวนการบริหาร
ความเส่ียง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการขององค์กรได้รับการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผล 
โดยมีจุดมุ่งหมายสําคัญคือ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรและนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ตามท่ีกําหนด จึงอาจกล่าวได้ว่า การตรวจสอบภายในจึงเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่าง
ย่ิงสําหรับการดําเนินกิจการของทุกๆองค์กร เพราะจะเป็นการให้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
กระบวนการดําเนินงานต่างๆภายในองค์กรจะตอบสนองต่อการบรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนด  
 
2.2 วิวัฒนาการและแนวคิดการตรวจสอบภายใน 
 
 แนวคิดการตรวจสอบภายในน้ันมีที่มาจากการท่ีผู้บริหารของหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆในต่างประเทศได้เน้นให้มีการตรวจสอบด้านการบัญชีและการเงิน ประเภทบันทึกรายรับ-
รายจ่ายทางบัญชี ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีถือว่าเป็นผู้ริเร่ิมให้มีการตรวจสอบทางการ
บัญชีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1775 (พ.ศ. 2318) โดยได้มีการจัดต้ังสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สหรัฐอเมริกา (American Institute of Certified Public Accountants : AICPA) ที่ทําหน้าที่ใน
การวางหลักการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานการสอบบัญชีที่เป็นสากล โดยบริษัทเอกชน หน่วยงานและ
องค์กรต่างๆนําไปใช้ในการดําเนินงานด้านสอบบัญชีได้อย่างเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 
ค.ศ. 1941 (พ.ศ. 2484) เป็นช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าอันเน่ืองมาจากผลกระทบเหตุการณ์
สงครามโลก สหรัฐอเมริกาจึงต้องมีการระดมเงินทุนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จนทําให้
บริษัทเอกชนต่างๆต้องมีการแสดงงบการเงินต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือรับรองงบทางการเงิน โดยเน้นการ
ตรวจสอบขยายไปท่ีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆว่ามีการบริหารงานที่เป็นไป

                                                  
7 พันธ์พงศ์ เกียรติคุณ, ปัจจัยแห่งความสําเร็จของงานตรวจสอบภายใน, 

(กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2543), น. 11. 
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ตามที่กําหนดหรือไม่ รวมทั้งการตรวจสอบกรณีทุจริต8 ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่าการตรวจสอบบัญชีใน
ยุคสมัยแรกเป็นการดําเนินงานที่มีจุดประสงค์ของการแสดงให้เห็นถึงงบการเงินที่แสดงถึงความ
น่าเช่ือถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นที่นําไปสู่การอยู่รอดของบริษัทและองค์กรเอกชนในจากผลกระทบ
ภาวะสงคราม ซึ่งเมื่อได้ทําการตรวจสอบบัญชีแล้วอาจพบได้ว่ามีปัจจัยการดําเนินงานขององค์กร
หลายด้านที่ไม่ใช่เพียงแต่ด้านบัญชีเท่าน้ันที่จะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอด การดําเนินงานต่างๆ
ภายในองค์กรที่ไม่เป็นไปตามจุดประสงค์การบริหารงาน และการกระทําในลักษณะทุจริต จึงนําไปสู่
การขยายขอบเขตการตรวจสอบแต่ด้ังเดิมเป็นการตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี การดําเนินการด้าน
ตรวจสอบภายในทั้งในต่างประเทศและประเทศไทยมีวิวัฒนาการของการพัฒนางานตรวจสอบภายใน 
ดังน้ี 
 
 2.2.1 การตรวจสอบภายในในต่างประเทศ 
 ดังที่ ไ ด้กล่าวไปข้างต้น ผู้ ริ เริ่มการพัฒนางานตรวจสอบภายใน คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้ริเร่ิมการพัฒนาโดยการนํากิจกรรมด้านการตรวจสอบบัญชีที่บริษัทภาคเอกชนใช้ใน
การสร้างความเช่ือมั่นของกิจการ และนํามาสู่การตรวจสอบด้านการดําเนินงานในด้านต่างๆโดยเป็น
การตรวจสอบที่เรียกว่า การตรวจสอบแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Audit)9 โดยเพ่ิมการ
ตรวจสอบระดับปฏิบัติการ การตรวจสอบระบบ การตรวจสอบการดําเนินงานในด้านความประหยัด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือที่เรียกว่า 3E’s Audits (Economy, Efficiency, Effectiveness 
Audits) และได้กําหนดเป็นมาตรฐานในปี ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) โดยผู้กําหนดมาตรฐานดังกล่าว 
คือ สํานักงานตรวจสอบภาครัฐของสหรัฐอเมริกา (General Accounting Officer : GAO) ที่ทํา
หน้าที่กํากับดูแลการตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐ ทั้งน้ี มาตรฐานการตรวจสอบดังกล่าว GAO ได้
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอยู่หลายคร้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติได้ตามจริง จึงเรียกมาตรฐานน้ีว่า 
“The Yellow Book” ซึ่งเป็นการเรียกตามสีหน้าปกของมาตรฐาน10  
 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการตรวจสอบที่ GAO ได้จัดทําขึ้นได้ขยายผลไปสู่การกําหนด
มาตรฐานการตรวจสอบภายในของภาคเอกชน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีกํากับดูแลด้าน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน คือ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล หรือ IIA ดังที่ได้กล่าวไปในส่วนของ
คํานิยามและความหมายของการตรวจสอบภายในข้างต้น ทั้งน้ี ในส่วนของความเป็นมาของ IIA น้ัน  
IIA ได้ก่อต้ังมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1941 (พ.ศ. 2484) โดย Victor Z. Brink ผู้เขียนตําราว่าด้วยการ

                                                  
8 อุษณา ภัทรมนตรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 1-7. 
9 เพ่ิงอ้าง, น. 6. 
10 เพ่ิงอ้าง, น. 7. 
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ตรวจสอบภายในฉบับแรก และทําให้ John B. Thurston และ Robert B. Milne ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทเอกชนในกรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ริเร่ิมการจัดต้ังองค์กรที่ทําหน้าที่อย่างเป็นอิสระใน
การบริหารการตรวจสอบภายใน และนํามาซึ่งการยกระดับการตรวจสอบภายในให้เป็นกระบวนการที่
สําคัญในการตรวจสอบการบริหารกิจการขององค์กรเอกชนต่างๆ ในยุคที่มีการขยายตัวทางธุรกิจเป็น
อย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 19 – 2011 เมื่อ IIA ก่อต้ังขึ้นก็ได้มีสมาชิกองค์กรเอกชนต่างๆเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามลําดับหลังจากที่ได้มีการจัดประชุมเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1941 (พ.ศ. 2484) และมีการ
ดําเนินการเรื่อยมา ซึ่งหลังจากที่ GAO ได้กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภาครัฐใน The Yellow 
Book แล้ว IIA ได้ก็ได้มีการประกาศมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 
2518) โดย IIA ได้กลายเป็นองค์กรหลักในด้านการวางมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนวาง
นโยบาย จรรยาบรรณและข้อควรปฏิบัติต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงมีในการดําเนินกิจกรรมการ
ตรวจสอบและถูกนําไปใช้อ้างอิงในหน่วยงานและองค์กรของประเทศต่างๆท่ัวโลก 
 แม้ว่าจะมีองค์กรที่ทําหน้าที่ในการวางมาตรฐานการตรวจสอบภายในในระดับสากลเพ่ือ
ผลักดันในหน่วยงานและองค์กรต่างๆสามารถตรวจสอบการบริหารกิจการในด้านต่างๆแล้ว การ
ตรวจสอบการดําเนินกิจการของธุรกิจต่างๆ พบว่ามีการกระทําที่มีลักษณะไม่สุจริตเกิดข้ึนโดยตัว
องค์กรธุรกิจเอง ทั้งน้ี การดําเนินธุรกิจขององค์กรต่างๆในสหรัฐอเมริกาได้ถูกตรวจสอบพบว่ามีองค์กร
ธุรกิจหลายแห่งมีการจ่ายเงินสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐในประเทศอ่ืนเพ่ือสิทธิพิเศษในการประกอบ
ธุรกิจในประเทศน้ันๆ ซึ่งการกระทําดังกล่าวรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่
สุจริต จึงเป็นผลให้ในปี ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520)  สหรัฐอเมริกามีการประกาศใช้กฎหมายป้องกันการ
ติดสินบนที่เรียกว่า Foreign Corrupt Practices Act : FCPA โดยเป็นการกําหนดให้การจ่ายเงิน
สินบนหรือเงินใดๆให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศอ่ืนหรือการจ่ายให้ผู้รับที่ไม่อาจจะระบุตัวผู้รับได้
เป็นความผิด โดยผู้บริหารองค์กรจะต้องจัดให้มีระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกิจการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการติดสินบนหรือการจ่ายเงินที่ไม่สุจริต และจะต้องรายงานการควบคุมภายในด้าน
การเงินต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (The Securities and Exchange 
Commission : SEC (US))12 ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) ได้มีการก่อต้ัง Treadway 
Commission ขึ้นอันเน่ืองมาจากได้มีเหตุการณ์การล้มเหลวทางธุรกิจเกิดข้ึนหลายแห่ง โดยเป็นการ
รวมกลุ่มของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้มีการจัดทํารายงานเพ่ือเน้นยํ้าถึงความสําคัญของการควบคุม

                                                  
11 The Institute of Internal Auditors, “About The IIA,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2559, จาก https://global.theiia.org. 
12 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 7. 
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ภายใน และการตรวจสอบภายในซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในขององค์กร โดยต่อมาในปี ค.ศ. 1990 – 1992 (พ.ศ. 2533 - 2535)  ได้มีการจัดต้ัง
คณะทํางาน The Committee Organization of the Treadway Commission หรือ COSO และ
ได้มีการเสนอรายงานกรอบการควบคุมภายในเชิงสัมพันธ์ (Internal Control – Integrated 
Framework)13 โดยในรายงานได้นําเสนอองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้านที่องค์กรต่างๆ
สามารถนําไปใช้ในการบริหารและจัดวางระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการนําไปใช้
อ้างอิงอย่างแพร่หลาย  
 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นจะพิจารณาเห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกาได้ให้ความสําคัญเก่ียวกับ
การควบคุมและตรวจสอบการบริหารดําเนินกิจการขององค์กรภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการ
ตรวจสอบบัญชี การควบคุมและการตรวจภายในเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี คฺ.ศ. 2001 
(พ.ศ. 2544)  ได้เกิดเหตุการณ์การล้มละลายขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ที่เป็นกรณี
ตัวอย่างได้แก่ บริษัทเอ็นรอน (Enron Corporation) ซึ่งเป็นภาคธุรกิจด้านพลังงานขนาดใหญ่ และ
ได้ล้มละลายเน่ืองจากการจัดทํารายงานงบทางการเงิน โดยปกปิดหน้ีสินและตบแต่งรายได้เกินจริงปี
ละมากกว่าร้อยล้านดอลล่าร์ (US Dollar) มาเป็นเวลาถึง 5 ปีก่อนที่จะล้มละลาย โดยผลจากการ
ล้มละลายของเอ็นรอนส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นในการสูญเสียมูลค่าหุ้นไปราว 50,000 ล้านดอลลาร์ 
รวมท้ังพนักงานของเอ็นรอนในสหรัฐอเมริกาต้องตกงานถึง 27,000 คน14 ส่งผลกระทบต่อตลาดทุน
และเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งผลจากกรณีน้ีเป็นผลให้สหรัฐอเมริกาต้องเพ่ิมมาตรการทางกฎหมาย
เพ่ือป้องกันและกําหนดบทลงโทษแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้การประกาศใช้
กฎหมาย Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการบัญชีของ
บริษัทมหาชนและการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน15 จึงนับได้ว่าเป็นกฎหมายที่สร้างความต่ืนตัว
ในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการขององค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยกําหนดมาตรการในด้านของการ
ปรับปรุงคุณภาพทางความแม่นยําด้านบัญชีและความน่าเช่ือถือของข้อมูล รวมทั้งเพ่ิมความสําคัญของ
การควบคุมภายในให้มากข้ึน การตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลกิจการ ที่ผู้บริหารระดับสูง
จะต้องดําเนินการตามอย่างเคร่งครัด  

                                                  
13 เพ่ิงอ้าง, น. 8. 
14 กิตติศักด์ิ ปรกติ, “การทุจรติคอร์รัปช่ันของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”

ในการสอนวิชากฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555, น.3. 
15 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของธรรมาภิบาล 10 ปี ภายหลังการ

ใช้ Sarbanse-Oxley Act,” เล่มที่ 24 DBD Accounting, น. 8. 
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 อาจสรุปได้ว่าการตรวจสอบภายในในต่างประเทศท่ีมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําใน
ด้านการจัดวางระบบการควบคุมและการตรวจสอบ นํามาซึ่งการตระหนักถึงความสําคัญของการ
บริหารกิจการโดยใช้เคร่ืองมือการตรวจสอบในด้านต่างๆอย่างแพร่หลาย แนวคิดและวิธีการ
ตรวจสอบที่มีจุดเร่ิมต้นในด้านการตรวจสอบทางบัญชี การควบคุมภายในในด้านบัญชี ได้พัฒนา
ต่อเน่ืองมาถึงการควบคุมภายในและการกํากับดูแลกิจการ โดยใช้วิธีการตรวจสอบภายในเป็น
เครื่องมือสําคัญในการดําเนินงาน สร้างกรอบแนวทางและมาตรฐานการตรวจสอบเพ่ือนําไปปฏิบัติที่
แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆท่ัวโลก โดยประเทศไทยได้มีการรับเอาแนวทางและกรอบความคิด
ทางการตรวจสอบมาประยุกต์ใช้เช่นกัน 
 
 2.2.2 การตรวจสอบภายในในประเทศไทย 
 จากการศึกษาพัฒนาการการตรวจสอบภายในในต่างประเทศ พิจารณาเห็นได้ว่ามีการ
พัฒนาแนวปฏิ บัติ หลักการ และกรอบมาตรฐานมาจากคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และ The Committee Organization 
of the Treadway Commission (COSO) แต่การดําเนินงานด้านการตรวจสอบภายในได้เข้ามามี
บทบาทต่อการบริหารกิจการต่างๆของหน่วยงานและองค์กรของประเทศไทย รวมท้ังบริษัทจด
ทะเบียนของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2535 ดังนั้น การตรวจสอบภายในจึงได้มีการอ้างอิงแนวทางการ
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นดําเนินการตามหลักการมาตรฐานสากลที่มีอยู่ และเมื่อได้ทําการศึกษาพัฒนาการของ
การตรวจสอบภายในของประเทศไทยแล้วจะพบว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกับพัฒนาการของการ
ตรวจสอบภายในในของสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มต้นจากการให้มีการสอบบัญชีตามบทบัญญัติใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ในปี พ.ศ. 2472 และการจัดต้ังสมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 249116 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้แนวการ
ปฏิบัติด้านการบัญชีและการตรวจสอบทางบัญชีของไทยสอดคล้องกับหลักการสากล และได้มีการ
จัดทําวารสารนักบัญชี และแต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้สมาคมเพ่ือทําหน้าที่ด้านต่างๆ รวมถึงการ
บัญญัติศัพท์ทางบัญชีและนําไปสู่การตรากฎหมายด้านการบัญชีขึ้นในปี พ.ศ. 2505 ได้แก่ 
พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2505 และในช่วงเวลาเดียวกัน ส่วนราชการของ
ไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายในในหน่วยงานราชการต่างๆ  จึงได้มีการประกาศ
จากกระทรวงการคลัง ได้แก่ ระเบียบการจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ซึ่งมีสาระสําคัญในการ
กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัด มีการแต่งต้ังข้าราชการเพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายในจํานวน 1 คนหรือหลายคน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

                                                  
16 อุษณา ภัทรมนตรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 1-9. 
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ของโครงการต่างๆ การก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนดําเนินการตรวจสอบภายในตามที่
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายและรายงานโดยตรงอย่างน้อยเดือนละคร้ัง17 ซึ่งภายหลังจากที่ได้มี
ประกาศฉบับน้ีขึ้นอาจถือได้ ว่าประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในที่
นอกเหนือไปจากการตรวจสอบทางบัญชีที่มุ่งเน้นไปในด้านการตรวจสอบการเงินเพียงอย่างเดียว และ
เป็นผลให้การตรวจสอบภายในของประเทศไทยจึงได้มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ ดังน้ี 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2516 – 2521 หลังจากที่ได้มีการกําหนดส่วนราชการมีการแต่งต้ังให้มี
ผู้ทําหน้าที่การตรวจสอบภายในของหน่วยงานแล้ว วิธีการปฏิบัติและข้อกําหนดด้านการตรวจสอบ
ภายในได้มีการถูกกําหนดไว้ในระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษา และการนําส่งเงินของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2516 ซึ่งมีการกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดมีการแต่งต้ังข้าราชการใน
ระดับไม่ตํ่ากว่าช้ันตรีอย่างน้อย 2 คน ทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบการเงินประจําเดือน และ
ระเบียบดังกล่าวได้มีปรับปรุงในปี พ.ศ. 2520 ที่เปลี่ยนแปลงการแต่งต้ังผู้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบ
ภายในจากเดิมทํางานเป็นรูปแบบคณะกรรมการเป็นการแต่งต้ังข้าราชการอย่างน้อย 1 คน ทําหน้าที่
ในการตรวจสอบภายในของส่วนราชการน้ันๆ หรือของส่วนราชการในส่วนภูมิภาคหรือจังหวัดแล้วแต่
กรณี18 ซึ่งสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2519 ที่มีมติเห็นชอบกําหนดให้ส่วน
ราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เทียบเท่า และจังหวัดมีอัตรากําลังเพ่ือทําหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ หรือของจังหวัดโดยเฉพาะ โดยให้มีสายการบังคับบัญชาขึ้น
ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด รวมท้ังมอบหมายให้กระทรวงการคลังทําหน้าที่ใน
การสนับสนุนด้านวิชาการและการฝึกอบรมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน19 โดยกระทรวงการคลังได้จัดทํา
คู่มือการตรวจสอบภายในของส่วนราชการในปี พ.ศ. 2521 เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการขึ้นเป็นคร้ังแรก 
 ในปีช่วงปี พ.ศ. 2531 – 2539 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นองค์กร
ภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในด้านการตรวจสอบภายในของส่วนราชการได้มีการขยายขอบเขตการ
ตรวจสอบภายในแต่เดิมที่เป็นการตรวจสอบทางบัญชีไปสู่การตรวจสอบในด้านความประหยัด 
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ หรือที่เรียกว่า การตรวจสอบการ
ดําเนินงาน (Performance Audit)20 ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของการขยายขอบเขตหน้าที่การ

                                                  
17 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, “ความเป็นมาของการตรวจสอบภายในภาค

ราชการ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559, จาก http://www2.cgd.go.th. 
18 เพ่ิงอ้าง. 
19 เพ่ิงอ้าง. 
20 อุษณา ภัทรมนตรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 1-10. 
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ตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่มีความชัดเจนในภาคการ
ตรวจสอบและประเมินผลมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ี ในส่วนของการตรวจสอบภายในสําหรับภาคเอกชน
ต่างๆ ก็ได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน โดยการจัดต้ังสมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 253221 และเป็นองค์กรในรูปแบบสมาคมที่มีบทบาทสําคัญเป็น
อย่างมากในการนําเอาหลักการตรวจสอบภายในสากลมาเผยแพร่ให้แก่กลุ่มสมาชิก โดยทางสมาคมได้
ดําเนินการทําสัญญาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน IIA ในต่างประเทศ ทั้งน้ี จึงนับ
ได้ว่าประเทศไทยได้ยอมรับถึงความสําคัญของหลักการ แนวคิดและความจําเป็นของการให้มี
กระบวนการตรวจสอบภายในสําหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจาก
องค์กรหน่วยงานภาครัฐเช่น สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ที่มีหน้าที่ในด้านการกํากับให้
มีการตรวจสอบภายในของส่วนราชการต่างๆแล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ดําเนินการออกประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระสําคัญในการกําหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของ
บริษัทที่ต้องการย่ืนคําขอจดทะเบียนจะต้องดําเนินการจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม
และให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีมาตรฐาน โดยที่มีการเน้นยํ้าถึงระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพก็เพ่ือก่อให้เกิดการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
และนํามาซึ่งการประเมินสอบทานผลโดยกระบวนการตรวจสอบภายในว่าการควบคุมเป็นไปตามที่
กําหนดหรือไม่ โดยใน ปี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการได้มีการจัดทําคู่มือสําหรับการควบคุมภายในที่มี
เน้ือหาเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรก เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนมีการนําไปใช้อ้างอิง จัดทํา
เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการจัดวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ในช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2545 ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการตระหนักถึงความสําคัญของ
การนําเอาระบบตรวจสอบภายในให้เข้ามามีบทบาทหลักทั้งองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
เน่ืองจากมีเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจคร้ังรุนแรงที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก และส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้า
ต่างๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า “วิกฤตต้มยํากุ้ง” ภาคธุรกิจสินค้าและบริการ การนําเข้าและ
ส่งออกสินค้า ตลอดจนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
กิจการบริษัทเอกชนหลายแห่งเกิดความล้มเหลวเป็นจํานวนมาก ทําให้ภาคธุรกิจจําเป็นต้อง
ดําเนินการประคับประคองกิจการของตนให้อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าครั้งรุนแรงที่สุด      

                                                  
21 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 9. 
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ดังน้ัน ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ จึงมีความต้องการท่ีจะต้องจัดการบริหารองค์กรให้อยู่รอดโดยการ
บริหารจัดการองค์กรที่ดี ซึ่งเคร่ืองมือที่สําคัญที่สุดก็คือระบบการตรวจสอบภายในของกิจการ เพ่ือ
เป็นการสร้างความเช่ือมั่นต่อการค้าและการลงทุนของผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจจะสามารถดําเนินอยู่ได้ด้วย
การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีที่ได้รับการประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจเอกชนเท่าน้ันที่ได้นําเอาระบบการตรวจสอบ
ภายในเข้ามามีบทบาทสําคัญ ผลกระทบภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้หน่วยงานภาครัฐต้องควบคุมและ
ลดภาระค่าใช้จ่ายลง การดําเนินงานขององค์กรหน่วยงานภาครัฐใดที่มีความสิ้นเปลืองและหมดความ
จําเป็นจะต้องพิจารณายุบเลิกไป ในปี พ.ศ. 2542 จึงได้มีการออกระเบียบที่มีจุดประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการกิจการที่ดีที่เป็นการส่งเสริมให้มีการบริหารบ้านเมืองอย่างเป็น
ระบบ ได้แก่ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
รวมทั้งได้กําหนดให้มีการประกาศใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2542 และในขณะเดียวกันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้มีการกําหนดให้บริษัท
จดทะเบียนจะต้องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ22 เพ่ือทําหน้าที่ในการ
กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน  
 และเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงระบบการค้าของประเทศต่างๆท่ัวโลกไปสู่ระบบการค้า
แบบเสรีในต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยจึงได้ให้ความสําคัญของระบบการตรวจสอบภายในท่ี
ขยายไปสู่การบริหารการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้การดําเนินงานในด้านต่างๆเกิดความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบและเช่ือถือได้ ที่จะเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามายังประเทศไทย
มากข้ึน ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการรณรงค์ให้บริษัทจดทะเบียนมี
การกํากับดูแลดูกิจการที่ดี ซึ่งแม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับปรุงและเผยแพร่แนว
ทางการปฏิบัติโครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์23 และยังเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ เพ่ือ
ปรับปรุงให้การตรวจสอบภายในของประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่กําหนดโดย IIA ซึ่งได้
กลายเป็นมาตรฐานข้อกําหนดที่มีการปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
 จากพัฒนาการของการตรวจสอบภายในของประเทศไทย สามารถพิจารณาสรุปได้ว่า 
การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการในด้านการบริหารและกํากับกิจการ โดยได้มีส่วนเก่ียวข้องกับ
ทุกขั้นตอนและกระบวนการบริหารงานของทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน การขยายขอบเขตการ
ตรวจสอบได้นําไปสู่การตรวจสอบภายในในทุกๆด้านที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลว่าการบริหารงาน

                                                  
22 เพ่ิงอ้าง. 
23 เพ่ิงอ้าง. 
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ภายในองค์กรได้เป็นไปตามข้อกําหนดที่เป็นการส่งเสริมให้องค์กรน้ันๆบรรลุเป้าหมาย หรือสามารถ
ดําเนินกิจการได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ดังน้ัน ความสําคัญของการตรวจสอบภายในจึงนํามาซึ่งการ
กําหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นการกํากับให้ทุกๆหน่วยงานต้องมีการตรวจสอบ
ภายในที่จะทําให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่าการบริหารกิจการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีการบริหารกํากับ
กิจการที่ดีเพียงพอที่จะสามารถส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายระดับองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 
2.3 ข้อความคิดหลักการบริหารงานตรวจสอบภายใน 
 
 2.3.1 โครงสร้างสายการบังคับบัญชา สถานะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
ความสัมพันธ์ที่มีต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ด้วยงานตรวจสอบภายในเป็นการดําเนินงานที่เก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ ที่มีการดําเนินอยู่ภายในองค์กร เพ่ือให้ทราบถึงความมี
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน กระบวนการต่างๆภายในองค์กรที่มีอยู่น้ันมีความสมบูรณ์ครบถ้วน
ในระดับที่เพียงพอหรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบภายในจึงเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องเข้าถึงแหล่งของข้อมูล
และกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆท่ีต้องการตรวจสอบได้ต้ังแต่เริ่มต้นจนกระทั่งกระบวนการเสร็จสิ้น 
และนําผลการตรวจสอบที่ได้มาจัดทําเป็นรายงานผลเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ในหลายๆ
องค์กรทั้งภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ รวมท้ังองค์การมหาชนเองก็ได้มีการจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในข้ึนเพ่ือทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายใน และให้มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายใต้
สังกัดหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ตามแผนงาน
การตรวจสอบที่กําหนดขึ้น ดังน้ัน การจัดโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในจึงเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญและจําเป็นอย่างมากท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุ
เป้าหมายตามแผนงานตรวจสอบ เหตุผลอันเน่ืองมาจากลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องเข้าทําการ
ตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่มีผู้ปฏิบัติงานต่างๆภายในองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบ การท่ีจะ
สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกขั้นตอนที่ต้องการตรวจสอบจึงต้องเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดย
หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องมีอํานาจและสถานภาพในองค์กรในระดับที่สูงพอที่จะทําให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระ เป็นที่ยอมรับและไม่ถูกกีดกันจากผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืนๆในการเข้าตรวจสอบในทุกๆรายละเอียด ดังน้ัน โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีสายการ
บังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงโดยตรงจะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ และเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive : CAE) ที่มีอํานาจเพียงพอในการ
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รายงานผลการตรวจสอบได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูงได้อย่างอิสระ สามารถรายงานข้อบกพร่อง
และความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถสั่งดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงได้
อย่างทันท่วงที รูปแบบการจัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมี
อยู่ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ24 ดังน้ี 

(1) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายบังคับบัญชารายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
(Board of Directors) หรือในทางโครงสร้างการบริหารอาจเรียกว่าเป็นคณะกรรมการระดับเดียว
(Unitary Board)25 เน่ืองจากคณะกรรมการชุดน้ีมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมกํากับนโยบายและ
กําหนดเป้าหมายหลักในระดับองค์กร และรับผิดชอบการอนุมัติพิจารณางบการเงินและธุรกรรมของ
องค์กรทั้งหมด โดยในธุรกิจภาคเอกชนแล้วคณะกรรมการจะได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมใหญ่ผู้ที่หุ้น 
(Shareholders meeting) และสําหรับในหน่วยงานภาครัฐของไทย องค์การมหาชนเป็นหน่วยงาน
อีกรูปแบบหน่ึงจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการลักษณะน้ีตามกฎหมายที่กําหนด โดยเรียกว่าเป็น
คณะกรรมการบริหาร รวมถึงองค์กรกระจายอํานาจที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลจากรัฐอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นกัน  

(2) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายบังคับบัญชารายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ 
(Managing Director) หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ (Chief Executive officer : CEO) โดย
กรรมการผู้จัดการจะเป็นกรรมการคนใดคนหน่ึงในคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับมอบหมายให้ทํา
หน้าที่ในการรับมอบนโยบายของคณะกรรมการกํากับดูแลไปบริหารและสั่งการต่อไปยังผู้บริหารใน
สายงานต่างๆตามลําดับช้ันลงไปในองค์กร ตลอดจนมีหน้าที่ติดตามและดูแลผลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด26   

(3) หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายบังคับบัญชารายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการคนใดคนหน่ึงได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 
หรือกรรมการตรวจสอบจะต้องแต่งต้ังจากกรรมการบริษัทเท่าน้ัน หรืออาจเป็นการแต่งต้ังจาก

                                                  
24 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 20. 
25 ยุพาพร จันทร์แช่มช้อย, “การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน : ศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ,” (สารนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), น. 13. 

26 เจริญ เจษฎาวัลย์, กระบวนการกํากับกิจการที่ดีเก่ียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ, 
(กรุงเทพมหานคร : พอดี), น. 50–51. 
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บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในด้านการตรวจสอบ โดยองค์ประกอบคณะกรรมการ
ตรวจสอบน้ันขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ประเภทองค์กรและธุรกิจ ตลอดจนกฎหมายและ
ข้อบังคับที่กําหนดที่แตกต่างกัน 

จากรูปแบบโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจภายในสามารถพิจารณา
เห็นได้ว่าผู้บริหารที่หน่วยงานตรวจสอบควรมีสายงานที่ขึ้นตรงน้ันเป็นทั้งรูปแบบองค์คณะและบุคคล
ซึ่งล้วนแล้วอยู่ในระดับการบริหารงานระดับสูง (Top Management) ทั้งสิ้น โดยการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานตรวจสอบภายในของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของกิจการ ประเภท
การดําเนินธุรกิจ โครงสร้างส่วนงานภายในท่ีมีอยู่ ตลอดจนการบริหารงานที่มีองค์กรหรือหน่วยงาน
อ่ืนเป็นผู้มีอํานาจทางกฎหมาย หรือเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลอีกทีหน่ึง ทั้งน้ี การจัด
โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจจึงต้องพิจารณาบริบทที่เก่ียวข้อง
ด้วยเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร ในประเทศต่างๆได้จัดให้มีรูปแบบของสายบังคับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในทั้งที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท หรือขึ้นตรงต่อกรรรมการผู้จัดการ หรือข้ึนตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

อย่างไรก็ดี สําหรับประเทศไทย รูปแบบหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีสายบังคับบัญชา
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นที่นิยมมากขึ้นทั้งในองค์กร
ภาคเอกชนและภาครัฐ สําหรับจุดเร่ิมต้นการกําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบน้ันได้มีการนําไป
ดําเนินการตามแต่ละประเภทองค์กรต่างๆ ได้แก่ ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ที่ทําหน้าที่กํากับดูแล
การจดทะเบียนของบริษัทได้มีการออกประกาศลงวันที่ 19 มกราคม 2541 กําหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการตรวจสอบ
ภายในของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน และกรรมการตรวจสอบจะต้องแต่งต้ังมาจากกรรมการ
บริษัทเท่าน้ัน27 ในส่วนของรัฐวิสาหกิจที่เป็นหน่วยงานของรัฐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการ

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ28และเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ29 และนํามาซึ่งการกําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบใน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ นอกจากน้ี ในส่วนของภาค
ราชการตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นคณะบุคคลท่ีได้รับ
การแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรีให้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการใน
ระดับกระทรวงและระดับกรม ตามที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบ

                                                  
27 ยุพาพร จันทร์แช่มช้อย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 23, น. 23 – 24. 
28 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2541 
29 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 เมษายน 2543 
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ภายในของส่วนราชการ30 ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงการกําหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการแต่งต้ังให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหน้าที่กํากับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายในขององค์กรประเภท
ต่างๆแล้ว แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการกํากับและควบคุม
งานด้านการตรวจสอบภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีการรายงานผลการตรวจสอบ
ตามท่ีคณะกรรมการบริหารระดับสูง หรือ Board of Directors มีนโยบายและข้อสั่งการ ตลอดจน
ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้สามารถปฏิบัติงาน
ตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมายแผนการตรวจสอบท่ีกําหนด ดังน้ัน การท่ีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีสายการบังคับบัญชาท่ีขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจึงเป็นรูปแบบโครงสร้างที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงการมีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
ทางการตรวจสอบท่ีเหมาะสม โดยท่ีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบตามแผนงานที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นเกี่ยวกับ
การแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ การศึกษา
ที่มาของการกําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่กํากับกิจกรรมการตรวจสอบภายในจะทํา
ให้เข้าใจรูปแบบโครงสร้างสายบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายใน รวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในได้ชัดเจนย่ิงขึ้น   

ที่มาของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) มีจุดเร่ิมต้นจากแนวความคิด
ขององค์กรสถาบันที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วในส่วนของวิวัฒนาการการ
ตรวจสอบภายใน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ (SEC) สมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสหรัฐอเมริกา
(AICPA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (IIA) และ The Committee Organization of the 
Treadway Commission (COSO) ที่สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมี
การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริหารในด้านการ
ตรวจสอบด้านต่างๆ เน่ืองจากแท้จริงแล้วคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นผู้
ที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลกิจการให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยมีพันธกรณีสําคัญที่จะต้อง
ควบคุมดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในองค์กรให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติทาง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งกรรมการไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลของการบริหารงานรวมทั้งความ

                                                  
30 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบภาค

ราชการ, (กันยายน 2544), น. 5–7. 
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เสียหายที่ เกิดขึ้นต่อองค์กรได้เลย31 นอกจากน้ี จากกรณีศึกษาการล้มละลายของ Enron 
Corporation ที่เกิดจากการทุจริจตบแต่งบัญชีที่เป็นเท็จ เป็นผลให้กฎหมาย Sarbanes-Oxley Act 
of 2002 (SOX) มาตรา 301 กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค (NYSE) จัดให้
มีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีอํานาจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร32 โดยหลักการแล้ว
จุดมุ่งหมายสําคัญของการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคือ การจัดให้มีการบริหารตรวจสอบภายใน
ขององค์กรหรือธุรกิจที่คณะกรรมการบริหารจะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารเร่ือง
น้ันๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ โดยมักเป็นเร่ืองสําคัญขององค์กร ได้แก่ 
นโยบายการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน รวมไปถึงการตรวจสอบการทุจริต 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการบริหารกิจการที่มีความคุ้มค่าเหมาะสมภายใต้แนวความคิดของการกํากับดูแล
กิจการ (Corporate Governance : CG) ดังน้ัน เมื่อพิจารณาที่มาของคณะกรรมการตรวจสอบของ
แต่ละประเภทองค์กรและหน่วยงานในประเทศไทยแล้ว สามารถจําแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี33 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่กําหนดให้มี
ตามประกาศข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์ 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบของส่วนราชการ เช่น กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงาน
เทียบเท่ากรม ที่กําหนดให้มีตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของส่วนราชการที่กําหนดโดย
กระทรวงการคลัง 

(3) คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐประเภทองค์กรกระจายอํานาจ ได้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ที่กําหนดให้มีตามกฎหมายท้ังรูปแบบ
กฎหมายที่บังคับใช้ทั่วไปกับทุกหน่วยงาน และกฎหมายบังคับใช้เฉพาะประเภทหน่วยงาน รวมไปถึง
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท องค์กรธุรกิจภาคเอกชนท่ัวไปท่ีมีความต้องการ
ในการกําหนดให้มีคณะกรรมการทําหน้าที่ตรวจสอบขึ้น รวมท้ังมีความสมัครใจในการจัดให้มีเพ่ือ
เตรียมการเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทมหาชน 

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการตรวจสอบน้ันมีที่มาทั้งจากข้อบังคับทางกฎหมาย ให้มี
อํานาจหน้าที่ในงานด้านการตรวจสอบตลอดจนความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริหารและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยมีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee 

                                                  
31 เจริญ เจษฎาวัลย์, การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน, พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพมหานคร 

: พอดี, 2542 ), น. 55 – 57. 
32 Sarbanse-Oxley Act of 2002, Public Law 107-204-July 30, 2002 
33 เจริญ เจษฎาวัลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26, น. 54. 
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Charter) และอีกด้านหน่ึงคือการให้มีคณะกรรมการทําหน้าที่ในการตรวจสอบแม้ไม่มีข้อบังคับ ด้วย
เหตุผลสําคัญคือเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารสามารถกํากับดูแลกิจการที่จะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ตามที่กําหนด อีกนัยหน่ึงพบว่า เหตุผลที่ทําให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมา แม้ว่าจะมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในที่ เ ป็นผู้ทําหน้าที่ ในด้านการตรวจสอบตามนโยบายของคณะ
กรรมการบริหารแล้วก็ตามคือ ระดับความเหมาะสมของความเป็นอิสระและการมอบอํานาจการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors) ที่มีต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเกิด
จากการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง 
โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องกําหนดนโยบายให้มีการตรวจสอบพร้อมกับต้องมอบอํานาจให้แก่
หน่วยงานตรวจสอบภายในให้สามารถเข้าถึงรายงาน เอกสารและข้อมูลสําคัญ ทรัพย์สิน รวมถึง
สามารถร้องขอให้บุคคลมาให้ข้อมูลจําเป็น อย่างไรก็ตาม บุคลากรผู้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้ตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่คณะกรรมการบริหารจะต้องคํานึงถึงในการมอบอํานาจใน
ระดับที่สูงพอที่จะสามารถทําให้ผู้ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ใน
ขณะเดียวกันระดับอํานาจท่ีมอบให้ก็จะต้องเหมาะสมตามระดับตําแหน่ง คุณสมบัติ วัยวุฒิและคุณวุฒิ
ตลอดจนระดับความไว้วางใจในตัวบุคคลที่จะมอบอํานาจให้ด้วย ซึ่งระดับความเป็นผู้อาวุโสของผู้
ตรวจสอบภายในในการเข้ารายงานต่อคณะกรรมการก็เป็นปัจจัยที่ในด้านความน่าเช่ือถือด้วย
เช่นกัน34  

ดังน้ัน เมื่อพิจารณาความมีอยู่ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วจะพบว่าเป็นจุดเช่ือม
ระหว่างคณะกรรมการบริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในการมอบ
อํานาจในระดับที่เหมาะสมแก่ผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานโดยให้มีการบังคับบัญชาโดยตรง
จากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตอบโจทย์ในด้านความเหมาะสมของการมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ทําหน้าที่การรายงานการตรวจสอบและช้ีแจงต่อคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงแก้ไขและกําหนดนโยบายหรือข้อสั่งการแก่ฝ่ายปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องต่อไปได้โดยเร็ว 
นอกจากน้ี ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในยังเป็นปัจจัยที่สําคัญย่ิงที่จะส่งเสริมให้งานด้านตรวจสอบภายในประสบความสําเร็จ 
โดยควรจะต้องมีการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ทั้งในองค์กรภาคเอกชนและส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ มีดังน้ี 

(1) การกําหนดบทบาทและวัตถุประสงค์การตรวจสอบให้ครอบคลุมงานลักษณะงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานที่กําหนด รวมทั้งกําหนดโครงสร้างสายบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจ
ภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มีความเป็นอิสระใน

                                                  
34 เจริญ เจษฎาวัลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31, น. 96. 
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ระดับที่สูงพอท่ีจะปฏิบัติงานให้สัมฤทธ์ิผล และการรายงานผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและ
สร้างความน่าเช่ือถือ35 โดยให้มีการบัญญัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรลงในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit Charter)  

(2) การมอบอํานาจการตรวจสอบในระดับที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
ด้านตรวจสอบภายใน (CAE) และผู้ตรวจสอบภายในตามระดับตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลทุกประเภทสําหรับการปฏิบัติงาน 

(3) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบอาจมีการจัดสายบังคับบัญชา
ของหน่วยงานตรวจสอบภายในแบ่งตามลักษณะการบริหาร โดยหากเป็นเรื่องการบริหารท่ัวไปให้ขึ้น
ตรงกับกรรมการผู้จัดการ  

(4) คณะกรรมการตรวจสอบภายในควรมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
ด้านตรวจสอบภายในกันในประเด็นของแผนงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ําเสมอ ไม่เพียงแต่ในด้าน
การทําหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบ ควรหารือประเด็นการบริหารงานภายในหน่วยงานต่างๆ 
งบประมาณต่างๆที่ต้องมีการใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงทบทวนความต้องการบุคลากรผู้
ตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการผู้ตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่ในด้านต่างๆ
และที่มีความสามารถเฉพาะในเน้ืองานตรวจสอบที่มีความซับซ้อน เช่น การตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ36 เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบให้การสนับสนุนและผลักดันในการสรรหาผู้
ตรวจสอบภายในที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการพัฒนาทักษะ
งานด้านตรวจสอบให้สูงข้ึน 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่คณะกรรมการบริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นด้านกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานการตรวจสอบ 
และกระบวนการที่ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการตรวจสอบน้ันมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะส่งผลให้ได้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพ โดยมีความเป็นกลางในการนําเสนอข้อเท็จจริง
และการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผล และมีการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย37  

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในการศึกษารูปแบบความเหมาะสมของโครงสร้างสายการบังคับ
บัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ถึงแม้ว่าสายบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้น

                                                  
35 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 21. 
36 ธญานิน เกิดผลงาม, “ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและทีมงาน

ตรวจสอบภายใน,” เลม่ที่ 51 จุลสาร สตท., น. 1–5 (2552). 
37 เพ่ิงอ้าง. 
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ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นรูปแบบหน่ึงที่หลายๆองค์กรในหลายๆประเทศ รวมท้ัง
ประเทศไทยได้มีการนําไปจัดโครงสร้างให้แก่หน่วยงานตรวจสอบภายในโดยให้เป็นไปตามข้อ
กฎหมายที่กําหนดก็ตาม แต่การบังคับบัญชาโดยคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อหัวหน้าหรือผู้
ตรวจสอบภายในยังมีปัจจัยด้านอ่ืนๆที่อาจส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งจะได้ทําการศึกษาต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบโครงสร้างสายการ
บังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบจะนํามาซึ่ง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในได้อย่าง
เพียงพอ และการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารท่ีก่อให้เกิดการตระหนักรู้ของ
คณะกรรมบริหารท่ีได้ทราบถึงจุดบกพร่องที่ต้องมีการแก้ไข รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กรของคณะกรรมการบริหารผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการในระดับที่มี
ประสิทธิภาพ 

 
 2.3.2 ภารกิจและความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย38 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายในไว้
ว่า “วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน คือ การประเมินการควบคุมขององค์กรเพ่ือให้มั่นใจว่า
องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ภายในใต้ค่าใช้จ่ายและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยความเสี่ยงของกิจกรรมต่างๆภายใน
องค์กรจะเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดทิศทางการทํางานของกิจกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการตรวจสอบภายใน ซึ่งหมายถึงการจัดแผนงานตรวจสอบภายในจาก
ข้อมูลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงขององค์กร” หากพิจารณาวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า
การตรวจสอบภายในคือการทําการประเมินระบบการควบคุมที่มีอยู่ขององค์กรว่ามีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือไม่ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทําหน้าที่ในการเข้า
ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือประเมินผลระบบควบคุมน้ันๆตามหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือให้ความ
มั่นใจแก่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงว่าองค์กรได้มีการใช้ระบบการควบคุมภายในต่อ
กิจกรรมต่างๆท่ีเหมาะสมและมีความคุ้มค่า รวมถึงการมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมท่ีจะช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้  

                                                  
38 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 14. 
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 ดังน้ัน การกําหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในใน
การปฏิบัติหน้าที่จึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้คณะกรรมการบริหารทราบว่ามีจุดบกพร่องใดบ้างที่เป็น
อุปสรรคสําคัญที่จะส่งผลกระทบทําให้ไม่บรรลุเป้าหมายของการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งหลังจากที่ได้มี
การจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงใน
รูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของกิจการแล้ว โครงสร้างภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในย่อม
ต้องประกอบไปด้วยผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีการบังคับบัญชาผู้ตรวจสอบ
ภายในในระดับตําแหน่งต่างๆลดหลั่นกันลงมา และมีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ตรวจสอบภายในที่ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกําหนด อย่างไรก็ตาม ในหัวข้อน้ีจะ
กล่าวถึงภารกิจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในภายใต้การบังคับบัญชางานด้านการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ การพิจารณาความสําคัญของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่มีการกําหนด
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน การกําหนดอํานาจหน้าที่ ภารกิจ และบทบาทของผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมท้ังศึกษาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน ลักษณะของงานด้าน
การตรวจสอบ และการบริการงานด้านตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนด 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (Internal Audit Charter) คือ เอกสารสําคัญที่จัดทําขึ้น
เพ่ือกําหนดให้ทราบว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีบทบาทอย่างไรภายในองค์กร โดยมีผู้ให้
ความหมายและคําจํากัดความของกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้ดังน้ี 
 อุษณา ภัทรมนตรี39 ได้ให้ความหมายไว้ว่า “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หมายถึง 
เอกสารที่จัดทําอย่างเป็นทางการและใช้เป็นกรอบอ้างอิง (Term of Reference : TOR) ในการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญของกิจกรรมหรือหน่วยงานตรวจสอบภายใน” 
 เจริญ เจษฎาวัลย์40 ได้กล่าวถึงคําจํากัดความของกฎบัตรการตรวจสอบภายในว่าคือ 
“เอกสารที่เป็นทางการที่อธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ (Objective) และความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นที่มาของการมีอํานาจหน้าที่ (Authority) 
ในการปฏิบัติงาน”  
 ทั้งน้ี กฎบัตรการตรวจสอบภายในจึงถือได้ว่าเป็นเอกสารท่ีแสดงถึงบทบาทและอํานาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ มีอํานาจในการสอบทานทุก
กิจกรรมภายในองค์กรตามที่กฎบัตรกําหนด เน่ืองจากกฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นเอกสารท่ี
แสดงถึงอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบอํานาจมาจากผู้บริหารระดับสูง ดังน้ัน 

                                                  
39 อุษณา ภัทรมนตรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 3-2. 
40 เจริญ เจษฎาวัลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31, น. 81. 
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เอกสารกฎบัตรการตรวจสอบภายในจึงต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหาร ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่เก่ียวข้อง และ
ต้องมีการเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในให้เป็นที่รับทราบภายในองค์กร เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน
ภายในรับทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยเอกสารควรจะต้องได้รับการอนุมัติ
อย่างน้อยทุกๆ 1 ปี หรือให้มีการทบทวนทุก 1-3 ปี41 เพ่ือให้มีการปรับปรุงรายละเอียดในกฎบัตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนกลยุทธ์การดําเนินกิจการขององค์กร ซึ่งแผนการตรวจสอบภายใน
มีความจําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนการดําเนินกิจการขององค์กรและส่งเสริม
ให้เกิดการบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด ทั้งน้ี รายละเอียดที่เป็นองค์ประกอบของกฎบัตรการ
ตรวจสอบภายในมักจะระบุหัวข้อหลัก เช่น วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สายการบังคับบัญชา 
อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การวางแผนงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของ
การให้การตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้การบริหารกิจการประสบความสําเร็จลุล่วง
ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับ กฎบัตรการตรวจสอบภายในอาจจะ
กําหนดหัวข้อรายละเอียดเพ่ือให้เกิดความชัดเจนได้ดังน้ี42 

(1) นโยบายขององค์กรเก่ียวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน วิสัยทัศน์และความมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(2) อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีผลกระทบต่อฝ่ายจัดการต่างๆภายในองค์กร
เก่ียวกับงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งร่วมถึงผู้บริหารหรือหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน (CAE) สายบังคับ
บัญชาที่แสดงถึงบุคคลหรือองค์คณะที่ผู้ตรวจสอบภายต้องทําการในรายงานผล และฝ่ายจัดการหรือ
หน่วยงานบริหารอ่ืนๆภายในองค์กร 

(3) ความสัมพันธ์เก่ียวกับการรายงานผลองค์กร การรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง 

(4) ข้อจํากัดที่ใช้บังคับกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
(5) การกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในใน

การปฏิบัติหน้าที่ 
ทั้งน้ี วิธีการจัดทํากฎบัตรการตรวจสอบภายในของแต่องค์กรอาจมีความแตกต่างกันไป

ตามแต่ลักษณะของกิจการ ขนาดขององค์กร ซึ่งองค์กรขนาดเล็กอาจจัดทําเป็นเอกสารลายลักษณ์
อักษรสั้นๆที่มีลักษณะเหมือนบันทึก โดยที่องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องมีผู้ตรวจสอบภายในจํานวนมากจะ
จัดทําเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่ประกาศอย่างเป็นทางการ ออกเป็นในรูปแบบคําสั่งระเบียบงาน

                                                  
41 อุษณา ภัทรมนตรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 3-2. 
42 เจริญ เจษฎาวัลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31, น. 82. 
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ที่ลงนามโดยประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman) หรือผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ (Managing Director) หรือในบางแห่งอาจจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 
(Audit Manual)43 ในขณะที่การกําหนดให้มีกฎบัตรการตรวจสอบภายในโดยคําสั่งของคณะ
กรรมการบริหารแล้ว ในสายการบังคับบัญชาคณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากใน
การท่ีจะกําหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน  ดังน้ัน จึงอาจสรุปได้
ว่ากฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นเอกสารสําคัญในการแสดงถึงอํานาจหน้าที่และบทบาทของผู้
ตรวจสอบภายในในการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกําหนด โดยท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารโดยการรายงานผลการสอบทาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงการกํากับการทําหน้าที่ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบที่กําหนด 

จากท่ีได้กล่าวไปข้างต้น สามารถพิจารณาได้ว่าหัวข้อรายละเอียดและวิธีการจัดทํากฎ
บัตรการตรวจสอบภายในโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีการกําหนดในลักษณะที่คล้ายคลึงกันในทุกๆ
องค์กรในด้านการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายใน ซึ่งการกําหนดให้มีกฎบัตรการตรวจสอบภายในจะทําให้เกิดความชัดเจนในการ
กําหนดให้มีกิจกรรมการตรวจสอบภายในภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม ความสําคัญของการมีกฎบัตร
การตรวจสอบภายในนั้นไม่เพียงแต่การบอกกล่าวให้ทราบถึงการมีอยู่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขององค์กรเท่าน้ัน แต่ยังเป็นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในในการดําเนินการด้านการตรวจสอบที่ต้องเป็นไปตามหลักการของการตรวจสอบที่เป็นไปอย่าง
อิสระและเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่กําหนด ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างย่ิงที่จะส่งผลให้การทํา
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กฎบัตรการตรวจสอบภายในจึงควรต้อง
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่ชัดเจนของผู้ตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเพ่ือให้เกิดการ
สอบทานประเมินผลได้อย่างเที่ยงธรรม  
 โครงสร้างบุคลากร ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
 โครงสร้างภายในหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นสิ่งสําคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขต
และภาระหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในในระดับตําแหน่งต่างๆจะมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างภายใน
หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงเป็นการกําหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับบุคลากร ซึ่ง
ผู้บริหารหรือหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน (CAE) จะเป็นผู้บริหารสูงสุด และประกอบไปด้วยผู้บริหาร
ระดับรองและเจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในในระดับตําแหน่งต่างๆ ทั้งน้ี ได้มีการ

                                                  
43 เพ่ิงอ้าง. 
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พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานตรวจสอบภายใน แต่ละองค์กรมักจะจัด
โครงสร้างบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในในรูปแบบการรวมศูนย์ (Centralized) เพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบภายในทุกระดับตําแหน่งมีการรายงานตรงต่อหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาท่ีสูงขึ้นไป
ตามลําดับ44 ทั้งน้ี ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องแสดงให้เห็นว่า
เป็นการดําเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดคุณค่าและการบริหารงานที่เหมาะสม IIA จึงได้มีแถลงการณ์ใน
เอกสาร Statement of Responsibilities of Internal Auditor ที่ระบุขอบเขตและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องมี45อย่างไรก็ตาม โครงสร้างบุคลากรผู้ตรวจสอบภายในอาจ
จัดแบ่งให้มีหน้าที่ตามประเภทการตรวจสอบ  กิจกรรมที่ตรวจสอบ ขอบเขตและพ้ืนที่ในการ
ตรวจสอบ รวมทั้งการจัดแบ่งตามงานตรวจสอบทางเทคนิคเฉพาะที่แยกออกเป็นหน่วยงานต่างหาก
ในรูปแบบ Technical Audit Units46 ทั้งน้ี ไม่ว่าจะจัดโครงสร้างบุคลากรผู้ตรวจสอบในตามรูปแบบ
วิธีการจัดแบ่งใดก็ตาม โดยหลักแล้วหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในในทุกระดับตําแหน่งสามารถระบุได้
ดังน้ี47 

(1) สอบทานและรายงานความเช่ือถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้ในการวินิจฉัยและวัดผลการดําเนินงาน 

(2) สอบทานการดําเนินงาน หรือแผนงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กําหนดไว้ และมีการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด       
มีกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและเหมาะสม 

(3) สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินงานและการรายงานว่าได้มี
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน และทดสอบว่าทรัพย์สินน้ันมี
อยู่จริง  

(5) ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

                                                  
44 เพ่ิงอ้าง, น. 50. 
45 The IIA Research Foundation, “Implementing the International 

Professional Practices Framework”, 3rd edition, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559, จาก 
https:// www.theiia.org. 

46 เจริญ เจษฎาวัลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31, น. 50. 
47 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, 

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น. 14. 
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จากหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น จะพิจารณาได้ว่าหน้าที่หลักของผู้
ตรวจสอบภายในคือการสอบทานการกิจกรรมการควบคุมในด้านต่างๆที่มีการดําเนินภายในองค์กร 
เพ่ือพิจารณาถึงความพอเพียงของการควบคุมที่มีอยู่ ในแง่ของประสิทธิผลของการควบคุมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินงาน ในแง่ของประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพย์สิน รวมถึงการรักษาทรัพย์สินที่เป็นผลที่ได้จากการควบคุม ตลอดจนในแง่ของความถูกต้อง
สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องทําหน้าที่ในการ
ตรวจสอบความพอเพียงของระบบควบคุมภายในที่อยู่ขององค์กรโดยการใช้เทคนิควิธีต่างๆ 

ในด้านขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในน้ันเป็นสิ่งที่ต้องมีการ
พิจารณาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม เน่ืองจากขอบเขตของงานด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในเป็นตัวบ่งช้ีถึงระดับการได้การยอมรับต่อการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร
ระดับความชํานาญในด้านการตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติการ ที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในทุกระดับตําแหน่งจะต้องมี รวมถึงระดับความชํานาญการพิเศษที่ผู้ตรวจสอบภายในมีเทคนิค
และความรู้เฉพาะด้านที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมี
ทักษะการใช้เทคนิคตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบสืบสวนที่ต้องมีความรู้ชํานาญการใน
ด้านกฎหมายโดยตรง ซึ่งการจัดแบ่งขอบเขตหน้าที่จะต้องไม่สร้างความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงาน
ระหว่างผู้ตรวจสอบภายในกันเอง ในด้านการกําหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในในแต่ละตําแหน่งให้เหมาะสม โดยแบ่งระดับตําแหน่งตามโครงสร้างบุคลากรอาจสามารถ
กําหนดได้ดังน้ี48  

(1) ผู้บริหารหรือหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน (Chief Audit Executive) หรือที่เรียกว่า 
CAE ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือบางแห่งอาจเรียกว่าเป็นผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่ ได้แก่ 

- ปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบภายในหน่วยงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  

- เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง จนถึง
ระดับคณะกรรมการบริหาร 

- รับผิดชอบในการการวางแผนการบริหารงานตรวจสอบและบุคลากรทั้งหมด
ภายในหน่วยงานตรวจสอบ ตลอดจนวางแผนการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
ตรวจสอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และแผนงานการฝึกอบรมให้กับ
บุคลากร 

                                                  
48 อุษณา ภัทรมนตรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 6, น. 3-8 – 3-9. 
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- รับผิดชอบอนุมัติแนวทางการตรวจสอบที่ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ในแต่ละด้านการตรวจสอบนําเสนอ 

- พิจารณานโยบายและสอบทานการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี (Audit 
Plan) ตลอดจนแผนงบประมาณสําหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเ ห็นชอบ  หรือ นํา เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

- สอบทานการรายงานผลการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 

(2) ผู้จัดการหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manager) มีหน้าที่ คือ 
- ปฏิบัติงานการตรวจสอบในด้านการเงิน (Financial Audit) การบัญชี 

(Account Audit) การปฏิบัติงาน (Operational Audit) การดําเนินงาน 
(Management Audit) การสืบสวน (Investigation Audit) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

- จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี (Audit Plan) ของสายงานหรือขอบเขตท่ี
รับผิดชอบ เสนอต่อผู้บริหารหรือหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน 

- จัดทําแนวทางการสํารวจข้อมูล และแนวการตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
- จัดทํารายงานและควบคุมความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไป

ตามแผนงานท่ีกําหนด ตลอดจนสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบให้
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยให้มีความพอเพียง มีความครบถ้วนของข้อมูล และ
ความสมบูรณ์ของหลักฐานที่ใช้ในการอ้างอิงในรายงานผล 

- สอบทานคุณภาพของงานการตรวจสอบในสายงานอ่ืน (Peer Review) 
(3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส (Senior Internal Audit) 

- ปฏิบัติงานตรวจสอบบางส่วนได้โดยไม่ต้องมีการกํากับดูแล สามารถพิจารณา
ควบคุมงานตรวจสอบบางส่วนได้ จัดทําโปรแกรมการตรวจสอบ (Audit 
Program) ในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 

- สรุปประเด็นข้อตรวจพบ (Auditing Findings) และค้นคว้าวิธีแก้ไข รวมทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลความพอเพียงและพิจารณาความเหมาะสมของ
หลักฐานที่ได้มาจากการตรวจสอบ โดยสรุปลงในกระดาษทําการ 

- สอบทานกระดาษทําการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้จัดทําขึ้น และร่วมกันเก็บ
ข้อมูลที่มาหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพ่ือร่างรายงานผลการตรวจสอบ
เสนอต่อผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงข้ึนไป 
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(4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) มีหน้าที่ คือ 
- ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้เทคนิควิธีการ

ตรวจสอบต่างๆ ได้แก่ การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การตรวจ
นับ การตรวจสอบหลักฐาน เป็นต้น และการปฏิบัติงานต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด ตลอดจนคําสั่งที่มอบหมายให้ทําหน้าที่ในการตรวจสอบ 

- จัดทํากระดาษทําการเพ่ือเก็บข้อมูลที่ได้ และเสนอวิธีแก้ไขในสิ่งที่ตรวจพบ 
- ช่วยหรือจัดทําแนวทางการตรวจสอบในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ 
- ช่วยหรือสอบทานงานการตรวจสอบที่ปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอ่ืน 

ดังที่ได้พิจารณาหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรภายในโครงสร้างหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน จะพิจารณาได้ว่าบุคลากรในระดับตําแหน่งต่างๆมีขอบเขตและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งส่วนความรับผิดชอบในระดับบริหาร (Managerial Function) 
และระดับปฏิบัติการ (Operational Function) เช่นเดียวกันกับโครงสร้างบุคลากรของหน่วยงาน
ประเภทอ่ืนๆ หากพิจารณาในส่วนของการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่เป็นระดับตําแหน่ง
ล่างสุดของโครงสร้างจะเป็นผู้ทําหน้าที่ปฏิบัติงานการตรวจสอบในส่วนของการปฏิบัติการเข้า
ตรวจสอบกิจกรรมโดยตรง เพ่ือนําผลการตรวจสอบที่ได้เสนอต่อผู้ปฏิบัติงานในระดับตําแหน่งที่สูง
กว่าหรือมีระดับอาวุโสสูงขึ้นไปตามลําดับ จนกระทั่งการนํารายงานผลการตรวจสอบขึ้นสู่ระดับ
ผู้บริหารขององค์กร  

ลักษณะและประเภทของงานตรวจสอบภายใน 
การตรวจสอบภายในเป็นงานท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการบริหารงานในระดับ

ภาพรวมขององค์กรที่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่กําหนดไว้ ลักษณะของงานตรวจสอบภายในจึงเป็นการประเมิน
เกี่ยวกับระบบการบริหารงานขององค์กร หากพิจารณาในนิยามความหมายของการตรวจสอบภายใน
ดังที่ได้ศึกษาในตอนต้นจะพิจารณาเห็นได้ว่า การตรวจสอบภายในคือ “การทําการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็น
ระบบและมีระเบียบแบบแผนที่ดี” ดังน้ัน ลักษณะของงานตรวจสอบภายในจึงเก่ียวข้องกับการ
บริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1) การบริหารความเสี่ยง เป็นแนวคิดทางการบริหารงานในระดับองค์กรที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การวิเคราะห์และพิจารณาถึงเหตุการณ์และโอกาสของความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรที่มาจาก
ปัจจัยความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยง (Risk) 
โดยความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ท้าทายการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงไม่อาจ
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หลีกเลี่ยงได้ ความเสี่ยงมีศักยภาพท่ีจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าหรือลดทอนมูลค่าขององค์กรได้49 รวมทั้ง
อาจเป็นอุปสรรคสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการไม่บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามท่ีกําหนด การบริหาร
ความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการบริหารงานเพ่ือป้องกันการเกิดความสูญเสียหรือลดความสูญเสียลง โดย
ใช้เทคนิคการควบคุมโอกาสเกิดความเสี่ยงและลดผลกระทบความเสี่ยงเพ่ือไม่ให้นําไปสู่ความสูญเสียที่
เกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งน้ี The Committee Organization of the Treadway Commission (COSO) 
เป็นองค์กรหลักที่ผลักดันให้การบริหารความเสี่ยงเป็นเร่ืองที่องค์กรธุรกิจต่างๆควรให้ความสําคัญและ
มีการนําไปปฏิบัติ โดยได้จัดทําและเผยแพร่กรอบการบริหารความเส่ียงองค์กรเชิงบูรณาการ 
(Enterprise Risk Management – Integrated Framework)50 ทั้งน้ี ในส่วนของบทบาทงาน
ตรวจสอบภายใน IIA ได้กําหนดให้การประเมินและการให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงเป็นหน่ึงในลักษณะงานการตรวจสอบภายในที่กําหนดไว้ในมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารโดยการ
เสนอแนะข้อควรปรับปรุงต่อกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

(2) การควบคุม เป็นการกระทําหรือกระบวนการใดๆท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือให้องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ซึ่งการควบคุมสามารถทําได้ทั้งในรูปแบบกระบวนการ กิจกรรม 
นโยบาย คู่มือการปฏิบัติ แบบฟอร์มต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ในด้านน้ันๆ หรือในหลายๆด้านที่เก่ียวข้องกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Operation) ความ
น่าเช่ือถือของรายงานทางการเงิน (Financial) และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
(Compliance)51 การควบคุมจึงเป็นการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กร
จะสามารถบรรลุเป้าหมาย ในองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มีเง่ือนไขสําคัญที่ต้องจะจัดให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเป็นไปตาม
มาตรฐาน ในขณะที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดให้
หน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนให้มี
การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามมาตรฐานการควบคุมที่คณะกรรมการตรวจเงิน

                                                  
49 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 

กรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ : บทสรุปสําหรับผู้บรหิารและกรอบ
โครงสร้าง, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2551), น. 3. 

50 เพ่ิงอ้าง. 
51 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, น. 1. 
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แผ่นดินได้กําหนดไว้ 5 องค์ประกอบ52 โดยได้มีการตราระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพ่ือให้มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐใน
สถานะที่เป็นหน่วยรับตรวจตามระเบียบฯจะต้องดําเนินการ ดังน้ัน ลักษณะงานด้านตรวจสอบภายใน
จึงเป็นการดําเนินงานเพ่ือสอบทานและประเมินผลความพอเพียงของการควบคุมที่มีอยู่ขององค์กรว่า
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิผลประสิทธิภาพท่ีเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ 
ตลอดจนมีการดูแลรักษาทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องหรือไม่ โดยใช้เทคนิคการ
ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ค้นหาจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องที่มีนัยสําคัญของการควบคุม เพ่ือนําเสนอ
ให้คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงได้มีการปรับปรุงวิธีการควบคุมที่เหมาะสม ให้มีความ
เพียงพอที่จะสนับสนุนให้การบริหารกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

(3) การกํากับดูแลกิจการที่ ดี เป็นกระบวนการบริหารจัดการองค์กรของคณะ
กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ในด้านโครงสร้างและบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารฝ่ายจัดการระดับต่างๆ ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสีย (Stakeholders)ต่างๆ53 การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่มีการนําไปปฏิบัติกัน
อย่างแพร่หลายทั้งในองค์กรธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้องค์กรมีการ
บริหารกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเสริมสร้างมูลค่าให้กับองค์กร ดังน้ัน ลักษณะ
ของงานตรวจสอบภายในจึงเป็นการดําเนินงานที่มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการกํากับดูแลที่
มีอยู่ โดยทําการสื่อสารประสิทธิผลของนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ตลอดจนส่งเสริมการรักษาจรรยาบรรณและคุณค่าขององค์กร ทั้งน้ี การกํากับดูแลกิจการเป็นการ
บริหารในระดับภาพรวมที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการประคับประคองให้กิจการสามารถดําเนินการ
ต่อไปได้  

                                                  
52 ข้อ 5 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจจะต้องดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่  

(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
(2) การประเมินความเสี่ยง 
(3) กิจกรรมการควบคุม 
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(5) การติดตามประเมินผล 
53โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อความคิดการตรวจสอบภายในต่อการบริหารและการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี” หน้า 40. 
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 จากลักษณะงานตรวจสอบภายในที่เป็นการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การบริหารงานในระดับองค์กร การตรวจสอบภายในจึงมีการจําแนกวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบ
ตามประเภทของงานตรวจสอบต่างๆ ดังที่ได้ศึกษาในหัวข้อวิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน จะ
พบว่าการตรวจสอบได้ขยายงานตรวจสอบจากการตรวจสอบด้านบัญชีมาสู่การตรวจสอบแบบ
สมบูรณ์ (Comprehensive Audit) ที่ขยายไปสู่การตรวจสอบประเภทต่างๆท่ีนอกเหนือไปจากการ
ตรวจสอบด้านบัญชี  ทั้งน้ี ในแต่ละองค์กร การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะแบ่งตามประเภท
ของการตรวจสอบ ซึ่งมักเป็นประเภทการตรวจสอบที่ข้อบังคับทางกฎหมายกําหนดให้มี และรวมถึง
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต้องการที่จะให้มีสอบทานและประเมินในเรื่อง
น้ันๆ โดยแต่ละประเภทการตรวจสอบอาจมีการแบ่งย่อยลงไปตามแต่ละสายงานหรือกิจกรรมที่
เฉพาะเจาะจงที่มีช่ือเรียกการตรวจสอบที่เป็นการเฉพาะและมีช่ือเรียกมากมาย54 อย่างไรก็ตาม 
โดยทั่วไปแล้วการตรวจสอบแบบต่างๆสามารถแบ่งตามประเภท ดังน้ี 

(1) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit)  
(2) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) 
(3) การตรวจสอบกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ (Compliance Audit) 
(4) การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) 
ทั้งน้ี การตรวจสอบในแบบต่างๆ จะนําไปประยุกต์ใช้กับประเภทกิจกรรมการตรวจสอบ

ตามแผนงานที่กําหนด ซึ่งการตรวจสอบแต่ละประเภทจะมีเทคนิคและวิธีการท่ีแตกต่างกัน และอาจ
ใช้ร่วมกันได้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลการตรวจสอบที่ตรงจุดตามท่ีต้องการของกิจกรรมการตรวจสอบ  

                                                                                                      
 2.3.3 กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล 
 กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล (International 
Professional Practice Framework : IPPF) จัดว่าเป็นเอกสารที่แสดงถึงมาตรฐานหรือกติกาสากล
ที่ IIA ได้กําหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน
เช่ือถือได้ เน่ืองจากการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเป็นการปฏิบัติงานท่ีมีบทบาทสําคัญในด้านการ
ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารกิจการขององค์กร การตรวจสอบภายในจึงจําเป็นที่
จะต้องมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังน้ัน ผู้ประกอบ
วิชาชีพตรวจสอบภายในจึงต้องมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ผู้ตรวจสอบภายในจึง
ควรนําเอามาตรฐานที่กําหนดมายึดถือปฏิบัติให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ต้ังแต่ด้ังเดิม IIA ได้กําหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในในระดับสากลไว้ในเอกสารแถลงการณ์ความรับผิดชอบ

                                                  
54 เจริญ เจษฎาวัลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31, น. 33. 
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ของการตรวจสอบภายใน (Statement of Responsibilities of Internal Auditing) จนกระทั่งได้
ดําเนินการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing) เพ่ือออกเผยแพร่ให้แก่สมาชิก โดยในปี พ.ศ. 2521 
IIA ได้ออกมาตรฐานฉบับที่เรียกว่า Red Book ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานฉบับที่มีการใช้อ้างอิงยาวนาน
ต่อเน่ืองจนถึงปี พ.ศ. 2538 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานที่มีการใช้มาอย่างยาวนานพบว่าไม่ครอบคลุมกับ
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในสมัยใหม่55 จึงได้ดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานในปี พ.ศ. 2542 
โดยจัดทําเป็นกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Professional Practice 
Framework : PPF) ที่ประกอบไปด้วยคําจํากัดความของการตรวจสอบภายใน พร้อมกับกําหนดหลัก
จรรยาบรรณหรือประมวลจรรยาบรรณ มาตรฐาน และข้อแนะนําของการนํามาตรฐานไปใช้ ทั้งน้ี 
กรอบโครงสร้างฯได้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆและได้รับการยกระดับเป็นกรอบโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล (International Professional Practice Framework : 
IPPF) ในปี พ.ศ. 2552 ที่ได้มีการเพ่ิมเน้ือหาของบทการตีความ (interpretation) และปรับปรุง
เน้ือหาในเอกสารข้อแนะนําของการนํามาตรฐานไปใช้ค่อนข้างมาก และได้ดําเนินการปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ืองจนกระทั่งเป็นฉบับล่าสุดในปี พ.ศ. 2558 ที่ IIA ได้ดําเนินการเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม56 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า IIA ได้มีการดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดองค์ประกอบของกรอบโครงสร้างฯ
อยู่เป็นระยะๆ แต่ส่วนที่เป็นเน้ือหาหลักของกรอบโครงสร้างฯจะประกอบไปด้วยรายละเอียดเอกสาร 
3 ส่วนหลัก ดังน้ี  

(1) ประมวลจรรยาบรรณของวิชาชีพตรวจสอบภายใน (Code of Ethics) เป็นเอกสาร
ที่อธิบายถึงความเหมาะสมในด้านการประพฤติปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ที่แสดงถึงการได้รับ
ความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความเช่ือมั่นอย่างเที่ยงธรรมในการบริหารความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแลที่สอดคล้องกับความหมายคํานิยามของการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพ่ือสร้างการได้รับความน่าเช่ือถือจากผู้ที่เก่ียวข้องในกิจกรรม
การตรวจสอบ มีการยอมรับคุณค่าความเป็นเจ้าของข้อมูลสารสนเทศท่ีได้รับมาและต้องไม่เปิดเผย

                                                  
55 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, “Updating International 

Professional Practices Framework (IPPF),” ในการประชุมเสวนาวิชาการของผู้ตรวจสอบภายใน, 
จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ณ ห้องคอนเวนช่ัน 1 ช้ัน 4 อาคาร 11 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร, 2558 : น. 1-10.  

56 เพ่ิงอ้าง. 
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ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่มีอํานาจ57 โดยจรรยาบรรณประกอบด้วยสาระสําคัญ 2 ส่วน 
คือ (1) หลักการ (Principle) เป็นการระบุถึงหลักของความประพฤติที่เป็นที่คาดหวังในขั้นตํ่าสุด ที่ซึ่ง
ผู้ตรวจสอบภายในตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ 
ซึ่งประกอบไปด้วยหลักความซื่อตรง (Integrity) หลักความเที่ยงธรรมเป็นกลาง (Objectivity) 
หลักการรักษาความลับ (Confidentiality) และหลักความสามารถ (Competency) และ (2) กฎของ
ความประพฤติ (Rules of Conduct) เป็นการกล่าวถึงวิธีการท่ีผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติตาม
หลักการท้ัง 4 ข้อ โดยได้อธิบายลักษณะความประพฤติของแต่หลักการ รวมเป็นทั้งหมด 12 ข้อ58  

(2) มาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบภายใน (International Standards 
for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นเอกสารท่ีอธิบายถึงข้อบังคับขั้นพ้ืนฐาน
สําหรับการปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบภายในซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ข้อกําหนดขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งถือว่าเป็นกรอบการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องปฏิบัติ โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในตามข้อบังคับที่กําหนด และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลท้ังในระดับองค์กรและบุคคล
ผู้ปฏิบัติงาน และบทตีความ (Interpretation) ที่เป็นการอธิบายและขยายความของคําที่ระบุใน
มาตรฐานแต่ละข้อ ทั้งน้ี มาตรฐานจะเป็นการอธิบายรายละเอียดที่เป็นโครงสร้างมาตรฐาน 3 ส่วน
สําคัญ โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการแปลจากมาตรฐานฉบับสากลท่ี
เผยแพร่โดย IIA ซึ่งอธิบายรายละเอียดแต่ละมาตรฐานได้ดังน้ี59 

ก. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards) คือ มาตรฐานเก่ียวกับลักษณะ
ขององค์กรและบุคลากรที่ทําหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี ในแต่ละข้อของมาตรฐานจะระบุด้วยรหัส
ชุดข้ึนต้น 1000 เป็นต้นไป โดยจะมีคําอธิบายและบทตีความ (Interpretation) ของแต่ละข้อ รวมถึง
รายละเอียดภายใต้มาตรฐานเพ่ือการนําไปปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียดได้แก่ 

- รหัสชุด 1000 วัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นการ
กล่าวถึงคํานิยามของการตรวจสอบภายใน ประมวลจรรยาบรรณ และมาตรฐานที่จะต้องมีการระบุไว้
ในกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน 

- รหัสชุด 1100 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม เป็นการกล่าวถึงความ
เป็นอิสระภายในองค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการตรวจสอบ การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ

                                                  
57 สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์, “มาตรฐานการตรวจสอบภายในน้ันสําคัญฉไน,” จุลสาร 

สตท., น. 29. 
58 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, อ้างแล้วเชิงอรรถท่ี 4, น. 35-38. 
59 เพ่ิงอ้าง, น. 2-34. 
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คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบผู้วางกรอบการตรวจสอบ และความเที่ยงธรรมของผู้
ตรวจสอบภายในที่มีต่องานและกิจกรรม ตลอดจนเหตุบ่ันทอนความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม
ของผู้ตรวจสอบภายในที่จะเป็นอุปสรรคสําคัญต่องานด้านการตรวจสอบที่ทําให้เกิดความไม่เป็นกลาง 

- รหัสชุด 1200 ความเช่ียวชาญและความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ เป็นการ
กล่าวถึงความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องพึงมี ทักษะความรู้และ
ความสามารถในกิจกรรมการตรวจสอบ และการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิเสธการให้คําปรึกษา
ในกรณีที่ขาดความรู้และทักษะที่จําเป็นต่องานน้ันๆ ไม่ว่าจะเพียงแค่บางส่วนก็ตาม ตลอดจนการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเย่ียงวิชาชีพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

- รหัสชุด 1300 โครงการประกันและปรับปรุงคุณภาพ เป็นการกล่าวถึง
ความจําเป็นที่จะต้องมีการประเมินการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบจากภายในองค์กรในรูปแบบการ
ประเมินด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) และประเมินโดยผู้มีความรู้ภายในองค์กร 
และกําหนดให้มีการประเมินจากภายนอกองค์กรอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี โดยผู้สอบทานหรือคณะผู้สอบ
ทานที่มีความเป็นอิสระ เพ่ือให้มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงภายใน โดยหากกิจกรรมการตรวจสอบ
สอดคล้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด ให้สามารถระบุข้อความผลการประเมินได้ว่ามีความ
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

ข. มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (Performance Standards) คือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับ
ลักษณะของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน และการกําหนดบรรทัดฐานทางคุณภาพที่สามารถนําไปใช้
ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี ในแต่ละข้อของมาตรฐานจะระบุด้วยรหัสชุดข้ึนต้น 
2000 เป็นต้นไป โดยจะมีคําอธิบายและบทตีความ (Interpretation) ของแต่ละข้อ รวมถึง
รายละเอียดภายใต้มาตรฐานเพ่ือการนําไปปฏิบัติเช่นเดียวกันกับมาตรฐานด้านคุณสมบัติ ซึ่งมี
รายละเอียดได้แก่ 

- รหัสชุด 2000 การบริหารกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เป็นการกล่าวถึง
การวางแผนกิจกรรมการตรวจสอบตามลําดับความสําคัญของระดับความเสี่ยงที่ระบุไว้ การสื่อสาร
แผนกิจกรรมการตรวจสอบและทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานไปยังคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทําการอนุมัติ โดยหน่วยงานการตรวจสอบภายในจะต้องมีการบริหาร
ทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม การกําหนดนโยบายวิธีการตรวจสอบท่ีมีความชัดเจน 
การประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนการรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะ
กรรมการบริหารที่ครอบคลุมด้านประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญและการควบคุม และประเด็นด้านการ
กํากับดูแลกิจการภายในองค์กร 
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- รหัสชุด 2100 ลักษณะของงาน เป็นการกล่าวถึงกิจกรรมการตรวจสอบที่
ต้องครอบคลุมด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลกิจการขององค์กร 

- รหัสชุด 2200 การวางแผนภารกิจ เป็นการกล่าวถึงการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในที่จะต้องมีจัดทําแผนงานที่ระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และการจดบันทึก
การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ โดยให้มีการระบุขอบเขตการตรวจสอบ เวลาและการ
จัดสรรทรัพยากรต่อกิจกรรมการตรวจสอบ การระบุสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือทําการรวบรวม 
ตลอดจนการจัดทํารายงานและกํากับให้มีการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 

- รหัสชุด 2400 การสื่อสารผลการปฏิบัติภารกิจ เป็นการกล่าวถึงบทบาท
ของผู้ตรวจสอบภายในในการที่จะต้องดําเนินการสื่อสารผลการประเมินสอบทานในกิจกรรมที่ได้
ดําเนินการตรวจสอบ โดยสื่อสารผลการปฏิบัติงานไปยังผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงานตรวจสอบ
ตามลําดับขึ้นไปหรือตามที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งน้ี การส่ือสารผลการปฏิบัติงาน
จะต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีความถูกต้อง เที่ยงธรรม ปราศจากข้อบิดเบือนและอคติ มีการระบุ
การพบข้อผิดพลาดและการละเลยต่างๆของกิจกรรมที่เข้าทําการตรวจสอบ โดย CAE จะต้อง
พิจารณาและสอบทานผลการประเมินของผู้ตรวจสอบภายในทั้งหมดก่อนนําเสนอเป็นสรุปรายงานผล
ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมไปยังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหารฝ่ายหรือหน่วยงานจัดการภายในที่เก่ียวข้อง ทั้งในกรณีการนําเสนอเน่ืองจากมีข้อบังคับทาง
กฎหมายที่กําหนด และกรณีไม่มีข้อบังคับ โดยการสื่อสารรายงานผลจะต้องมีความทันกาล ถูก
กาลเทศะ มีความเหมาะสมตามประเด็นสําคัญต่างๆ ตลอดจนต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องสามารถ
ดําเนินการแก้ไขได้ 

ค. มาตรฐานด้านการนําไปปฏิบัติ (Implementations Standards) คือ การขยาย
ความตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติและด้านการปฏิบัติงานในการนําไปใช้งานท่ีจะเป็นลักษณะบทบาท
ของผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อกิจกรรมการตรวจสอบน้ันๆ โดยจะแบ่งเป็น 

- การบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Service) หรือ รหัส A ที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมินเอกสารหลักฐานต่างๆอย่างเท่ียงธรรม และดําเนินการให้ข้อเสนอแนะหรือข้อสรุป
อย่างเป็นอิสระต่อองค์กร ซึ่งจะมีผู้เก่ียวข้องได้แก่ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลภายในองค์กรที่เป็นเจ้าของ
งานหรือกิจกรรมที่เข้าทําการตรวจสอบ และบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีจะได้นําผลการประเมินการ
ตรวจสอบไปใช้อ้างอิงในงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี ภารกิจของผู้ตรวจสอบภายในในการบริการให้
ความเช่ือมั่นจึงมักจะเก่ียวข้องกับความเช่ือมั่นทางการเงิน ความเช่ือมั่นต่อระบบการควบคุม
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนความเช่ือมั่นต่อระบบงานด้านต่างๆภายใน เช่น 



35 

 

 

การดําเนินงาน การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย และระบบเทคโนโลยีสารเทศท่ีใช้ดําเนินการ
ภายใน60 

- การให้บริการให้คําปรึกษา (Consulting Service) หรือ รหัส C ที่มี
ลักษณะของการให้คําปรึกษาและข้อแนะนํา โดยมักจะเป็นการให้คําปรึกษากรณีที่มีการร้องขอจากผู้
ขอรับการปรึกษาเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดํารงตนให้คําปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นกลาง โดยท่ีจะต้องไม่ไปเข้าร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานของผู้บริหารงานฝ่ายหรือ
หน่วยงานด้านการจัดการภายในองค์กร ทั้งน้ี ในบางองค์กรผู้ตรวจสอบภายในจะทําหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาของผู้บริหารระดับสูงภายในเพ่ือช่วยปรับปรุงกระบวนการที่บกพร่องและเพ่ิมมูลค่าให้กับ
องค์กร โดยได้มีการทําข้อตกลงระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในกับผู้บริหารระดับสูงภายในอย่าง
เป็นทางการ61 ดังน้ัน การบริการให้คําปรึกษาจึงต้องคํานึงถึงความคาดหวังของผู้ขอรับคําปรึกษาที่
ต้องสัมพันธ์กับลักษณะของงานหรือกิจกรรม ขอบเขตของงาน เวลา และการสื่อสารผล จึงมักจะเป็น
การดําเนินการโดยให้มีการวางแผนและระบุข้อตกลงกับผู้ขอรับบริการที่เป็นลายลักษณ์อักษร62 ที่เป็น
ลักษณะทางการ รวมทั้งกรณีที่ไม่เป็นทางการ เช่น การให้คําปรึกษาที่เก่ียวข้องกับงานประจําต่างๆ 
โครงการพิเศษขององค์กรที่ต้องการคําแนะนํา ตลอดจนกรณีมีเหตุฉุกเฉินพิเศษที่เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินกิจการที่องค์กรต้องการให้ผู้ตรวจสอบภายในให้ความช่วยเหลือเป็นการช่ัวคราว ซึ่งกรณีไม่เป็น
ทางการที่ว่าน้ี ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดําเนินการพิจารณาให้คําปรึกษาและใช้ดุลยพินิจอย่าง
เหมาะสมต่อการดํารงตนในฐานะผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

(3) เอกสารคําแนะนําในการปฏิบัติงาน (Practices Advisories and Practice 
Guides) เป็นชุดของเอกสารท่ี IIA จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่ตามวัตถุประสงค์ของการนํามาตรฐานไปใช้ที่
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนชุดเอกสารที่เป็นข้อแนะนําของการนํามาตรฐานไปใช้จะเรียกว่า 
Practices Advisories ซึ่งจะมีรายละเอียดของวิธีการ เทคนิคต่างๆท่ีผู้ตรวจสอบภายในควรนําไปใช้
ในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด ตลอดจนข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับประเด็นทางด้าน
กฎหมายต่างๆท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ ส่วนชุดเอกสารที่เป็นแนวปฏิบัติตามข้อมาตรฐาน
โดยละเอียดจะเรียกว่า Practices Guides ซึ่งจะระบุเทคนิค และเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมักจะเป็นข้อมาตรฐานที่มีมักพบอุปสรรค

                                                  
60 ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, “บริการของผู้ตรวจสอบภายใน,” เล่มที่ 20 วารสารวิชาชีพ

บัญชี, น. 87 - 88 (2554).  
61 เพ่ิงอ้าง, น. 91. 
62 ชาญชัย ต้ังเรือนรัตน์, “การบริการให้คําปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน,” เล่มที่ 12 

วารสารวิชาชีพบัญชี, น. 29 (2552). 
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หรือเหตุบ่ันทอนให้ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น แนวทางการปฏิบัติตามข้อมาตรฐานด้านความเป็น
อิสระและความเที่ยงธรรม (IPPF Practice Guide – Independence and Objectivity) 

จากที่ได้พิจารณากรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากลท่ี IIA ได้
ดําเนินการจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นการวางกรอบการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม
ที่องค์กรต่างๆสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานด้านการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมตามรูปแบบขององค์กรและประเภทธุรกิจ โดยมาตรฐานที่กําหนดถือได้ว่าเป็น
หลักเกณฑ์ที่เป็นที่คาดหวังของการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งเป็น
กลไกเบ้ืองต้นของการจัดมีกิจกรรมการตรวจสอบภายในขององค์กรในระดับที่มีประสิทธิภาพ และมี
ความคุ้มค่าเพียงพอที่จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรในด้านการกํากับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล63 ปัจจุบัน ในหลายประเทศท่ัวโลกได้มีการอ้างอิงการดําเนินงานด้านการตรวจสอบจาก
กรอบโครงสร้างฯที่กําหนด โดยการนําเอามาตรฐานการปฏิบัติงานและประมวลจริยธรรมด้านการ
ประพฤติปฏิบัติไปจัดทําเป็นกฎบัตรการตรวจสอบภายในของแต่ละประเภทองค์กรและธุรกิจ และ
สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในสากลที่กําหนดโดย IIA ไปใช้อ้างอิงในการตราบทบัญญัติทางกฎหมายเพ่ือให้มีผล
บังคับใช้กับประเภทหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 โดยระเบียบฉบับน้ีได้มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานของ
รัฐประเภทต่างๆตลอดจนองค์การมหาชน ซึ่งจะได้ดําเนินการศึกษาต่อไปในบทท่ี 3  

 
 2.3.4 หลักการว่าด้วยความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
 เน่ืองจากการตรวจสอบภายในเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการองค์กร และเป็นงานที่
มุ่งเน้นสร้างความเช่ือมั่นและเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรด้วยวิธีการบริการให้ความเช่ือมั่นและให้
คําปรึกษา เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานภายในองค์กรที่ นํามาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความประหยัด ดังน้ัน การตรวจสอบภายในในด้านต่างๆจึงจําเป็นต้องกําหนดให้มี
วิธีการและการปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนโดยผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้
ตรวจสอบภายในขององค์กรจะเป็นผู้ทําหน้าที่เสนอข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์และตรวจสอบ
ประเมินผล และให้ความเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อกระบวนการน้ันๆว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ควบคุม หรือพบความเสี่ยงใดบ้างที่เกิดข้ึน ทั้งน้ี ในมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในสากล รหัสชุด 1100 ได้กําหนดข้อมาตรฐานด้านความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ซึ่งโดย

                                                  
63 The Institute of Internal Auditors, “Internal Auditing Standards: Why 

They Matter”, Tone At The Top., P. 1 (2015). 
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หลักการแล้วผู้ตรวจสอบภายในจะดําเนินการตรวจสอบตามขอบเขตและพ้ืนที่ของการตรวจสอบ
ตามที่กําหนดในแบบแผน คุณภาพของผู้ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญและจําเป็น
อย่างย่ิง ผู้ตรวจสอบภายในควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้ดุลยพินิจเพ่ือ
การตัดสินใจในระดับที่สูงกว่าผู้ปฏิบัติงานในด้านอ่ืนๆ การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเพ่ือการให้
ความเห็นต่อผลของการตรวจสอบจึงต้องมาจากพ้ืนฐานของความคิดที่เป็นอิสระไม่ถูกช้ีนําและทัศนะ
คติที่เป็นกลาง ดังน้ันแล้ว คุณสมบัติของการปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจสอบที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้การ
ตรวจสอบมีคุณภาพที่จะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างแท้จริงคือจะต้องมีความเป็นอิสระ 
(Independence) และความเที่ยงธรรม (Objectivity) โดย IIA ได้ให้คําอธิบายไว้ในบทตีความในข้อ
มาตรฐานไว้ดังน้ี 
 “Independence is the freedom from conditions that threaten ability of 
the internal audit activity to carry out internal audit responsibilities in an unbiased 
manner. To achieve the degree of independence necessary to effectively carry out 
the responsibilities of the internal audit activity, the chief audit executive has direct 
and unrestricted access to senior management and the board. This can be achieved 
through a dual-reporting relationship. Threats to independence must be managed at 
the individual auditor, engagement, functional, and organizational levels. 
 Objectivity is an unbiased mental attitude that allows auditors to perform 
engagements in such a manner that they have an honest belief in their work product 
and that no quality compromises are made. Objectivity requires that internal auditors 
do not subordinate their judgment on audit matters to others. Threats to objectivity 
must be managed at the individual auditor, engagement, functional, and 
organizational levels.”64 
 จากมาตรฐานของ IIA ที่กําหนด ทางสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยได้
ดําเนินการแปลจากต้นฉบับในบทตีความในข้อมาตรฐานว่าด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมไว้
ดังน้ี 
 “ความเป็นอิสระ หมายถึง การเป็นอิสระจากสภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถใน
การดําเนินกิจการการตรวจสอบภายใน เพ่ือทําให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ 
หัวหน้าผู้บริหารตรวจสอบต้องสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการได้โดยตรงและไม่

                                                  
64 The Institute of Internal Auditors, “Introduction to the International 

Standards,” สืบค้นเมื่อวันที ่15 มีนาคม 2559, จาก http://www.theiia.org. 
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จํากัด เพ่ือให้บรรลุถึงระดับของความเป็นอิสระที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งทําได้ในลักษณะของการรายงานแบบควบคู่ (Dual 
Reporting) ทั้งน้ี สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล 
ภารกิจ หน้าที่ และองค์กรจะต้องได้รับการจัดการ 
 ความเที่ยงธรรม หมายถึง ทัศนคติอันปราศจากความเอนเอียงที่เอ้ือให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความเช่ือมั่นในงานและไม่มีการลดหย่อนคุณภาพของงาน 
ทั้งน้ี ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบจะต้องไม่อยู่ภายใต้การชัก
จูงหรือชักนําจากผู้อ่ืนหรือกิจกรรมอื่น สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความความเท่ียงธรรมของผู้ตรวจสอบไม่
ว่าจะเป็นระดับบุคคล ภารกิจ หน้าที่ และองค์กรจะต้องได้รับการจัดการ”65 
 จากข้อกําหนดในมาตรฐานที่จะพิจารณาเห็นได้ว่าความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
เป็นคุณสมบัติสําคัญที่จะทําให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายของแผนการ
ตรวจสอบในระดับที่มีคุณภาพ โดย IIA ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบในด้าน
น้ี จึงได้มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติ (IPPF Practice Guide – Independence and 
Objectivity) ในเรื่องของความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม เพ่ือเผยแพร่ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้เก่ียวข้องได้นําไปยึดถือปฏิบัติ ทั้งน้ี ที่มาของการให้ความสําคัญคุณสมบัติที่ว่าน้ีมาจากการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบที่ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในในองค์กรต่างๆท่ีต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจและรวมถึงหน่วยงานภาครัฐต่างๆ การเพ่ิมจํานวนผู้
มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร นํามาซึ่งการให้ความสําคัญของ
การตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะสามารถสื่อสารไปยังผู้บริหารได้ทราบถึงข้อบกพร่องและ
การปรับปรุงแก้ไขที่ควรมีการจัดการก่อนที่จะส่งผลกระทบในด้านความเสียหายที่จะทําให้มูลค่าของ
องค์กรลดลง ตลอดจนการมีเหตุปัจจัยหลายด้านที่บ่ันทอนความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมเป็น
กลางในการปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบ ที่ทําไม่บรรลุเป้าหมายตามการคาดหวังของคณะกรรมการ
บริหารท่ีเก่ียวข้อง66 IIA ได้ให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม โดยพิจารณาเห็นว่า
ความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะเกิดขึ้นได้จะต้องมาจากความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบภายใน ดังน้ัน โครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในภายในองค์กรจึงจะต้องเอ้ือ
ต่อความเป็นอิสระในระดับเพียงพอต่อหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการรายงานผล จึง
เป็นเหตุผลประการสําคัญในการสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในควรต้องมีโครงสร้างสายการ

                                                  
65 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น. 6. 
66 The Institute of Internal Auditors, “IPPF – Practice Guide Independence 

and Objectivity,” สืบค้นเมือ่วันที่ 15 มีนาคม 2559, จาก http://www.theiia.org/guidance. 
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บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับสูงที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบดังที่ได้
ทําการศึกษามาแล้วในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีความเป็นอิสระตามโครงสร้างที่กําหนดให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงก็ตาม แต่การ
ได้รับการยอมรับการปฏิบัติงานการตรวจสอบจากผู้บริหารฝ่ายหรือหน่วยงานจัดการต่างๆจนถึงระดับ
ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรเป็นสิ่งที่ต้องคํานึงถึง ขอบเขตความเป็นอิสระจะต้องมีการกําหนดขึ้นเพ่ือให้
เกิดความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานการตรวจสอบอย่างแท้จริง โดยปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นอิสระ
และความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามข้อมาตรฐานที่กําหนด มี
ดังน้ี 

(1) โครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการกําหนดตําแหน่งงานภารกิจความ
รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเหมาะสม อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอต่อการมีสิทธิที่จะ
เข้าถึง (The Right to Access) โดยผ่านการได้รับมอบอํานาจจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการที่จะ
เข้าดําเนินการสอบทานตามกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดได้อย่างพอเพียง ตลอดจนมีเสรีภาพในการ
ตรวจสอบ (Freedom to Review) ตามแผนงานตรวจสอบได้อย่างพอเพียง โดยต้องปราศจากการ
กีดกันและการแทรกแซงจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่จะทําให้การปฏิบัติงานตรวจสอบไม่
บรรลุผล67 

(2) หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในระดับต่างๆจะต้องไม่มีอํานาจสั่ง
การหรือการรับผิดชอบในหน้าที่การบริหารงานภายในองค์กรอ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวข้องกับบทบาทและ
ภารกิจของกิจกรรมการตรวจสอบตามที่กําหนดในมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในขององค์กร เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่อผลการสอบทานอย่างเป็นอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องทําหน้าที่ในลักษณะการบริการให้
ความเช่ือมั่นและการบริการให้คําปรึกษาเพ่ือเป็นการแนะนําวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องเหมาะสมแก่
หน่วยงานต่างๆภายในองค์กรเท่าน้ัน กล่าวอีกนัยหน่ึงคือการเป็นผู้ทําหน้าที่ให้การสนับสนุนให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการต่างๆเท่าน้ัน68 

นอกเหนือไปจากการพิจารณาปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมใน
การปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบภายในแล้ว ในทางกลับกันเหตุที่บ่ันทอนความเป็นอิสระและความ
เที่ยงธรรมที่จะทําให้ภารกิจการตรวจสอบไม่บรรลุผลตามแผนที่กําหนดเป็นสิ่งที่ควรได้รับการจัดการ
เช่นเดียวกัน เช่น การจํากัดขอบเขตและข้อห้ามในการเข้าถึงบุคคลและทรัพย์สิน ตลอดจนข้อจํากัด
ทางทรัพยากรท้ังในด้านบุคคลและงบประมาณ ทั้งน้ี มีเหตุบ่ันทอนประการสําคัญคือความขัดแย้งทาง

                                                  
67 เจริญ เจษฎาวัลย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 31, น. 152-153. 
68 เพ่ิงอ้าง. 
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2.4 ข้อความคิดการตรวจสอบภายในต่อการบริหารและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
 ลักษณะงานด้านการตรวจสอบภายในได้ครอบคลุมการการดําเนินงานขององค์กรใน 3 
ด้าน คือ การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะทําให้
กระบวนการตรวจสอบสามารถท่ีจะช้ีจุดบกพร่องที่เป็นความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่มีนัยสําคัญที่อาจจะ
ทําให้การดําเนินกิจการไม่บรรลุตามพันธกิจองค์กร และทําให้ผู้บริหารภายได้รับทราบจุดบกพร่อง
และดําเนินการแก้ไขได้อย่างทันกาล ทั้งน้ี หากองค์กรสามารถที่จะดําเนินการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การกํากับดูแลกิจการก็จะเป็นการแสดงผลการ
ดําเนินงานที่ตามมาจากภาพรวมของการบริหารงานภายในองค์กรทั้งหมดจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ซึ่ง
เมื่อมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพก็จะนํามาซึ่งการกํากับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตาม ด้วยการกํากับ
ดูแลกิจการที่ ดี เ ก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ในด้านโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ ของคณะ
กรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารฝ่ายจัดการระดับต่างๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholders) ที่มีผลต่อการดําเนินกิจการขององค์กร ดังน้ัน บทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายในต่อการกํากับดูแลกิจการจึงเป็นการประเมินผลการตรวจสอบที่สําคัญในการที่จะให้ความมั่นใจ
ได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุผลตามพันธกิจและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
 2.4.1 หลักการและความสาํคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 หากจะพิจารณาหลักการและความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จําเป็นต้อง
เข้าใจความหมายของคําว่า “การกํากับดูแลกิจการ” (Corporate Governance) เสียก่อน 

                                                  
69 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น. 7-8. 
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 สังเวียน อินทรวิชัย70 ได้ให้ความหมายและอธิบายไว้ว่า “การกํากับดูแลกิจการ 
หมายถึง ระบบซึ่งใช้ช้ีนําและควบคุมบริษัท คําน้ีมีความหมายหลายอย่างทั้งอย่างแคบและอย่างกว้าง
แล้วแต่มุมมองเช่น  
 เป็นความสัมพันธ์อย่างหน่ึงระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียอ่ืนในการกําหนดทิศทางและสอดส่องดูแลผลปฏิบัติงานของบริษัท 
 เป็นโครงสร้างและกระบวนการภายในที่จัดขึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจว่าคณะกรรมการ
สามารถประเมินผลงานของฝ่ายจัดการของบริษัทอย่างตรงไปตรงมา และอย่างมีประสิทธิผล” 
 และเมื่อพิจารณาทั้งสองมุมมองทั้งในด้านโครงสร้างความสัมพันธ์และกระบวนการ
รวมกันจะได้ความหมายว่า “การกํากับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและ
โครงสร้างของภาวะผู้นําและการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
และสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือรักษาเงินทุนและเพ่ิมคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนและสังคมโดยรวมประกอบ”71 
  จากท่ีได้พิจารณาความหมายของการกํากับดูแลกิจการจะเห็นได้ว่าเป็นระบบการ
บริหารขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการบริหารและผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง และรวมถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียอ่ืนที่ได้รับผลกระทบจากการกํากับดูแลกิจการขององค์กร โดย
ทําให้เกิดกระบวนการบริหารงานซึ่งหมายถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีส่วนได้เสียที่จะต้องกํากับดูแลการบริหารงานขององค์กรด้วยหลัก
จริยธรรมที่ดีที่จะสนับสนุนให้เกิดกระบวนการบริหารงานภายในที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ
ได้อย่างตรงไปตรงมา ดังน้ัน การกํากับดูแลกิจการที่เป็นไปด้วยความชอบธรรมโปร่งใส มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถตรวจสอบการบริหารภายในได้ตรงไปตรงมา ถือได้ว่าเป็นการบริหาร
กิจการขององค์กรภายใต้การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ “Good Governance : CG” ตามคํานิยาม
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือ “ธรรมาภิบาล”ตามคํานิยามในวงวิชาการ หรือ “หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี” ตามที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติขึ้น ซึ่งแม้จะมีช่ือเรียกแตกต่างกันไปแต่ก็ไม่ได้ลดทอน
สาระสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีลงได้ 
 ที่มาของแนวคิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีในต่างประเทศ เร่ิมต้นจากการปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรของบริษัทต่างๆในสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ. 2523) อันเน่ืองมาจากผล

                                                  
70 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รวมบทความ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” ของ

ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย, (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง, 2545), น. 
24-25. 

71 เพ่ิงอ้าง. 
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ของการเข้าควบคุมและครอบงํากิจการเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายต่างๆ72 และยัง
เป็นช่วงเวลาหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้บัญญัติกฎหมายป้องกันการติดสินบน Foreign Corrupt 
Practices Act : FCPA ดังที่ได้ศึกษาในหัวข้อวิวัฒนาการการตรวจสอบภายใน ทั้งน้ี องค์กรที่เป็นผู้
วางแนวคิดการกํากับดูแลกิจการ Organization for Economic Co-Operation and 
Developments หรือ OECD ได้เผยแพร่หลักการกํากับดูแลกิจการในรายงาน “OECD Principle of 
Corporate Governance”73 และในประเทศอังกฤษก็ได้แต่งต้ังคณะกรรมการที่เรียกว่า Cadbury 

Committee เพ่ือจัดทํารายงานการกํากับดูแลการเงินของบริษัทที่เรียกว่า The Cadbury Report74 
ที่บัญญัติแนวปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพ่ือใช้เป็นแนวทางจัดการทางการเงินของบริษัท
ต่างๆให้มีความรัดกุมและชัดเจนในการรายงานทางการเงิน นอกจากน้ี ในช่วงเวลาเดียวกัน กระแส
การต่ืนตัวของการให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาจากการที่หลายประเทศได้ดําเนินการกู้เงินจาก
ธนาคารโลกเพ่ือนําเงินไปปรับปรุงพัฒนาประเทศแต่ไม่ประสบความสําเร็จ ทางธนาคารโลกจึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ตรวจสอบการนําเงินไปพัฒนาของประเทศผู้ขอกู้ต่างๆ และมี
รายงานว่าประเทศท่ีนําเงินไปพัฒนาระบบภายในประเทศด้วยหลักความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีจะมีผลของการพัฒนาประเทศอยู่ในระดับที่สูง และในทางตรงกันข้ามประเทศที่ยัง
ยากจนอยู่แม้จะมีการนําเงินไปพัฒนาแล้วก็ตาม มีปัจจัยมาจากการทุจริตของผู้บริหารประเทศจน
นําไปสู่การบริหารประเทศในลักษณะ “อธรรมาภิบาล” หรือ Bad Governance75  
 สําหรับประเทศไทย ได้มีการให้ความสําคัญกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือ หลัก
ธรรมาภิบาล ทั้งในหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ สําหรับข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
กิจการที่ดีในองค์กรภาคเอกชน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เป็น
ผู้วางกฎเกณฑ์ของหลักการกํากับดูแลกิจการถึง 40 ข้อ เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นําไปเป็นแนวทางการปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 15 ข้อ และจะต้องทําการเปิดเผยการปฏิบัติในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี76 ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการให้ความสําคัญกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีโดยได้มีการวางแนวทางการบริหารกิจการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ นับต้ังแต่

                                                  
72 เพ่ิงอ้าง, น. 23-24. 
73 ยุพาพร จันทร์แช่มช้อย, อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 25, น. 4. 
74 เพ่ิงอ้าง. 
75 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, “การกํากับดูแลองค์การที่ดี” ในการประชุมเสวนาสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, จัดโดยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุม
คณะรัฐมนตรี, 2552 : น. 2. 

76 ประกาศ ก.ล.ต. ที่ กจ. 16/2545 
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บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย บทบัญญัติในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อย่างไรก็ตาม สาระสําคัญของ
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้มีการนําไปบัญญัติเป็นข้อกฎหมายที่มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้นในพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมีผลให้หน่วยงาน
ของรัฐที่กําหนดจะต้องดําเนินการปฏิบัติตาม ในการนี้ ในมุมมองของการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เมื่อพิจารณาเหตุผลความจําเป็นของการให้มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีต้ังแต่ในระดับประเทศ
จนกระทั่งถึงระดับองค์การและองค์กรต่างๆภายในแล้ว หากพิจารณาได้ด้านผลประโยชน์จะพบว่า
การกํากับดูแลกิจการที่ดีนํามาซึ่งประโยชน์ของคนหมู่มาก77 ได้แก่ กลุ่มประชาชนผู้เสียภาษีอากร การ
บริหารหน่วยงานที่เป็นไปตามกํากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นการยืนยันได้ว่าข้าราชการตลอดจนผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต มีความประพฤติชอบ ตลอดจนรักษา
ผลประโยชน์ในการนําทรัพย์สินที่เป็นของประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่า สามารถยังประโยชน์แก่
ประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มประชาชนผู้ขอรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
ที่จะได้รับประโยชน์จากการให้บริการภาคประชาชนท่ีเป็นบริการสาธารณะประเภทต่างๆ โดยท่ี
หน่วยงานภาครัฐผู้ให้บริการได้ยึดถือความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก และนํามาซึ่ง
ความพึงพอใจต่อการรับบริการสาธารณะน้ัน ดังน้ัน หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้กลายเป็น
ข้อกําหนดที่สําคัญที่จะสามารถวัดประสิทธิผลของการทําหน้าที่คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูง ตลอดจนผู้มีมีส่วนเก่ียวข้องในการที่จะดําเนินกิจการให้บรรลุภารกิจตามท่ีกําหนดไว้ได้
หรือไม่ 
 
 2.4.2 ความสมัพันธใ์นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 ในการกํากับดูแลกิจการ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานที่ก่อให้เกิดการกํากับดูแล
กิจการที่ดีน้ันย่อมเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทและความรับผิดชอบในการที่จะควบคุม
และกํากับการบริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิผลตามความคาดหวัง ทั้งน้ี ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการควบคุมและกํากับการบริหารฝ่ายจัดการภายในต่างๆจะเป็นตัวช้ีวัดได้ว่า
คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูงได้ทําหน้าที่และแสดงบทบาทความรับผิดชอบที่เพียงพอ
ต่อองค์กรหรือไม่ รูปแบบโครงสร้างการบริหารองค์กรที่อยู่ในรูปของคณะบุคคลประเภทคณะ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทที่อยู่ในรูปแบบ Board of Directors ที่ประกอบไปด้วย
ผู้บริหารภายในองค์กร ผู้บริหารภายนอกที่เป็นอิสระ และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่มีการนําไป
จัดวางเป็นโครงสร้างขององค์กรต่างๆท้ังหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ จะพบว่ามีประเด็นปัญหา

                                                  
77 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 75, น. 4-5. 
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สําคัญย่ิงที่ส่งผลกระทบต่อการกํากับดูแลกิจการ โดยเฉพาะอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดข้ึนในระดับต้ังแต่ผู้บริหารจนถึงระดับ
พนักงานผู้ปฏิบัติการ เป็นปัจจัยในแง่ลบที่สําคัญที่จะทําให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ได้78 ดังน้ันแล้ว การตรวจสอบภายในจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารถือว่าเป็นผู้มีความรับผิดรับชอบ 
(Accountability) หากเกิดกรณีความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินกิจการขององค์กร ไม่ว่า
ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือฉ้อโกงโดยผู้บริหารภายในหรือกรรมการบริหารคนใดคน
หน่ึงก็ตาม ในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องทําการประเมิน
สอบทานว่าการบริหารงานภายในองค์กรสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสําคัญที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือช่วยสนับสนุน
รัฐบาลในด้านการช่วยกํากับนโยบายการบริหารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ได้กําหนด “หลักธรรมา 
ภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” แก่หน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงองค์การมหาชนไว้ทั้งหมด 9 
ประการ 79 มีดังน้ี 

(1) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการเข้าร่วม รับรู้ ทําความ
เข้าใจ รวมท้ังการแสดงทัศนะในการร่วมแก้ไขปัญหา 

(2) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การทํางานอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา
และช้ีแจงได้ โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การบริการได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด ที่สร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจ 

(4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย 
และระดับความรับผิดชอบควรสนองตอบความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังความสํานึกในการ
รับผิดชอบต่อปัญหา 

(5) หลักประสิทธิภาพ (Effectiveness) หมายถึง การบริหารงานตามแนวการกํากับ
ดูแลที่ดี มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานท่ีใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสม ที่คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
ทั้งในต้นทุน แรงงาน และเวลา ในการตอบสนองแก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

                                                  
78 ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 70, น. 26. 
79 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการจัดระดับการกํากับดูแล

องค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี, (กรุงเทพมหานคร : 
พรีเมียร์ โปร, 2552), น. 8-9. 
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(6) หลักประสิทธิผล (Efficiency) หมายถึง ผลงานขององค์การนั้นต้องบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีทิศทางและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ตามกระบวนการทํางาน
ที่เป็นมาตรฐานที่พร้อมด้วยการติดตามและการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

(7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนการตัดสินใจ 
การมอบอํานาจให้แก่บุคลากรในการตัดสินใจเพ่ือมุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน 

(8) หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การใช้อํานาจของกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับต่างๆด้วยความเป็นธรรม 

(9) หลักความเสมอภาค (Equality) หมายถึง การให้การบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีการแบ่งแยก 

จากหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดําเนินกิจกรรม
การตรวจสอบตามแนวทางในมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล หรือตาม
ข้อกําหนดทางกฎหมายด้านการตรวจสอบภายในที่มีผลบังคับกับกิจกรรมการตรวจสอบภายในองค์กร
ประเภทนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัสชุด 2000 การบริหารกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายใน รหัสย่อย 2110 ได้กําหนดให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในจะต้องทําการประเมิน
และให้คําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับการปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแล ให้พิจารณากิจกรรมที่เข้าทํา
การประเมินในด้านการนําไปปฏิบัติและประสิทธิผลของกิจกรรมท่ีสอดคล้องเก่ียวข้องกับจริยธรรม
ขององค์กร รวมท้ังการกํากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่สามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์และ
กลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่80  

จากหลักการและข้อความคิดด้านการตรวจสอบภายในที่ได้กล่าวมาข้างต้น พิจารณาได้
ว่าการตรวจสอบภายในมีจุดมุ่งหมายสําคัญที่จะก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องภายในองค์กร           
ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นผู้ทําหน้าที่จะเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญในการที่จะนําเอาหลักการตรวจสอบ
ภายในไปปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรในระดับที่มีประสิทธิภาพ 
แม้ว่าการตรวจสอบภายในจะไม่ได้เป็นข้อบังคับที่ต้องจัดให้มีขึ้นในทุกๆองค์กร แต่อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ได้เล็งเห็น
ถึงคุณค่าของระบบการตรวจสอบภายในที่ช่วยให้ความมั่นใจได้ว่าการบริหารงานจะบรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกําหนด  

                                                  
80 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น. 18. 
 



บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์และบทบัญญตัิทางกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 
 จากท่ีได้ศึกษาข้อความคิดด้านการตรวจสอบภายในต่างๆ ตลอดจนการศึกษา
วิวัฒนาการของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างหน้าที่ ภารกิจงานด้านการตรวจสอบและกรอบการ
ปฏิบัติงาน และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน พิจารณาได้ว่าการ
ตรวจสอบภายในมีความเก่ียวข้องกับการบริหารกิจการขององค์กรผ่านวิธีการปฏิบัติด้านการ
ตรวจสอบท่ีมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นกลไกสําคัญ การตรวจสอบภายในได้เริ่มมีความสําคัญในยุคของ
การที่องค์กรธุรกิจต่างๆได้ประสบปัญหาในด้านการบริหารงานภายในองค์กรที่ไม่มีประสิทธิภาพ และ
การร่ัวไหลของทรัพย์สินที่เกิดจากการทุจริตภายใน จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบองค์กรในด้านต่างๆ เพ่ือให้องค์กรมีการบริหารงานที่ถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ในภาพรวมของการกํากับดูแลกิจการ ทั้งน้ี มีบทบัญญัติทางกฎหมายที่เก่ียวข้องการการตรวจสอบ
ภายใน ที่จะทําการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางการศึกษาในด้านบทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
องค์การมหาชนของไทยได้อย่างชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
 
3.1 ข้อกําหนดและกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภายในในต่างประเทศ 
 
 เป็นที่ทราบแล้วว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีการนําเอาระบบการตรวจสอบมาใช้ใน
การตรวจสอบการดําเนินกิจการของกลุ่มองค์กรธุรกิจ โดยบริษัทขนาดใหญ่ได้มีการบริหารกิจการที่ไม่
ค่อยรัดกุมเท่าใดนักในยุคที่ยังไม่มีการตรวจสอบที่เข้มแข็ง จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาทาง
ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดจากการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น Enron Corporation จึงทําให้มี
การประกาศใช้กฎหมาย Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOX) หรือในภาษาไทยมีผู้ให้ความหมาย
ว่าเป็นกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการบัญชีของบริษัทมหาชนและการปกป้องผลประโยชน์ของนัก
ลงทุน สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีได้กําหนดมาตรการในด้านของการปรับปรุงคุณภาพทางความ
แม่นยําด้านบัญชีและความน่าเช่ือถือของข้อมูล และเพ่ิมความสําคัญของการควบคุมภายใน และการ
ให้มีการตรวจสอบภายใน และการกํากับดูแลกิจการ ที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องดําเนินการตามอย่าง
เคร่งครัด ทั้งน้ี เจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายฉบับน้ีก็เพ่ือป้องกันการฉ้อฉลและการทุจริตทาง
บัญชี จึงได้มีการกําหนดบทลงโทษแก่องค์กรที่กระทําความผิด ซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น
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ตามหลักการกํากับดูแลกิจการ1 ในกฎหมายฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 11 หมวด มีมาตราต้ังแต่ 101 – 
1107 ทั้งน้ี มาตราที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในพิจารณาได้ดังน้ี 

- หมวดที่ 3 มาตรา 301 – 303 ความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่งเป็นการกล่าวถึงการ
รายงานทางการเงิน และการจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และการทําการประเมินประสิทธิภาพของ
การควบคุมภายในทางการเงินท่ีมีอยู่  

- หมวดที่ 4 มาตรา 401 – 409 ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ซึ่ง
เป็นการกล่าวถึงการจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการควบคุม การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบของการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการประเมินผลควบคุมภายใน 
 ซึ่งหากพิจารณาแล้ว กฎหมายฉบับน้ีได้มุ่งเน้นการตรวจสอบทางการเงินเป็นหลัก และผู้
มีบทบาทสําคัญคือผู้ตรวจสอบบัญชี แต่หากพิจารณาในภาพรวมของการตรวจสอบภายในแล้ว การ
ตรวจสอบทางการเงินก็เป็นประเภทการตรวจสอบด้านหน่ึงที่เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเช่นกัน 
กฎหมายฉบับน้ีจึงไม่ได้กล่าวถึงการตรวจสอบภายในโดยตรง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มี
จุดมุ่งหมายสําคัญในการที่จะก่อให้เกิดแนวทางการดําเนินกิจกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถนําไปสู่
การบริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรต่อไปได้  
 
3.2 ข้อกําหนดและกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภายในในประเทศไทย 
 
 จากวิวัฒนาการของการตรวจสอบภายในของประเทศไทยที่ได้ทําการศึกษา การ
ตรวจสอบภายในโดยพ้ืนฐานแล้วมีหลักการมาจากการตรวจสอบบัญชี และการเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของจัดให้มีการตรวจสอบภายในขององค์กร จนทําให้มีการก่อต้ังสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2532 ซึ่งสมาคมได้มีบทบาทสําคัญในการนําเอาหลักการมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในและแนวปฏิบัติของการตรวจสอบในระดับสากลของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล 
หรือ IIA มาทําการเผยแพร่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แม้สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทยจะเป็นผู้มีบทบาทในการด้านนําเอาองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในมาทําการเผยแพร่ให้แก่องค์กรต่างๆภายในประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้มีอํานาจในการท่ี
จะออกกฎหมายว่าด้วยเร่ืองการตรวจสอบภายในให้มีผลบังคับใช้ได้ สําหรับในภาคเอกชน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอีกหน่วยงานหน่ึงที่ทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการกํากับกิจการของ

                                                  
1 ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร, “Sarbanse-Oxley Act และการกํากับดูแลกิจการใน

ต่างประเทศสู่ธรรมาภิบาลในประเทศไทย,” เล่มที่ 138, ปีที่ 35, จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, น. 95 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2556). 
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บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงมีอํานาจหน้าที่ในการประกาศข้อกําหนดในด้านการให้บริษัท
จดทะเบียนจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเง่ือนไขที่มีผลบังคับใช้เฉพาะ
กับบริษัทที่ต้องการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากพิจารณาในภาพรวมของการให้มีข้อกําหนด
ทางกฎหมายในด้านการตรวจสอบภายในแล้ว การตรวจสอบภายในยังเป็นเพียงเง่ือนไขสําหรับบาง
องค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้องเท่าน้ัน  
 สําหรับหน่วยงานภาครัฐ หลังจากที่ได้มีการก่อต้ังสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทยและได้มีการเผยแพร่แนวคิดด้านการตรวจสอบภายใน จึงได้มีการเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
เป็นคณะบุคคลตามกฎหมายที่ทําหน้าที่วินิจฉัยด้านการตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่จะช่วย
ส่งผลต่อการดําเนินกิจการขององค์กรภาครัฐต่างๆ ในด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงอาศัยอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ในการตราบทบัญญัติทางกฎหมายด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนวางหลักเกณฑ์และข้อบังคับเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐต่างๆภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายดําเนินการปฏิบัติด้านการตรวจสอบภายใน
ตามที่กําหนดใน “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2546” ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กําหนดสาระสําคัญในระเบียบ 
ดังต่อไปนี้2 

(1) ระเบียบข้อที่ 3 วรรคหน่ึง (1) – (7) กําหนดให้ “หน่วยรับตรวจ” ตามระเบียบฉบับ
น้ี ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็น กระทรวง ทบวง หรือกรม 
หน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืน หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หน่วยงานท่ีได้รับเงินอุดหนุน และ
หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให้สํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ 

(2) ระเบียบข้อที่ 3 วรรคสองถึงวรรคเก้า กําหนดความหมายของ “หน่วยงานของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน” “ผู้กํากับดูแล” “ผู้รับตรวจ” “ฝ่ายบริหาร” “คณะกรรมการตรวจสอบ” 
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” และ “ผู้ตรวจสอบภายใน” 

                                                  
2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2546  
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(3) ระเบียบข้อที่ 3 วรรคหก กําหนดความหมายของการตรวจสอบภายในไว้ว่า “การ
ตรวจสอบภายใน หมายความว่า กิจกรรมที่ดําเนินการอย่างเป็นอิสระและเป็นกลางที่หน่วยรับตรวจ
จัดให้มีขึ้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจและให้คําแนะนําปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงาน 
การตรวจสอบภายในช่วยให้หน่วยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบและมี
ระเบียบแบบแผนที่ดี” 

(4) ระเบียบข้อที่ 4 ถึง 8 กําหนดหลักการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วย
รับตรวจ ในด้านการส่งแผนการตรวจสอบประจําปีและแผนการตรวจสอบเฉพาะ การส่งรายงานผล
การตรวจสอบที่มีข้อตรวจพบที่สําคัญ และให้ผู้รับตรวจของหน่วยงานรับตรวจกํากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอความร่วมมือ ตลอดจนให้มีการ
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องตามมาตรฐานการควบคุมที่กําหนด 

(5) ระเบียบข้อที่ 9 ถึง 11 กําหนดหลักการและเง่ือนไขที่หน่วยรับตรวจต้องปฏิบัติ และ
การให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบน้ี 

จากข้อกําหนดในระเบียบ จะพิจารณาได้ว่าระเบียบฉบับน้ีได้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมกับ
หน่วยงานของรัฐต้ังแต่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานรัฐอ่ืนๆที่รวมถึงองค์การ
มหาชนด้วย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน จึงได้มีการกําหนด “แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน” ตามแนบ
ท้ายระเบียบฉบับน้ีในด้านมาตรฐานการตรวจสอบ โดยวางแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานไว้ว่า ใน
กรณีหน่วยงานกํากับดูแลหรือหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าสังกัดในระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าของหน่วยงาน
ภาครัฐส่วนต่างๆ เช่น มีการตราระเบียบในด้านการตรวจสอบภายในท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานน้ันๆ ให้
หน่วยงานดําเนินการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบตามท่ีกําหนดในระเบียบน้ัน แต่ในกรณีที่
ระเบียบด้านการตรวจสอบภายในไม่ได้กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานน้ันปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในที่กําหนดโดย IIA ฉบับล่าสุด ที่ทําการเผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ี แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติไว้
ทั้งหมด 9 ข้อ โดยแบ่งเป็นหมวดขอบเขตการตรวจสอบภายใน ข้อ 1 – 6 และหมวดการปฏิบัติหน้าที่
การตรวจสอบภายใน ข้อที่ 7 – 9 โดยแนวทางการปฏิบัติทั้ง 9 ข้อ เป็นการกําหนดให้หน่วยงานรับ
ตรวจตามระเบียบฉบับน้ีดําเนินการจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีที่มีลักษณะสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล เป็นต้นว่า กําหนดโครงสร้างและสายบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้
ขึ้นตรงกับผู้บริหารระดับสูง กําหนดลักษณะงานตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมกับการบริหารความ
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เสี่ยง ควบคุมภายใน และการกํากับดูแล ตลอดจนการกําหนดหลักความเป็นอิสระ ความประพฤติ
และการวางแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบ  

อย่างไรก็ตาม จากแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่กําหนดให้หน่วยงาน
รับตรวจสามารถท่ีจะกําหนดให้การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบที่หน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นผู้ออกระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานน้ันได้ ซึ่ง
ในหน่วยงานภาครัฐได้มีการออกระเบียบในด้านการตรวจสอบภายในเพ่ือบังคับใช้ให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานของตนมากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ มี
ดังน้ี 

(1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
เป็นกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานส่วนราชการ ที่กระทรวงการคลังได้ดําเนินการ
ตราขึ้นเพ่ือให้มีผลบังคับใช้กับส่วนราชการในระดับ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบเท่า และจังหวัด ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้มีการออกข้อกําหนดต่างๆท่ีเป็นสาระสําคัญที่เก่ียวข้อง
กับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่  

- กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ โดยหัวหน้าส่วนราชการสามารถสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามสมควร
แก่กรณี แต่จะต้องไม่ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมในงานหรือ
กิจกรรมที่เข้าทําการตรวจสอบ3  

- กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดํารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ จะต้องไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียในงานหรือกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องสามารถปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบได้อย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายการจัดการภายในองค์กรหรือบุคคล
ใด และให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิที่จะเข้าถึงบุคคล ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ 
และให้รวมถึงสามารถที่จะเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารภายในในเรื่องที่เก่ียวกับนโยบายและการ
ดําเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน4 

- กําหนดให้ส่วนราชการอาจแต่งต้ังที่ผู้ที่เหมาะสมจากภายในหน่วยงาน หรือจาก
ส่วนราชการอ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาปฏิบัติงานได้  

                                                  
3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 

ข้อ 6 และ ข้อ 8.  
4 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 9 และ ข้อ 10.  
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ในกรณีที่มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้ ความเช่ียวชาญ และความสามารถเฉพาะทางมาร่วม
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน5 

- กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยงานรับตรวจของส่วน
ราชการที่ลดหลั่นตามลําดับสถานะของหน่วยรับตรวจ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบส่วนราชการภายใต้สังกัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลางที่มีสํานักงานต้ังอยู่ในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคหรือต่างประเทศ และผู้ตรวจสอบภายในของจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค6 

- กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้
เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในและแผนงานท่ีกําหนด มีการประกันคุณภาพงานด้านการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง 
แต่หากไม่ได้กําหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสากล นอกจากน้ี ขอบเขตงาน
ด้านการตรวจสอบภายในจะต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบวิเคราะห์ การประเมินความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ7 
 จากข้อระเบียบดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของการนําไปปฏิบัติในด้าน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ได้ดําเนินการจัดทํามาตรฐาน
การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือให้เป็นกรอบ
แนวทางการปฏิบัติงานที่เหมาะสมเป็นสากล มีความน่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการมาก
ย่ิงขึ้น8 นอกเหนือจากประเด็นด้านการกําหนดบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของ
ส่วนราชการแล้ว ในระเบียบดังกล่าวยังได้มีการกําหนดให้หน่วยรับตรวจจะต้องมีหน้าที่ในการให้
ความร่วมมือและอํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ช้ีแจงตอบข้อซักถาม
ต่างๆ ตลอดจนจะต้องจัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารท่ีเป็นระบบ จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานหรือ
โครงการเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็น

                                                  
5 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 11.  
6 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 12.  
7 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 13 และ ข้อ 14.  
8 หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.2/ว366 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เร่ือง มาตรฐาน

การตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
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การจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการสามารถพิจารณาตามสมควร
แก่กรณีได้9 

(2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 เป็นกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังได้ดําเนินการตราข้ึนเพ่ือให้มีผลบังคับใช้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ โดยท่ีระเบียบดังกล่าวได้มีการออกข้อกําหนดต่างๆท่ีเป็นสาระสําคัญที่
เก่ียวข้องกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ 

- กําหนดให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบให้แต่งต้ังจากกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งน้ัน ให้มี
กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน เพ่ือ
ทําการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการสอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบ
ภายในท่ีดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนขั้นและตําแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน10 

- กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการพิจารณานําเสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในกรณีให้มีการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะเร่ืองในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน หากมีกรณีจําเป็นที่จะต้องอาศัยความรู้และ
ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในการตรวจสอบภายในรัฐวิสาหกิจ11 

- กําหนดให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบ
ภายในมีสายการบังคับบัญชาท่ีขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แต่หากในการบริหารทั่วไปของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เว้นแต่ในกรณีการ
แต่งต้ัง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้นและตําแหน่ง และการประเมินผลของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ

                                                  
9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 

ข้อ 16.  
10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบ

ภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10. 
11 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 12 และ ข้อ 20.  
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ภายใน โดยที่ผู้บริหารสูงสุดสามารถนําเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ12  

- กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้องจัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบ
ภายในให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยกฎบัตรจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจําทุก
ปีตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ13 

- กําหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมี
คุณวุฒิขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี และจะต้องมีคุณสมบัติในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถท่ี
จําเป็นต่องานด้านการตรวจสอบ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบและข้อบังคับที่
เก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจที่ต้องปฏิบัติตาม ความรู้ในการปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ การประเมินความ
เสี่ยง และการควบคุมภายใน นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องมีความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ทําการตรวจสอบ และต้อง
ไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยปฏิบัติหน้าที่บริหารภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนการตรวจสอบ14 

- กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริต และให้รายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดหากพบกรณีมีข้อบกพร่อง ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนระเบียบ 
และการกระทําที่อาจส่งผลกระทบต่อรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง นอกจากน้ี ในกรณีปฏิบัติงานอ่ืนที่
ผู้บริหารสูงสุดมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะต้องไม่
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน15 

จากข้อระเบียบดังกล่าวข้างต้น สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้
ดําเนินการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับระเบียบ 
รวมท้ังให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่กําหนดโดย IIA 
นอกจากน้ี ในระเบียบดังกล่าวยังได้กําหนดให้หน่วยงานภายในรัฐวิสาหกิจให้ความร่วมมือแก่ผู้
ตรวจสอบภายในในการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม ตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่พร้อมให้

                                                  
12 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 17.  
13 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 18 และ ข้อ 19. 
14 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 23 และ ข้อ 24.  
15 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 25.  
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ทําการตรวจสอบได้ แต่ไม่ได้มีการกําหนดให้มีการพิจารณาคาดโทษในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ดังเช่นระเบียบของส่วนราชการ  

(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ออก
โดยกระทรวงมหาดไทย เพ่ือให้มีผลบังคับใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีข้อกําหนดที่เป็นสาระสําคัญในด้านบทบาทการตรวจสอบ
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ได้แก่ 

- กําหนดแนวทางการตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นที่
ยอมรับ การประเมินการตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆทั้งในด้านระบบงบประมาณ การเงิน 
และการพัสดุ และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยต้องมีการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานกับสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในซึ่งผู้ว่าราชการหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งต้ัง16  

- กําหนดให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด และเป็นไปตามคู่มือการ
ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงการคลังกําหนด และหากกรณีไม่มีการ
กําหนดไว้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง17 
 สําหรับในส่วนของการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามโครงสร้างแบ่ง
ส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เป็นกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารหรือกํากับดูแลซึ่งถือว่าเป็นหน่วยรับตรวจน้ัน ให้ดําเนินการให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน มีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม มีการจัดเก็บระบบเอกสารท่ีเหมาะสม และจัดเตรียม
รายละเอียดแผนงานหรือโครงการเพ่ือประโยชน์ในการทําการตรวจสอบ โดยหากเจ้าหน้าที่ของหน่วย
รับตรวจไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถพิจารณาตามสมควรแก่กรณีได้ 

(4) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2548 เป็นกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายในที่กรุงเทพมหานครได้กําหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นข้อกําหนด

                                                  
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ข้อ 6. 
17 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 7.  
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ในด้านการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสําคัญในด้านบทบาท
ของผู้ตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

- กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
หน้าที่ที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครกําหนด โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายในที่ปลัดก รุง เทพมหานครแต่ง ต้ั งมีสายการบังคับบัญชา ข้ึนตรงกับปลัด
กรุงเทพมหานคร และผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในด้านการตรวจสอบ จะต้องไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและให้ความเห็น รวมทั้งกําหนดให้ในกรณีที่ต้องอาศัยความรู้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ปลัดกรุงเทพมหานครสามารถแต่งต้ังผู้ที่
มีความเหมาะสมจากหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน หรือจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาปฏิบัติงาน
ได้18 

- กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ
ข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นที่ยอมรับ การประเมินการ
ตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆทั้งในด้านระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ และให้
ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตลอดจนตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน งานหรือโครงการที่มีความสําคัญต่อผลสําเร็จของนโยบาย งานหรือโครงการ
ที่ได้รับนโยบายให้ติดตามกํากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ และงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะ
เกิดความเสียหายต่อราชการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทําการมอบหมาย และผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องปฏิบัติงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ที่นอกเหนือไปจากแผนการ
ตรวจสอบประจําปี19 

- กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร กรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดยกรมบัญชีกลาง หรือของสมาคมวิชาชีพการตรวจสอบภายในในประเทศหรือ
ต่างประเทศ20 ซึ่งในกรณีน้ีหมายถึงให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในสากล 

                                                  
18 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

2548 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8. 
19 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 9.  
20 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 11.  
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 สําหรับในส่วนของการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและส่วนราชการตามประกาศการแบ่งส่วนราชการภายใน ให้
รวมถึงการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอ่ืนที่กรุงเทพมหานครเข้าไปบริหารจัดการ 
หรือถือสัดส่วนหุ้นหรือเงินลงทุนเกินกว่าก่ึงหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยรับตรวจ ให้ดําเนินการให้ความ
ร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน มีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม มีการจัดเก็บระบบเอกสารที่
เหมาะสม และจัดเตรียมรายละเอียดแผนงานหรือโครงการเพ่ือประโยชน์ในการทําการตรวจสอบ โดย
หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามหรือละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ปลัดกรุงเทพมหานครสามารถพิจารณาตามสมควรแก่กรณีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น21 
 จากที่ได้พิจารณากฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และกรุงเทพมหานครที่เป็นองค์กรปกครองพิเศษ 
จะพบว่าหน่วยงานดังกล่าวได้ดําเนินการจัดให้มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในทางกฎหมายเพ่ือให้เป็น
การวางกรอบการปฏิบัติงาน บทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานน้ันๆ โดยพิจารณาให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการบริหารงานของหน่วยงานและ
ระเบียบปฏิบัติอ่ืนใดที่มีผลต่อหน่วยงาน ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของข้อกําหนดด้านการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จะพบว่าได้ดําเนินการวางหลักเกณฑ์ในด้านสายการบังคับบัญชา
ของผู้ตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งกําหนดเง่ือนไขที่ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องมีการปฏิบัติงานและการให้ความเห็นต่อการตรวจสอบที่เป็นอิสระ มีการปฏิบัติงานตามที่
หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย กําหนดให้หน่วยงานรับตรวจจะต้องไม่ละเลยต่อการให้ความร่วมมือ
กับผู้ตรวจสอบภายใน และมีการจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่อ้างอิงตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล สําหรับในส่วนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกับส่วนราชการในด้านแนว
ทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในด้านการกําหนดสายการบังคับบัญชา
ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีการกําหนดไว้ ส่วนผู้ตรวจสอบภายใน
ของกรุงเทพมหานครกําหนดให้มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงกับปลัดกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการ
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครสามารถยึดถือมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการที่กําหนดโดยกรมบัญชีกลางมาปฏิบัติ ในกรณีที่ไม่ได้มีการจัดทํามาตรฐาน
หรือคู่มือการตรวจสอบภายในของหน่วยงานไว้โดยตรง   

                                                  
21 เพ่ิงอ้าง, ข้อ 13.  
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 ในด้านหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของรัฐวิสาหกิจจะพบว่า ได้มีการวางกรอบแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น ในด้านการกําหนดให้มี
คณะกรรมการตรวจสอบที่จะต้องมีอํานาจหน้าที่ด้านการตรวจสอบหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คุณสมบัติ
ของกรรมการตรวจสอบ และการเป็นผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยตรง ในด้านหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในให้มีสายการบังคับบัญชาท่ี
เป็นลักษณะการบริหารงานทั่วไปที่ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ กําหนดคุณวุฒิขั้นตํ่าและ
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจจะต้องพึงมี ซึ่งข้อกําหนดเหล่าน้ีทําให้บทบาทและ
อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสากิจมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น ในด้าน
แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายในและการกําหนดให้หน่วยรับตรวจให้ร่วมมือกับผู้ตรวจสอบ
ภายในถือได้ว่ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายการตรวจสอบภายในของส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรุงเทพมหานคร 
 จากหลักเกณฑ์ทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า หน่วยงานภาครัฐต่างๆมี
เจตนารมณ์ในการที่จะให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในช่วยในการกํากับดูแลการบริหารงาน
ของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ระเบียบที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และนําเอามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบภายในสากลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
บริหารงาน เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานภาครัฐจะได้นําไปปรับปรุงให้เกิด
ความเหมาะสมกับการบริหารงานต่อไป ดังน้ัน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายด้านการตรวจสอบภายในท่ีมี
ผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐแต่ละประเภทที่เป็นการเฉพาะ จะช่วยทําให้เกิดการกํากับดูแลระบบ
การตรวจสอบภายในให้สามารถตอบสนองในด้านการบริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้อง
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 
3.2 ข้อกําหนดและกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน 
 
 (1) หลักการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 
  จากที่ได้พิจารณากฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภายในที่บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 
ถือได้ว่าเป็นกฎหมายกลางที่บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐตามที่ได้มีการบัญญัติไว้ในระเบียบข้อที่ 3 
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งหมายความรวมถึงองค์การมหาชนเช่นเดียวกัน ดังน้ัน แนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ตลอดจนเง่ือนไขที่มีการกําหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของระเบียบ
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ดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นข้อบังคับทางกฎหมายที่องค์การมหาชนจะต้องปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม 
ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กําหนดไว้ว่ากรณีที่หน่วยงานเจ้ากระทรวงหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดของหน่วยงานภาครัฐกําหนดให้มีระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบภายในท่ีบังคับใช้
กับหน่วยงานน้ันๆ ก็สามารถท่ีจะกําหนดให้มีมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับรูปแบบ
การบริหารงานได้  
 เมื่อพิจารณาข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน
ขององค์การมหาชนแล้ว องค์การมหาชนไม่ได้มีระเบียบที่เป็นกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
ขององค์การมหาชนดังเช่นส่วนราชการ และองค์กรกระจายอํานาจอ่ืน ได้แก่ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน องค์การมหาชนจึงจะต้องยึดถือระเบียบของ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นกฎหมายกลางมากํากับการบริหารงานด้านตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ตลอดจนการนําเอามาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในสากลท่ีกําหนดโดย IIA ที่เป็นฉบับล่าสุดมายึดถือเป็นข้อกําหนดบทบาทและอํานาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน ซึ่งเมื่อพิจารณาสาระสําคัญของระเบียบดังกล่าว
โดยได้มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามแนบท้ายระเบียบไว้ทั้งหมด 9 
แนวทาง ซึ่งองค์การมหาชนควรจะต้องดําเนินการในด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน สรุปแนวทางได้ดังน้ี 

- ผู้กํากับดูแลองค์การมหาชน จะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการกํากับให้การ
บริหารขององค์การมหาชนจะต้องมีระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่
กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน22 โดยจะต้องพิจารณาวินิจฉัยข้อตรวจพบและ
ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และต้องพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการ
ให้เหมาะสมและทันเวลา 

- ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจะต้องรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแล เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานหน่วยงานรับตรวจภายใน 
และกําหนดขอบเขตการตรวจสอบที่ครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และติดตาม
แผนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจภายใน พิจารณาถึงความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญแต่ไม่ควรมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันหรือค้นหาการทุจริต และให้มีหน้าที่ตรวจสอบ
และประเมินความเพียงพอของมาตรฐานการควบคุมภายในที่ผู้บริหารขององค์การมหาชนกําหนด 

- หน่วยงานการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนควรอยู่ในโครงสร้างการแบ่งส่วน
งานของภายในองค์การมหาชนอย่างเป็นทางการ มีสถานภาพที่สูงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

                                                  
22 โปรดดูเชิงอรรถท่ี 52 ในบทที่ 2 น. 29. 
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โดยให้มีสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุดขององค์การมหาชน หรือผู้มีอํานาจตามที่
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับองค์การมหาชนได้กําหนดไว้ ทั้งน้ี ในกรณีไม่ได้มีการจัดสรรอัตรากําลังของ
ด้านตรวจสอบภายในหรือไม่เพียงพอ อาจมอบหมายบุคลากรภายในขององค์การมหาชนท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการมาทําหน้าที่ตรวจสอบภายในตามท่ีเห็นสมควร โดยบุคลากรดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่
ความรับผิดชอบโดยตรงและปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างเต็มเวลา รวมท้ังหน่วยงานการ
ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจะต้องมีกฎบัตรการตรวจสอบภายใน จัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายใน 

- ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมท่ี
ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพที่สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ปราศจากอคติ มีความเป็นกลางและมี
จริยธรรม 
 จากแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่แนบท้ายระเบียบดังกล่าว 
พิจารณาได้ว่าองค์การมหาชนที่ถือว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายควรจะต้องมี
การจัดให้มีขอบเขตของการตรวจสอบภายในของแต่ละองค์การมหาชนให้เป็นไปตามแนวทางท่ี
กําหนด ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นหลักการปฏิบัติขั้นตํ่าที่องค์การมหาชนจะต้องจัดให้มี อย่างไรก็ตาม แนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด ถือว่าเป็นกรอบ
ที่องค์การมหาชนจะสามารถนําไปปรับใช้ให้เหมาะสม ซึ่งหมายถึงองค์การมหาชนแต่ละแห่งจะต้อง
ดําเนินการนําเอาแนวทางดังกล่าวไปกําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน ตลอดจนกําหนดบทบาท
และอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามแต่ละองค์การมหาชนเอง ดังน้ัน องค์การมหาชนแต่ละ
แห่งจึงจะต้องมีการกําหนดบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนแต่ละ
แห่ง โดยให้ผู้บริหารองค์การมหาชนพิจารณาตามแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินเป็นมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นพ้ืนฐานขั้นตํ่าสุดที่ควรต้องมี ซึ่งย่อม
หมายความว่าองค์การมหาชนแต่ละแห่งจะมีข้อกําหนดด้านการตรวจสอบภายในที่แตกต่างกันตาม
ดุลยพินิจของผู้บริหารองค์การมหาชน 
 (2) หลักการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
 นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจะต้องปฏิบัติตามแล้ว
เมื่อได้มีการพิจารณากฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน จะพบว่าข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ในด้านการ
ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนได้มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายแม่บทขององค์การมหาชน 
“พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542” โดยกฎหมายฉบับน้ีเป็นกฎหมายแม่บทของการจัดให้มี
องค์การมหาชนที่ถือว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดทําบริการสาธารณะให้แก่ภาคประชาชน
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ตามที่รัฐได้มอบหมาย สาระสําคัญของกฎหมายฉบับน้ีจึงเป็นการวางหลักการของการจัดต้ังองค์การ
มหาชนและอํานาจหน้าที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและผู้
ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนน้ันได้มีการสอดแทรกบัญญัติไว้ในบางมาตรา และเน่ืองจาก
กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนได้บัญญัติขึ้นก่อนระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังน้ัน
บทบัญญัติด้านการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจึงมีขึ้นก่อนที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
จะได้มีการกําหนดไว้ในระเบียบ ซึ่งพิจารณาได้ดังน้ี 

- มาตรา 24 (3) (ฉ) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดไว้ว่าให้
คณะกรรมการขององค์การมหาชนมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่และระเบียบ
เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน  

- มาตรา 31 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดไว้ว่า
ให้ผู้อํานวยการขององค์การมหาชนเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุก
ตําแหน่ง 

- มาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กําหนดให้
การบัญชีขององค์การมหาชนมีการจัดทําตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การ
มหาชน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง ต่อมาในวรรคสอง 
ของมาตรากําหนดไว้ว่า ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนทําหน้าที่เป็นผู้
ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด เว้นแต่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน 

จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถพิจารณาได้ว่า พระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนได้กําหนดให้คณะกรรมการขององค์การมหาชน
เป็นผู้กําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้การปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบมีการรายงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการขององค์การมหาชน แต่ในขณะเดียวกันให้
ถือว่าผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้อํานวยการขององค์การมหาชนเช่นเดียวกันกับ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างอ่ืนๆ และในด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
ภายในที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และรายงานผลต่อคณะกรรมการทราบอย่างน้อยปี
ละคร้ัง ซึ่งหากพิจารณาบทบัญญัติที่เก่ียวกับบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชนแล้ว สามารถสรุปได้ดังน้ี 

- ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการขององค์การมหาชนจะ
เป็นผู้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้มีการตรวจสอบภายในในด้าน
การบัญชี การเงิน และการพัสดุตามท่ีบัญญัติไว้ ซี่งหมายความว่าคณะกรรมการของแต่ละองค์การ
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มหาชนจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการกําหนดขอบเขตและอํานาจหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมกับองค์การมหาชนน้ันๆ 

- ด้านสายการบังคับบัญชา ให้ผู้อํานวยการขององค์การมหาชนเป็นผู้บังคับบัญชาผู้
ตรวจสอบภายใน แต่ในด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการขององค์การมหาชน ซึ่งหมายความว่าผู้อํานวยการจะเป็นผู้บังคับบัญชาในการ
บริหารงานท่ัวไปที่ไม่เก่ียวข้องกับกิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
โดยการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบให้อยู่ภายในใต้การบังคับบัญชาและสั่งการของคณะกรรมการ
ขององค์การมหาชน 
 จากหลักเกณฑ์และบทบัญญัติทางกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภายในขององค์การ
มหาชนที่มีการบัญญัติไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สามารถพิจารณาความ
สอดคล้องของบทบัญญัติบางประการ เช่น ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กําหนดให้
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแนวทางที่แนบท้ายตามระเบียบ โดยกําหนดให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีสถานะที่สูงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ให้มีสายการบังคับ
บัญชาขึ้นตรงกับผู้บริหารสูงสุดหรือผู้อํานาจตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยองค์การ
มหาชนที่มีการบัญญัติไว้อยู่แต่เดิมก่อนที่ระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะกําหนด โดย
ให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งเป็นผู้มีอํานาจตามกฎหมายเป็นผู้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในและให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ขึ้นตรงกับ
คณะกรรมการโดยตรง อย่างไรก็ตาม ด้วยระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการ
กําหนดให้นําแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน
จะต้องมีการตรวจสอบตามหลักว่าด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมตามมาตรฐานสากล 
ตลอดจนการปฏิบัติงานการตรวจสอบในด้านต่างๆท่ีครอบคลุมกับการประเมินความเสี่ยง การควบคุม 
และการกํากับดูแล ซึ่งในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนกําหนดเพียงจะต้องให้มีการตรวจสอบใน
ด้านการบัญชี การเงิน และการพัสดุ โดยถือว่าเป็นพ้ืนฐานการตรวจสอบภายในที่จะต้องพึงปฏิบัติ 
ดังที่ได้ศึกษาข้อกําหนดและกฎหมายเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ในมุมมองของการกําหนดบทบาท
และอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน สรุปได้ว่า ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 เป็นบทบัญญัติทางกฎหมายด้านการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีผลบังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐและรวมถึงบังคับใช้กับองค์การมหาชน โดยระเบียบฉบับน้ี
กําหนดในด้านมาตรฐานการปฏิบัติการตรวจสอบที่อ้างอิงตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในสากล จึงถือได้ว่าเป็นกฎหมายกลางในด้านการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถกําหนดระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
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ภายในท่ีเหมาะสมกับหน่วยงานเป็นการเฉพาะได้ ซึ่งองค์การมหาชนก็ได้มีบทบัญญัติที่เก่ียวกับการ
ตรวจสอบภายในไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 อยู่บางประการ แต่หากพิจารณา
ความครบถ้วนของหลักเกณฑ์ที่กําหนดบทบาทหน้าที่การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมกับองค์การ
มหาชนที่เป็นการเฉพาะหรือโดยตรงนั้น ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดที่วางหลักการในด้านการตรวจสอบ
ภายในขององค์การมหาชนที่ชัดเจนต่อการนําไปปฏิบัติ จึงทําให้องค์การมหาชนมีการกําหนดแนว
ทางการตรวจสอบภายในท่ีแตกต่างกันไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่ละองค์การมหาชน 
เพ่ือให้บทบาทการตรวจสอบภายในมีส่วนสําคัญในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การมหาชนมี
การดําเนินงานที่เหมาะสมและนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ 



บทท่ี 4 
การตรวจสอบภายในกับการบริหารองค์การมหาชนในแนวองค์การของรัฐรูปแบบใหม่ 
 
 จากที่ได้ทําการศึกษาหลักการตรวจสอบภายในทั่วไปและบทบัญญัติทางกฎหมายใน
ด้านการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจะเห็นได้ว่า การตรวจสอบภายในมีความสําคัญต่อการ
บริหารกิจการต่างๆขององค์กรให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตลอดจนยังช่วยส่งเสริมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของท้ังผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กรต่างๆ ทั้งน้ี บทบาทและอํานาจหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนนับว่ามีความจําเป็นและมีความสําคัญต่อการบริหารงาน
ขององค์การมหาชน เน่ืองจากองค์การมหาชนมีวัตถุประสงค์ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือให้จัดทําบริการสาธารณะ
เฉพาะด้าน โดยกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนที่ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทคือ พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่ได้มีการวางหลักเกณฑ์ของการจัดต้ังองค์การมหาชนและพันธกิจที่
องค์การมหาชนจะต้องดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยเป็นกฎหมายที่ได้มีการตราขึ้นมากว่า
ทศวรรษ จึงมีองค์การมหาชนหลายแห่งเกิดข้ึนภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม 
การดําเนินกิจการขององค์การมหาชนถือว่าเป็นองค์การของรัฐรูปแบบใหม่ที่อาศัยความคล่องตัวใน
การบริหารงาน การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
ระบบการบริหารภายในขององค์การมหาชนที่มีความหลากหลายในภารกิจ ในการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ จึงได้มีการมุ่งความสําคัญไปที่การประเมินความคุ้มค่าของการดําเนินกิจการขององค์การ
มหาชน จึงเป็นผลให้มีการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีข้อกําหนด
ที่เข้มงวดในด้านการตรวจสอบและประเมินผลมากย่ิงขึ้น ผู้ตรวจสอบภายในจึงจําเป็นที่จะต้องเข้ามา
มีบทบาทสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการขององค์การมหาชนในระดับที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ใน
การศึกษาถึงความสําคัญของการปฏิบัติงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน 
จึงจําเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าองค์การมหาชนมีภาระหน้าที่และพันธกิจใดตามกฎหมายท่ีกําหนด 
ตลอดจนข้อจํากัดและข้อกําหนดด้านการตรวจสอบการดําเนินกิจการ เพ่ือที่จะเข้าใจได้ว่าการ
ตรวจสอบภายในมีบทบาทสําคัญในด้านใดและอย่างไรบ้าง ในการส่งเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีขององค์การมหาชนได้ในระดับที่มีประสิทธิภาพ 
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4.1 หลักการบริหารทั่วไปและการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 
 
 ที่มาและความสําคัญขององค์การมหาชน 
 องค์การมหาชน (Public Organization) เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ
ในการดําเนินกิจการบริการสาธารณะเฉพาะด้านที่เป็นภารกิจลําดับรอง (Administrative Function) 
ที่รัฐเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทําการบริการดังกล่าวให้กับภาคประชาชน โดยการเข้าทําหน้าที่แทน
ระบบหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งน้ี องค์การ
มหาชนถูกจัดเป็นหน่วยงานภาครัฐประเภทท่ีสาม เน่ืองจากเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เกิดข้ึนเป็นลําดับที่
สามต่อจากหน่วยภาครัฐที่มีอยู่เดิมก่อนคือ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยหน่วยงานท้ังสอง
ประเภทมีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาพสังคม
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย รัฐจึงมีภารกิจใหม่เกิดขึ้นตามความต้องการของประชาชน และด้วย
ภารกิจใหม่เป็นภารกิจในการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทําให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม 
อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่มีเทคนิคและวิธีการที่เฉพาะด้านที่ต้องอาศัยความรู้และเช่ียวชาญ จึงไม่สอดคล้อง
กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆท่ีรับผิดชอบในการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะดังกล่าว
ในระดับที่มีประสิทธิภาพได้1  
 จากความต้องการให้มีการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะด้าน ดังน้ัน องค์การมหาชนจึง
ก่อต้ังขึ้นโดยใช้อํานาจทางมหาชนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายกลางที่มาจากอํานาจนิติบัญญัติ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีพันธกิจสําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะใหม่ๆ
ให้แก่ประชาชนที่มีความต้องการอย่างทั่วถึง โดยมิได้แสวงหาผลกําไรจากการให้บริการ รวมทั้งมี
วัฒนธรรมและรูปแบบการบริหารงานเช่นเดียวกับภาคเอกชนท่ีมีความรวดเร็วและคล่องตัวสูง โดยนํา
กรอบความคิดหลักกฎหมายองค์การมหาชนของประเทศฝรั่งเศสมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพ
การบริหารของไทยเพ่ือให้มีองค์การที่จัดบริการสาธารณะที่เป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการและงบประมาณของตนเอง และดําเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีได้กําหนดไว้ 
แนวความคิดองค์การมหาชนด้ังเดิมของฝรั่งเศส2 คือ องค์การมหาชนอิสระ หรือ “Établissement 
public”ในกฎหมายของฝรั่งเศส หรือ Departmental Corporation ในภาษาอังกฤษ มีสถานะเป็น
นิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชน โดยมีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการบริหารและการจัดการ

                                                  
1 สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, ความเป็นไปได้และแนวทางการตรา

กฎหมายจัดต้ังองค์การมหาชน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน ก.พ., 2543), น. 29–35. 
2 เพ่ิงอ้าง, น. 108–109. 
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ทางงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือดําเนินการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมซึ่งต้องกําหนดไว้อย่างชัดเจน 
และการดําเนินงานอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ นอกจากแนวความคิดของหลักกฎหมายฝร่ังเศสแล้ว 
ในปี พ.ศ. 2540 ได้มีการจัดทําแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 – 2544) โดยมีกรอบ
แนวคิดในการผลักดันให้มีการจัดต้ังองค์การมหาชนขึ้น ซึ่งแผนแม่บทน้ีถือได้ว่าเป็นแผนแม่บทการ
ปฏิรูประบบราชการฉบับแรกของประเทศไทยเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการให้เกิดความ
สอดคล้องต่อการพัฒนาทางการเมือง และยังมุ่งยับย้ังการขยายตัวของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม3  
 รูปแบบภารกิจขององค์การมหาชนและการกํากับดูแล 
 ตามมาตรา 5 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติใน
หลักการจัดต้ังองค์การมหาชนไว้ว่า “เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือ
การจัดทําบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังหน่วยงานบริหารข้ึนใหม่ แตกต่างไปจาก
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายที่จะใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  จะจัด ต้ังเป็นองค์การมหาชนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติน้ีก็ได้” ดังน้ัน เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้มีการจัดต้ังองค์การ
มหาชนเพ่ือดําเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ก็จะสามารถดําเนินการได้โดยเพียงการตราพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนเป็นรายแห่งไปภายใต้บทบัญญัติในมาตรานี้  
 ในการจัดทําบริการสาธารณะอ่ืนๆโดยอํานาจรัฐนอกเหนือจากหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจแล้ว องค์การมหาชนเกิดจากระบบการจัดระเบียบการบริหารของรัฐตามหลักการกระจาย
อํานาจ (Decentralization) ของรัฐ โดยหลักการกระจายอํานาจแล้ว รัฐจะดําเนินการกระจาย
อํานาจใน 2 ลักษณะ คือ ประการที่หน่ึง กระจายอํานาจทางพ้ืนที่ โดยการมอบหมายการจัดทํา
บริการสาธารณะหลายอย่างให้องค์กรปกครองท้องถ่ินจัดทําในขอบเขตที่ได้รับอํานาจในการปกครอง
ท้องถิ่นน้ันๆ ประการที่สอง การกระจายอํานาจทางบริการหรือทางเทคนิค ซึ่งองค์การมหาชนจัดว่า
อยู่ในกลุ่มองค์การท่ีได้รับอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะที่เป็นอํานาจทางเทคนิค4 ตามความใน
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า “ให้องค์การมหาชนเป็น
หน่วยงานของรัฐ และเป็นนิติบุคคล” ดังน้ันอาจกล่าวถึงสถานะขององค์การมหาชนได้ว่า องค์การ

                                                  
3 ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, “ปัจจัยกําหนดรูปแบบองค์การภาครัฐสมัยใหม่,” เล่มที่ 

46 วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, น. 24 (2549). 
4 ชาญชัย แสวงศักด์ิ, หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ: องค์การ

มหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2549), น. 35. 
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มหาชนมีองค์ประกอบที่สําคัญคือ เป็นนิติบุคคลในทางกฎหมายมหาชนที่จัดทําบริการสาธารณะอย่าง
ใดอย่างหน่ึง รูปแบบขององค์การมหาชนจึงมีลักษณะดังต่อไปน้ี5 

(1) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and 
Cultural Public Services) ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการของทางราชการในการบริหารงาน 

(2) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร 
(3) เป็นนิติบุคคล 
(4) ความสัมพันธ์กับรัฐ 
 (4.1) รัฐจัดต้ัง 
 (4.2) ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
 (4.3) รัฐมีอํานาจกํากับดูแลตามที่กฎหมายกําหนด (ในกรณีที่มีการแต่งต้ังถอดถอน

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย และการให้นโยบาย เป็นต้น) 
 (4.4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ 
 (4.5) บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 (4.6) วิธีดําเนินงานไม่ใช้อํานาจฝ่ายเดียว (Unilateral Act)6 เป็นหลัก แต่ใช้สัญญา 

ไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ (ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องใช้อํานาจฝ่ายเดียวต้องออกพระราชบัญญัติ 
รวมท้ังกรณีจัดต้ังมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ) 

สําหรับภารกิจขององค์การมหาชน คือ การจัดทําบริการสาธารณะทางสังคมและ
วัฒนธรรม (Social and Cultural Public Services) และรวมถึงงานวิชาการ (Technical Public 
Services) ซึ่งเป็นภารกิจบริการสาธารณะเฉพาะด้านที่รัฐจะต้องจัดให้มีแก่ภาคประชาชน โดยใน
มาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้วางแนวทางกําหนดภารกิจ
การจัดทําบริการสาธารณะโดยองค์การมหาชน ได้แก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

                                                  
5 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, “เอกสารสรุปแนวทางและหลักเกณฑ์

เก่ียวกับองค์การมหาชน นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551” ในการประชุมสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรุงเทพมหานคร, 2556, น. 5. 

6 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ได้ให้หลักการไว้ว่า การจัดต้ังองค์การ
มหาชนโดยทั่วไปนั้นให้ดําเนินการจัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่องค์การมหาชนน้ันจําเป็นต้องใช้อํานาจรัฐฝ่ายเดียว (Unilateral Act) 
อันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล เช่น กรณีการจัดต้ังกองทุนซึ่งยกเว้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายเงินคงคลัง หรือกรณีการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งต้องประสาท
ปริญญาบัตร จึงตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะได้ 
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การศึกษา การศึกษาอบรมและการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การ
พัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย การถ่ายทอดและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทาง
การแพทย์และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การอํานวยบริการแก่ประชาชน การดําเนินการอัน
เป็นสาธารณประโยชน์ และในท้ายมาตรายังได้ระบุถึงบริการสาธารณะที่จัดทําน้ันจะต้องไม่เป็น
กิจการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากําไรเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม บริการสาธารณะที่องค์การมหาชน
สามารถดําเนินการได้จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับการดําเนินงานโดยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ โดย
บริการสาธารณะที่องค์การมหาชนไม่สามารถดําเนินได้น้ัน ได้แก่ ภารกิจที่เก่ียวข้องกับการกําหนด
นโยบายหรือกําหนดหลักเกณฑ์ กฎระเบียบและข้อบังคับเพ่ือใช้บังคับต่อหน่วยงานอ่ืนและประชาชน 
ภารกิจที่เป็นบริการสาธารณะเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่แสวงหารายได้เหมือนเช่น รัฐวิสาหกิจ 
และการที่ต้องมีการใช้อํานาจรัฐที่ไปเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน สําหรับหลักการ
การจัดทําบริการสาธารณะโดยองค์การมหาชนนั้น มีหลักเกณฑ์สําคัญในการจัดทําบริการสาธารณะ
เช่นเดียวกับการจัดทําโดยหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 3 ประการคือ7 

(1) หลักว่าด้วยความเสมอภาค คือ การจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนทุกคน 

โดยประชาชนมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากบริการสาธารณะน้ันอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) หลักว่าด้วยความต่อเน่ือง คือ หน่วยงานที่จัดทําบริการสาธารณะนั้นจะต้อง

ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองเสมอมา 

(3) หลักว่าด้วยการปรับปรุงเปล่ียนแปลง คือ การปรับปรุงแก้ไขบริการสาธารณะให้ทัน

กับความต้องการของผู้ใช้บริการอยู่เสมอ 

ดังที่ได้พิจารณาจะเห็นได้ว่า องค์การมหาชนจัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินภารกิจบริการ
สาธารณะโดยแท้ เน่ืองด้วยหลักการแล้ว องค์การมหาชนอยู่ในรูปแบบขององค์กรที่จะสามารถดําเนิน
กิจการบริการสาธารณะได้อย่างคล่องตัวและครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชนท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากกว่าหน่วยงานราชการ ด้วยเช่นน้ี การจัดทําบริการสาธารณะโดย
องค์การมหาชนจึงไม่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีการจัดทําบริการในเชิงพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมที่เป็นการแสวงหากําไร จึงเป็นข้อแตกต่างที่ทําให้ต้องมีองค์การมหาชนเกิดข้ึนในฐานะ
องค์การภาครัฐที่ใช้อํานาจทางมหาชน ในด้านการบริหารองค์การมหาชนให้เป็นไปตามบทบัญญัติทาง
กฎหมาย ผู้มีทําหน้าที่เก่ียวข้องในการบริหารและกํากับดูแลองค์การมหาชน มีดังน้ี 

                                                  
7 ชาญชัย แสวงศักด์ิ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 4, น. 8-13. 
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(1) คณะกรรมการ ตามความมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
ได้นิยามความหมายว่า“คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการท่ีทําหน้าที่บริหารและเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนขององค์การมหาชนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง”8 ทั้งน้ี องค์ประกอบของ
คณะกรรมการขององค์การมหาชนน้ันต้องเป็นไปตามมาตรา 19 ที่ได้ระบุหลักการว่า ประธาน
กรรมการ และกรรมการ จะต้องได้รับการแต่งต้ังโดยคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผู้อํานวยการขององค์การ
มหาชนให้ทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการด้วย ซึ่งคณะกรรมการจะประกอบ
ไปด้วย ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการโดยตําแหน่ง และกรรมการและ
เลขานุการ รวมท้ังสิ้นไม่เกิน 11 คน ดังน้ัน คณะกรรมการจะสามารถทําหน้าที่บริหารองค์การมหาชน
ตามกฎหมายท่ีกําหนดได้ก็ต่อเมื่อจะต้องได้รับความเห็นชอบและแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรี 
คณะกรรมการองค์การมหาชนถือว่ามีอํานาจหน้าที่สูงสุดในการกํากับดูแลบริหารกิจการขององค์การ
มหาชนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  

(2)  ผู้อํานวยการ ตามความมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
ได้วางหลักการให้องค์การมหาชนกําหนดให้มีผู้อํานวยการ โดยผู้อํานวยการขององค์การมหาชนจะ
เป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานในองค์กรตามโยบายของคณะกรรมการ และต้องจัด
ให้มีแผนการดําเนินงานและบริหารจัดการในทุกส่วน ทั้งส่วนงานนโยบายและแผนงานภารกิจต่างๆ 
การบริหารงบประมาณในการดําเนินงานขององค์กรและการบริหารงานบัญชี และการบริหารงาน
บุคลากร ตลอดจนงานบริหารทั่วไปท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การ
มหาชนน้ันๆ 

(3)  รัฐมนตรีผู้รักษาการ ตามความมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 ได้วางหลักการให้รัฐมนตรีผู้มีหน้าที่รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การ
มหาชน ให้เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการกํากับดูแลองค์การมหาชนให้ดําเนินภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังองค์การมหาชนน้ันๆ ทั้งน้ี ความสัมพันธ์ของรัฐมนตรีผู้กํากับ
ดูแลกับองค์การมหาชนจึงเป็นในลักษณะ “การกํากับดูแล” มิใช่ “การบังคับบัญชา” ดังเช่นใน
หน่วยงานราชการต่างๆ ดังน้ัน โครงสร้างความสัมพันธ์ขององค์การมหาชนที่มีต่อรัฐที่มีลักษณะการ
กํากับดูแล (Autonomy) จึงเป็นผลให้บทบาทของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ัง
องค์การมหาชน ทําหน้าที่ในการควบคุมและกํากับดูแลองค์การมหาชนได้ในระดับนโยบายให้มีความ
ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย แต่ในด้านการพิจารณาความเหมาะสมในการบริหารงานทั่วไป ให้อยู่ใน

                                                  
8 บทนิยามน้ีได้ถูกยกเลิก ตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปน้ี “คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการของแต่
ละองค์การมหาชน” 
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อํานาจของคณะกรรมการและผู้อํานวยการในการบริหารและตัดสินใจในกิจการภายในองค์การ
มหาชน9ที่จะทําให้การจัดทําและการให้บริการสาธารณะมีความคล่องตัวตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ว่าด้วยองค์การมหาชน 
 
4.2 หลักการปรับปรุงการบริหารและการตรวจสอบการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
  แม้ว่าการจัดต้ังองค์การมหาชนมีขึ้นเพ่ือให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะให้กับภาคประชาชน ที่ได้รับเงินงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ โดยมิได้แสวงหา
ผลกําไรตอบแทน ตลอดจนมีการกํากับดูแลการบริหารโดยรัฐมนตรีผู้รักษาการและคณะรัฐมนตรีก็
ตาม แต่การบริหารกิจการขององค์การมหาชนก็ย่อมต้องอยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบจากภาครัฐ
เช่นเดียวกันกับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือประเมินถึงความคุ้มค่าของการดําเนินภารกิจ
ขององค์การมหาชนต่อการให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่างๆว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด นับต้ังแต่ได้มีการตราและบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มากว่า
ทศวรรษ ได้มีการต้ังประเด็นและข้อสังเกตจากคณะรัฐบาลในหลายยุคสมัย เก่ียวกับความเหมาะสม
ของผลการดําเนินกิจการองค์การมหาชนที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ของประเทศหรือไม่ ประเด็นดังกล่าวได้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือเมื่อครั้งการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ในประเด็นของการให้มีการพิจารณาทบทวนความจําเป็นและความคุ้มค่า
ในค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านต่างๆตลอดจนตอบแทนด้านบุคลากร โดยให้มีการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานขององค์การมหาชนแต่ละแห่งว่าสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดต้ังองค์การมหาชนแต่ละแห่งหรือไม่ องค์การมหาชนที่ดําเนินงานมาระยะหน่ึงหากไม่
สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังได้ ให้มีการนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
การยุบเลิก10  ซึ่งเป็นผลให้ต้องมีการพิจารณากําหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ

มหาชนไว้ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจําปี11 และมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดที่เก่ียวข้องกับ
การพิจารณาการดําเนินงานขององค์การมหาชน ได้แก่ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 
ได้กําหนดให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ 

                                                  
9 สภาปฏิรูปแห่งชาติ, “การปฏิรูปองค์การมหาชน,” ในการประชุมคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ, จัดโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร, 2558 : น. 3. 
10 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 
11 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 
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ก.พ.ร. ไปพิจารณาทบทวนความจําเป็นของการคงอยู่ขององค์การมหาชนที่มีทั้งหมดว่ามีการ
ดําเนินงานที่มีความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีความสอดคล้องกับงบประมาณที่รับการ
จัดสรรหรือไม่12  
 จากการต้ังประเด็นคําถามถึงความคุ้มค่าของการจัดต้ังองค์การมหาชน จึงเป็นที่มาของ
การจัดทํารายงานการปฏิรูปองค์การมหาชนของคณะกรรมการศึกษาการปฏิรูปองค์การมหาชน 
ภายใต้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือนําเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา13 และได้มีการนําเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
เพ่ือเป็นการปรับปรุงการบริหารกิจการองค์การมหาชนให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุด ในการนี้ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 
โดยการตราพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่มีสาระสําคัญในการปรับปรุง
แก้ไขบทบัญญัติเดิมในฉบับปี พ.ศ. 2542 ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ดําเนินการเพ่ิม
บทบัญญัติในด้านการประเมินผลและตรวจสอบองค์การมหาชน ซึ่งองค์การมหาชนทุกแห่งภายใต้
บทบัญญัติทางกฎหมายฉบับน้ี และจะต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การ
มหาชนของตนให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทฉบับใหม่โดยเร็ว ทั้งน้ี ได้มีสาระสําคัญของการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนที่นําไปสู่การตรวจสอบการดําเนินกิจการ พิจารณาสรุปได้ดังน้ี 

- เพ่ิมบทบัญญัติ โดยการกําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน หรือ กพม. ที่มีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน 

- เพ่ิมบทบัญญัติ โดยการกําหนดให้องค์การมหาชนมีแนวทางการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนท่ีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ โดยกําหนดให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบการ
ประเมินผล ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน หรือ กพม. กําหนด และ
กําหนดให้องค์การมหาชนดําเนินกิจการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่
เก่ียวข้องกับองค์การมหาชน 
 ดังน้ัน จึงพิจารณาเห็นได้ว่ารัฐได้เล็งเห็นถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้านการ
บริหารกิจการขององค์การมหาชนที่เข้มงวดมากย่ิงขึ้น ซึ่งหมายความว่าองค์การมหาชนจะต้องมี
ระบบการบริหารและกํากับดูแลกิจการที่ดีที่จะทําให้มีการปฏิบัติภารกิจในฐานะองค์การมหาชนได้
สําเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และหากการกํากับดูแลกิจการขององค์การมหาชนไม่ได้

                                                  
12 สภาปฏิรูปแห่งชาติ, เพ่ิงอ้าง เชิงอรรถที่ 9, น. 3. 
13 เพ่ิงอ้าง 
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เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ผลจากความเข้มงวดในระบบการตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจของ
องค์การมหาชนที่ส่งผลกระทบในด้านการได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณอุดหนุนในการจัดทํา
บริการสาธารณะตามพันธกิจ ตลอดจนการพิจารณายุบเลิกกิจการ ดังน้ันแล้ว การตรวจสอบภายใน
ขององค์การมหาชนจึงเป็นกลไกสําคัญในการที่จะช้ีจุดบกพร่องและก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการบริหารงานภายในที่ดีที่ส่งเสริมให้เกิดการกํากับดูแลกิจการที่
ดี มีประสิทธิผลอย่างเพียงพอในการทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการจัดทําบริการสาธารณะ
แก่ภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4.3 บทบาทและอํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน 
 
 เน่ืองจากผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบให้กับองค์การมหาชน ซึ่งการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีองค์ประกอบที่
เก่ียวข้องทั้งในด้านบทบัญญัติทางกฎหมายที่จะต้องดําเนินการอย่างเคร่งครัด และในด้านการ
ปฏิบัติงานที่ควรเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่มีการวางแนวทางไว้ ดังน้ัน ใน
การพิจารณาบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจึงต้องพิจารณาทั้ง
ในด้านที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และในด้านที่ผู้ตรวจสอบภายในควรต้องมีการ
ปฏิบัติเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การมหาชนที่บรรลุวัตถุประสงค์ในการกํากับดูแลกิจการที่ดีต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 บทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่กําหนด 
 เมื่อพิจารณาสาระสําคัญของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ใน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้มีการมุ่งเน้นไปที่หลักการบริหารและการ
ตรวจสอบการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลของการวิเคราะห์ศึกษาโดย
นําข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อสังเกตต่อการการบริหารและการดําเนินกิจการขององค์การ
มหาชนที่ยังขาดระบบการตรวจสอบที่เข้มงวด จึงพบว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน
ขององค์การมหาชนได้มีการปรับปรุงแก้ไข รวมท้ังได้เพ่ิมบทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ฉบับที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

- มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิก
ความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขององค์การมหาชน โดยอํานาจหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายในใน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมบทบัญญัติ ดังน้ี  
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ก. มาตรา 24 (3) (ฉ) กําหนดให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนจะต้อง
ดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดในด้านการแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบทบัญญัติข้อนี้เป็นการบัญญัติเพ่ิมเติม 

ข. มาตรา 24 (3) (ช) กําหนดให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนจะต้อง
ดําเนินการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดในด้านขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยปรับปรุงให้มีการเพ่ิม “คณะกรรมการตรวจสอบ” ในบทบัญญัติ จึงเป็น
ผลให้จะต้องมีการกําหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจ
สอบภายใน  

- มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิก
ความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้คณะกรรมการของ
องค์การมหาชนมีอํานาจในการแต่งต้ังที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ โดยปรับปรุงให้คณะกรรมการ
ขององค์การมหาชนมีอํานาจแต่งต้ัง “คณะกรรมการตรวจสอบ” โดยให้เป็นไปตามมาตรา 24 (3) (ฉ)  
จึงเป็นผลให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนมีอํานาจใช้ดุลยพินิจในการแต่งต้ังผู้ที่จะมาเป็น
กรรมการตรวจสอบให้กับองค์การมหาชน 

- มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิก
ความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดไว้ว่าให้ผู้อํานวยการ
ขององค์การมหาชนเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกตําแหน่ง โดยมีการ
แก้ไขคือ “ภายใต้บังคับมาตรา 39 วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ขององค์การมหาชนทุกตําแหน่ง” ซึ่งข้อบังคับในมาตรา 39 วรรคสองเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน 
จึงเป็นผลให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในได้ภายใต้เง่ือนไขในมาตรา 39 วรรค
สอง 

- มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิก
ความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยได้มีการปรับปรุงและแก้ไข
บทบัญญัติในมาตรา 39 วรรคสอง ที่กําหนดไว้ว่า ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด เว้นแต่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน ให้แก้ไข
เป็น “ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
โดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด” ซึ่งเพ่ิม “คณะกรรมการตรวจสอบ” ในบทบัญญัติ จึงเป็นผลให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการตรวจสอบที่ขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการขององค์การมหาชน ซึ่งจะเป็นผู้กําหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
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ภายใน อย่างไรก็ตาม ได้มีการเพ่ิมวรรคสามในบทบัญญัติ โดยมีเน้ือหาใน มาตรา 39 วรรคสาม “ใน
การแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้
ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้” จึงเป็นผลให้จะต้องมีการพิจารณาร่วมกันของผู้อํานวยการและ
คณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการของ
องค์การมหาชน  
 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น พิจารณาได้ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความชัดเจนต่อการนําไปปฏิบัติขององค์การมหาชน มีการ
กําหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเป็นผู้กํากับงานด้านการตรวจสอบภายใน กําหนดขอบเขต
การตรวจสอบภายใน ตลอดจนมีอํานาจในการที่จะคุณให้โทษแก่ผู้ตรวจสอบภายในได้ ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์การมหาชนเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการที่จะวิเคราะห์และค้นหาจุดอ่อนของการ
บริหาร และทําให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์การมหาชนจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 บทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในสากล 
 ในมุมมองของการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในสากล ดังที่ได้มีการศึกษาในบทท่ี 2 การตรวจสอบภายในคือการปฏิบัติงานด้านการ
สอบทานและประเมินผล โดยการบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Service) และการบริการให้
คําปรึกษา (Consultant Service) ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล เพ่ือให้ทราบถึง
จุดบกพร่องต่างๆท่ีเกิดขึ้นภายในองค์กรและดําเนินการแก้ไขให้ทันกาล โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในจะทํา
หน้าที่ในการวิเคราะห์การดําเนินกิจกรรมว่ามีจุดบกพร่องใดที่มีนัยสําคัญ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายในระดับภาพรวมขององค์กรได้ ทั้งน้ี จุดบกพร่องภายในองค์กรย่อมมีอยู่มากมายมีระดับ
ความสําคัญที่มากน้อยแตกต่างกันไป และมักเป็นความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาท
เลินเล่อของผู้บริหารตลอดจนผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร หรือเกิดจากการกระทําที่มีลักษณะไม่สุจริต  
 การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนที่มีต่อกิจกรรมการบริหารงาน
ขององค์การมหาชน บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในไม่เพียงแต่ให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ทางกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนและระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินในด้านการตรวจสอบภายในเท่าน้ัน แต่ควรจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล ซึ่งได้เมื่อพิจารณาบทบัญญัติทางกฎหมายท่ีผู้ตรวจสอบภายในควร
จะต้องเข้าไปมีบทบาทด้านการตรวจสอบและประเมินผลแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในจึงมีบทบาทสําคัญ
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ย่ิงในด้านการตรวจสอบระบบการบริหารขององค์การมหาชนในด้านต่างๆ เพ่ือช่วยกํากับดูแล
ระบบงานให้เป็นไปกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ในประเด็นดังต่อไปน้ี 

(1) การตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน 
การบริหารงานขององค์การมหาชนได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน

การบริหารกิจการภายในองค์กร ทั้งน้ี ในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
ที่ได้กําหนดทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการขององค์การมหาชน ซึ่งในกรณีองค์การมหาชนที่
จัดต้ังขึ้นใหม่อาจจะได้รับเงินทุนและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาจากหน่วยงานอ่ืน หรือเงินที่รัฐบาลจ่าย
ให้เป็นทุนประเดิมเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการ และทุนหรือทรัพย์สินอ่ืนใดตามท่ีกําหนดไว้ในมาตราน้ี 
และสําหรับองค์การมหาชนที่มีการดําเนินกิจการมาระยะหน่ึงแล้วจะมีทุนในการดําเนินกิจการจากเงิน
งบประมาณแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยรายจ่ายงบประมาณประจําปี ประเภทเงินอุดหนุนที่รัฐบาล
จัดสรรให้ตามความเหมาะสมรายปีเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจองค์กร  

นอกจากน้ี ในมาตรา 13 ได้วางหลักการไว้ว่า“ภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน
ให้องค์การมหาชนมีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการดําเนิน
กิจการได้ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง” ซึ่งหมายความว่าองค์การมหาชนสามารถที่จะ
หารายได้เองได้เช่นกันจากการดําเนินงาน เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ค่าลงทะเบียนที่สามารถเก็บได้ รวมท้ังการบริหารรายได้ทั้งหมดขององค์การมหาชนที่ไม่ต้องส่งคืน
คลัง ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 14 ดังเช่นส่วนราชการทั่วไป เน่ืองจากสามารถที่จะนํารายได้มาใช้จ่าย
ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และอีกทั้งวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การมหาชนน้ัน
มิได้มุ่งแสวงหาผลกําไรเป็นหลักอยู่แล้ว  

ในภาพรวมของการตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณที่เป็นเงินทุนและทรัพย์สิน
ขององค์การมหาชน ผู้ตรวจสอบภายในจะสามารถดําเนินการสอบทานระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามโครงการหรือกิจกรรมภายในต่างๆได้ว่ามีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารกิจการตามภารกิจ
หรือไม่ รวมทั้งสอบทานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมขององค์กรในแต่ละปี เทียบกับจํานวน
เงินงบประมาณท่ีรับการจัดสรรให้แก่ฝ่ายจัดการภายในที่ได้ดําเนินย่ืนขอจัดสรรงบประมาณทํา
แผนงานกิจกรรมว่าได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีเป็นไปตามแผนงานหรือไม่ ทั้งน้ี สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนในทุกปีงบประมาณ ได้กําหนดตัวช้ีวัดในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกๆ
องค์การมหาชนในแต่ละปี14 เพ่ือพิจารณาวัดผลว่าองค์การมหาชนได้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นไป

                                                  
14 ตัวช้ีวัด 3.1 รอ้ยละของการเบิกจ่ายตามแผนของการใช้เงิน มิติด้านประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติงาน  
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ตามแผนงานท่ีเสนอขอจัดสรรงบประมาณหรือไม่ นอกเหนือจากการสอบทานเงินทุนที่ใช้ในการ
บริหารองค์กรแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในสามารถดําเนินการสอบทานการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินอ่ืนๆ
ขององค์กรว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าเพียงพอหรือไม่  

ดังน้ันแล้ว การตรวจสอบภายในในด้านบริหารเงินทุนงบประมาณในกิจกรรมต่างๆ 
ตลอดจนทรัพย์สินอ่ืนใดที่เป็นขององค์กร จะเป็นการประเมินผลให้ทราบว่าองค์การมหาชนมีการ
บริหารทุนและทรัพย์สินที่คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
การให้บริการให้ความเช่ือมั่นในในด้านการบริหารงบประมาณ ทุน และทรัพย์สินขององค์กร แก่
คณะกรรมการขององค์การมหาชนและผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึง
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายจัดการต่างๆว่ามีความสมเหตุสมผลมากน้อยเพียงใด ที่
จะสามารถนําไปกําหนดนโยบายจัดทําบริการสาธารณะที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด 

(2) การตรวจสอบระบบการบัญชี  
ในด้านการสอบทานการจัดทําบัญชีขององค์การมหาชน ตามมาตรา 39 วรรคหน่ึง แห่ง

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่วางหลักการในด้านการบัญชีขององค์การมหาชนให้
จัดทําตามหลักสากลและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
เก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่าง
น้อยปีละครั้ง อย่างไรก็ตาม ในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ได้แก้ไขในเรื่องของการบัญชีขององค์การมหาชน โดยบัญญัติว่า “การบัญชีขององค์การมหาชน ให้
จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี” ดังน้ัน เมื่อพิจารณา
ตามหลักการที่กําหนดจะเห็นได้ว่า ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนใน
การท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กร รวมทั้งมีหน้าที่
รายงานผลให้แก่คณะกรรมการขององค์การมหาชนทราบ   

เมื่อพิจารณาตามหลักสากลโดยทั่วไป การตรวจสอบระบบบัญชีจะเป็นประเด็นที่อยู่ใน
แผนกิจกรรมการตรวจสอบ และบรรจุลงในกฎบัตรการตรวจสอบภายในขององค์กรอยู่เสมอ โดยถือ
ว่าเป็นการปฏิบัติงานการตรวจสอบขั้นตํ่าสุดที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการดําเนินการ ซึ่งในด้าน
การตรวจสอบระบบบัญชีขององค์การมหาชนที่ระบุว่าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายในจะต้องใช้ความรู้และทักษะของวิชาชีพในการปฏิบัติงานด้านการสอบทานระบบ
บัญชี ให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพของผู้ตรวจสอบบัญชี เพ่ือให้ทราบว่าระบบการบัญชีขององค์การ
มหาชนมีจุดบกพร่องใดที่มีนัยสําคัญที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือพบการกระทําในลักษณะผิดไป
จากมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในก็จะต้องใช้ความรู้และความเช่ียวชาญในด้านการสอบทานระบบบัญชี เพ่ือการ
กลั่นกรองผลการประเมินการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายในก่อนนําเสนอไปยังคณะกรรมการของ
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องค์การมหาชน ดังน้ันแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในในด้านการบริการให้ความเช่ือมั่น
ด้านการบัญชีและการเงิน จะทําให้คณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้องขององค์การมหาชนมีความ
มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารบัญชีมีความถูกต้องและส่งเสริมในภาพรวมของการบริหารการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

(3) การตรวจสอบระบบการพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยความเป็นอิสระในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกิจการของ

องค์การมหาชน ลักษณะระบบการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างภายในขององค์การมหาชนจึงไม่ได้ใช้
กฎระเบียบของราชการส่วนกลางมาบังคับใช้ในการบริหาร โดยท่ัวไป องค์การมหาชนแต่ละแห่งจะ
กําหนดให้มีการดําเนินงานตามกฎระเบียบและข้อบังคับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างโดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการขององค์การมหาชนแต่ละแห่ง เพ่ือให้การพัสดุและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ใน
สภาพคล่อง สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถตอบสนองการจัดกิจกรรมที่เป็น
ภารกิจการให้บริการสาธารณะได้อย่างทันท่วงที ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานราชการที่ต้องจัดให้มี
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และงานด้านการพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมายกลางที่บังคับใช้อยู่มากมาย 
ทั้งน้ี หากพิจารณาในระบบของการบริหารงานขององค์การมหาชนที่มีความคล่องตัวเช่นที่ว่าน้ี 
คณะกรรมการขององค์การมหาชน และผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะต้องดําเนินการพิจารณากระบวนการ
อนุมัติเพ่ือการบริหารพัสดุให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องมีความโปร่งใส
และความน่าเช่ือถืออย่างพอเพียง  

ดังน้ัน ในบทบาทของการตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหารระบบการพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้างในกิจกรรมของฝ่ายจัดการต่างๆภายในองค์การมหาชน ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติหน้าที่ใน
การประเมินผลสอบทาน และให้บริการให้ความเช่ือมั่นแก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่
เก่ียวข้องในด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ความโปร่งใสของขั้นตอน ตลอดจนความเป็นธรรมใน
กระบวนการคู่สัญญาในระบบสัญญาภายใต้กระบวนการพัสดุ อย่างไรก็ตาม ด้วยความคล่องตัวของ
การบริหารระบบการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และความหลากหลายของประเภทและการให้ได้มาซึ่ง
พัสดุที่ทําให้เกิดการควบคุมได้ยาก ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจึงจะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานวิชาชีพสากลและจะต้องใช้ทักษะความรู้และความ
เช่ียวชาญในการประเมินความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต  

เมื่อพิจารณามาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในสากล ในมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
รหัสชุด 1200 ได้กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในควรจะต้องทําการประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต
ภายในองค์กร โดยให้มีความรู้อย่างเพียงพอที่จะประเมินแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตของ
องค์กร โดยความเสี่ยงด้านการเกิดทุจริตเป็นประเด็นสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนจะให้อํานาจในการบริหารระบบ
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การพัสดุขององค์การมหาชนได้อย่างคล่องตัว แต่ระบบการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐทุกประเภทอยู่ภายใต้กฎหมายและระบบการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่ง
เป็นผู้ทําหน้าที่ด้านการตรวจสอบของรัฐ และถือว่าเป็นหน่วยงานทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายนอกท่ี
เป็นอิสระ ดังน้ันแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจึงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้การตรวจสอบภายใน
สามารถช้ีจุดบกพร่องให้แก่คณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้บริหารได้ดําเนินการแก้ไขและสร้าง
ความโปร่งใสต่อการตรวจสอบทั้งจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบภายนอก 
ตลอดจนสามารถเปิดเผยต่อหน่วยงานต่างๆและภาคประชาชนได้ 

(4) การตรวจสอบระบบการบริหารและการกํากับดูแลกิจการในการจัดทําบริการ
สาธารณะเฉพาะด้าน 

ในด้านการตรวจสอบการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การมหาชนที่สอดคล้องและ
เป็นไปตามกฎหมายจัดต้ังองค์การมหาชน หากพิจารณาในภาพรวมของผลการตรวจสอบการบริหาร
กิจการ อาจเป็นเร่ืองที่ผู้ตรวจสอบภายในดําเนินการได้ยาก เน่ืองจากจําเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความสามารถในระดับที่เช่ียวชาญ หรือมีความคุ้นเคยต่อวิธีการหรือกระบวนการจัดทําบริการ
สาธารณะน้ัน แต่ทั้งน้ี ในเบ้ืองต้น ผู้ตรวจสอบภายในสามารถที่จะดําเนินการสอบทานในด้านภารกิจ
จัดทําบริการสาธารณะขององค์การมหาชนที่ตนปฏิบัติหน้าที่ โดยพิจารณาจากภารกิจและหน้าที่ของ
องค์การมหาชนท่ีปรากฏอยู่ในส่วนของวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การมหาชนประเภทน้ันๆ แม้ว่า
จะไม่ได้ข้อกําหนดหรือบทบัญญัติทางกฎหมายที่กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนควร
จะต้องตรวจสอบในภารกิจการจัดทําบริการสาธารณะขององค์การมหาชนก็ตาม แต่หากพิจารณาใน
มุมมองของการเพ่ิมมูลค่าให้กับกิจการแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ตรวจสอบโดยการบริการให้ความเช่ือมั่น และการบริการให้คําปรึกษาต่อกิจกรรมต่างๆขององค์การ
มหาชนว่าเป็นการดําเนินงานที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของภารกิจการจัดทําบริการสาธารณะ
หรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบว่ามีกิจกรรมใดที่มีการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารภายในต่างๆ แต่ไม่
มีลักษณะของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับการบริการสาธารณะตามท่ีกําหนดไว้ และรวมถึงการ
จัดทําบริการสาธารณะที่จัดให้มีขึ้น มีการให้บริการแก่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตาม
หลักการจัดทําบริการสาธารณะหรือไม่   

นอกจากนี้ หากพิจารณาในด้านหลักเกณฑ์ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผล
การดําเนินกิจการในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่ได้เพ่ิมความเข้มงวดใน
การตรวจสอบประสิทธิภาพการกํากับดูแลกิจการขององค์การมหาชน ได้มีการ กําหนดให้มี
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน หรือ “กพม.”ทําหน้าที่เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบในการจัดต้ัง การรวม หรือการยุบเลิกองค์การมหาชน สามารถเสนอแนะต่อ
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คณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการจัดต้ัง การรวม การยุบ
เลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลองค์การมหาชน15 และกําหนดให้องค์การมหาชนอยู่

ภายใต้ระบบการประเมินผลตามที่ กพม. กําหนด16 ซึ่งจะพิจารณาเห็นได้ว่าได้มีการแต่งต้ังคณะบุคคล
เพ่ือทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การมหาชนอย่างชัดเจนขึ้น และมีผลต่อการ
เสนอให้มีการยุบเลิกองค์การมหาชน17หรือเปลี่ยนแปลงการบริหารตามระบบการประเมินผล ซึ่งย่อม
นํามาซึ่งผลกระทบต่อองค์กรในภาพรวมทั้งหมดได้ หากองค์การมหาชนไม่สามารถดําเนินงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลที่กําหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 

ดังที่ได้พิจารณาบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน 
ทั้งในบทบัญญัติทางกฎหมายที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติ และในมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในสากลที่ได้มีการกําหนด ตลอดจนการที่มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน ซึ่งเป็นคณะบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ควบคุมการบริหาร
และการกํากับดูแลกิจการ และทําการตรวจสอบประเมินผล จะพบว่าบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในมี
ความสําคัญอย่างย่ิงในการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรได้มีการบริหารความเสี่ยง มีการ
ควบคุม และการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ โดยการตรวจสอบระบบการบริหารบัญชี การงบประมาณ
และการเงิน และการพัสดุ เป็นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในสามารถท่ีจะวิเคราะห์และค้นหาจุดอ่อน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาได้ แต่ในด้านการตรวจสอบการจัดทําบริการสาธารณะตามภารกิจขององค์การมหาชน
เป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีการพิจารณาให้มีการตรวจสอบ เพ่ือให้ทราบจุดบกพร่องและนําไปแก้ไขปัญหา 

อย่างไรก็ตาม องค์การมหาชนที่มีความเป็นอิสระถือว่ายังมีความเปราะบางในด้าน
เสถียรภาพความคงอยู่ของกิจการ เน่ืองจากหากรัฐไม่เห็นชอบให้มีการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะ
ด้านนั้นๆแล้ว ย่อมมีผลให้เกิดการพิจารณายุบเลิกการดําเนินกิจการ ทั้งน้ี กว่าทศวรรษที่ผ่านมา ยังไม่
พบว่ามีองค์การมหาชนใดที่ถูกพิจารณาให้ยุบเลิกการดําเนินกิจการ อย่างไรก็ตาม จากที่ได้มีการตรา

                                                  
15 มาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพ่ิมโดยมาตรา 5 แห่ง

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
16 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ยกเลิก

ความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ทีก่ําหนด “ให้องค์การมหาชนอยู่
ภายใต้ระบบการประเมินผลขององค์การมหาชนตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เว้นแต่พระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังจะกําหนดระบบการประเมินผลไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

17 มาตรา 44 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้วางหลักการไว้ว่า 
รัฐบาลสามารถพิจารณาเห็นควรให้มีการยุบเลิกการดําเนินกิจการขององค์การมหาชน โดยการตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกายุบเลิกได้ 
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พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้เพ่ิมความเข้มงวดในประเด็นด้านการ
ตรวจสอบและผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบกิจการองค์การมหาชน ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐได้ให้ความสําคัญ
ด้านความคุ้มค่าของการมีองค์การมหาชนในการช่วยบริหารกิจการภายในให้กับรัฐ ในการน้ี การ
ตรวจสอบภายในจึงเป็นกลไกสําคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์การมหาชนในภาพรวมมุมมอง
ของรัฐได้  
 
4.4 ปัจจัยส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน 
 
 การตรวจสอบภายในจะสามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์การ
มหาชนได้น้ัน อํานาจหน้าที่การปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ในการที่จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะ
บรรลุเป้าหมายได้ตามที่กําหนด ทั้งน้ี ฝ่ายจัดการภายในขององค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ รวมทั้ง
องค์การมหาชนมักจะมีข้อคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในว่า การตรวจสอบคือการ
การกระทําในลักษณะของการจับผิด หรือการกระทําในลักษณะการกล่าวโทษ ซึ่งการตรวจสอบ
ภายในน้ันแท้จริงคือวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับในด้านการมีความรู้และความเช่ียวชาญในการประเมินและ
ค้นหาความผิดพลาด เพ่ือก่อให้เกิดการแก้ไขความผิดพลาดนั้นๆ สําหรับองค์การมหาชน แม้ว่าได้มี
การจัดต้ังหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนโครงสร้างที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ผู้ตรวจสอบ
ภายในองค์การมหาชนก็ยังพบอุปสรรคที่สําคัญหลายประการท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบที่มีคุณภาพ ในประเด็นปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ 
 
 4.4.1 อํานาจบังคับบัญชาโดยผู้บริหารต่อผู้ตรวจสอบภายในตามกฎหมาย 
 ตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพการตรวจสอบสากลได้กําหนดมาตรฐานด้านคุณสมบัติ 
ชุด 1100 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ที่ระบุถึงการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่
อย่างเป็นอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในน้ันจะต้องอิสระจากสภาวะท่ีเป็นอุปสรรคต่อความสามารถใน
การดําเนินกิจการการตรวจสอบภายใน ซึ่งการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้
น้ันจะต้องได้รับการมอบอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศทุกประเภทได้อย่างเพียงพอ 
ตลอดจนอยู่ในสถานะและระดับตําแหน่งภายในองค์กรที่สูงพอท่ีจะเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงในการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ในด้านผู้ตรวจสอบภายในองค์การมหาชนก็จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนด 
ทั้งน้ี ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้ผู้อํานวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมหาชนทุกตําแหน่ง และในมาตรา 39 วรรคสอง ได้วางหลักการที่
เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายในไว้ว่า “ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
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ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด เว้นแต่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังจะกําหนดเป็นอย่างอ่ืน” ทั้งสองมาตราได้
กล่าวถึง ผู้อํานวยการองค์การมหาชนถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตรวจสอบภายในเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างมหาชน และให้แต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในที่
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ   
 จากหลักการดังกล่าวเมื่อนํามาพิจารณาในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายในจะพบว่ามีประเด็นข้อสงสัยในเรื่องของการที่ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายใน
น้ันจะขัดต่อหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานการตรวจสอบหรือไม่ ในข้อเท็จจริงได้มีการนําเสนอ
ประเด็นด้านอํานาจบังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาตีความ
ให้ความเห็น ยกตัวอย่างกรณีในเรื่องอํานาจบังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ซึ่งมี
สาระสําคัญขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. แท้จริงแล้วเป็นผู้บังคับบัญชาตําแหน่งผู้
ตรวจสอบภายในตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 หรือไม่ เน่ืองจาก
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2543 ได้กําหนดให้ผู้อํานวยการ สทอภ. เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การมหาชนทุก
ตําแหน่ง ยกเว้นผู้ตรวจสอบภายใน จากกรณีดังกล่าวจะกระทบเก่ียวกับการอนุมัติ อนุญาต ที่ไม่
กระทบกับหลักการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือไม่ ซึ่งในกรณีน้ี คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็น18 
ดังน้ี 

- ผู้อํานวยการยังคงเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในในการบริหารท่ัวไป เว้นแต่ใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในจะปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการขององค์การมหาชนน้ัน โดยผู้อํานวยการจะใช้อํานาจบังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมิได้ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนที่เกี่ยวกับการบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลของ
องค์การมหาชนน้ัน 

- เน่ืองการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในนั้นจะต้องตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงการบริหารงานของผู้อํานวยการด้วย การใช้อํานาจบังคับบัญชาทั่วไป

                                                  
18 เร่ืองเสร็จที่ 46/2556 บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องอํานาจบังคับ

บัญชาผู้ตรวจสอบภายในตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 
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ของผู้อํานวยการกรณีใดที่กระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในย่อมไม่
ไปตามการยกเว้นการบังคับบัญชาในงานตรวจสอบภายใน ดังน้ัน แม้ว่าผู้อํานวยการจะยังคงเป็น
ผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในตาม มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แต่
การใช้อํานาจบังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในจะใช้อํานาจโดยตรงไม่
ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงการใช้อํานาจบริหารบุคคลอันมีลักษณะที่เป็นการให้คุณหรือให้โทษ อาทิ การแต่งต้ัง 
โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเงินเดือน ลงโทษทางวินัย หรือให้ออกจากตําแหน่ง จะใช้อํานาจบังคับ
บัญชาแก่ผู้ตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างอ่ืนๆมิได้ เพราะจะเป็น
การกระทบต่อหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบข้ึนตรงต่อ
คณะกรรมการ 

จากความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา จะพิจารณาได้ว่าผู้อํานวยการขององค์การ
มหาชนยังถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายใน แต่ในเฉพาะอํานาจบังคับบัญชาทั่วไปที่ต้องไม่
กระทบต่อหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ดังน้ันแล้ว กิจกรรมของผู้
ตรวจสอบภายในท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบถือว่ายังคงอยู่ภายใต้อํานาจบังคับ
บัญชาของผู้อํานวยการ นอกจากน้ี ในส่วนของแนวทางการปฏิบัติด้านการตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชน ได้มีการหยิบยกข้อหารือในเรื่องของสายการบังคับบัญชาของผู้ตรวจสอบภายในตาม 
มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาพิจารณาในการประชุมของ
คณะอนุกรรมการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) หรือ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์การในรูปแบบอ่ืนในกํากับของราชการฝ่าย
บริหารที่มิใช่ส่วนราชการ โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการบังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในที่มีความ
แตกต่างกันในองค์การมหาชนแต่ละแห่ง ซึ่งในกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังของแต่ละองค์การมหาชนได้
มีข้อกําหนดในลักษณะเดียวกันที่ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การ
มหาชน แต่ยกเว้นผู้ตรวจสอบภายใน แต่ในทางปฏิบัติ องค์การมหาชนแต่ละแห่งมีการตีความการ
บังคับบัญชาของผู้อํานวยการต่อผู้ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ทําให้มีข้อปฏิบัติในด้านการบังคับ
บัญชาของผู้ อํานวยการที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในแตกต่างกันตามแต่ละกรณี จึงเห็นควรให้มี
หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

จากข้อเท็จจริงในด้านอํานาจบังคับบัญชาของผู้อํานวยการที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายใน 
บทบัญญัติในมาตรา 31 และ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งในมาตรา 31 มีการแก้ไข
ในส่วนของอํานาจการบังคับบัญชาของผู้อํานวยการต่อผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีการแก้ไข คือ 
“ภายใต้บังคับมาตรา 39 วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
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องค์การมหาชนทุกตําแหน่ง” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้อํานวยการจะเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายใน
ได้เฉพาะที่เป็นไปตามมาตรา 39 วรรคสอง ทั้งน้ี ในมาตรา 39 วรรคสองได้มีการแก้ไข และได้เพ่ิมเติม
วรรคสาม ได้มีการกําหนดว่า “ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนทําหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด และในการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ง และ
ลงโทษทางวินัยของผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกัน
แล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้” ดังน้ัน จึงพิจารณาได้ว่าบทบัญญัติ
ทั้งสองมาตราที่แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มีความมุ่งหมายท่ีจะ
แสดงให้เห็นว่าผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอํานาจสั่งการผู้ตรวจสอบภายเฉพาะในด้านการ
บริหารงานทั่วไปเท่าน้ัน โดยที่การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ผู้อํานวยการจะถือว่าไม่ได้เป็น
ผู้บังคับบัญชา เพราะคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการขององค์การมหาชนจะเป็น
ผู้บังคับบัญชางานด้านการตรวจสอบ และการใช้อํานาจในการให้คุณและให้โทษแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
จะกระทําโดยดุลยพินิจของผู้อํานวยการโดยตรงไม่ได้  

จากข้อปรับปรุงแก้ไข บทบัญญัติทั้งสองมาตราท่ีแก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 พิจารณาได้ว่ามีการเพ่ิมความชัดเจนในส่วนของการใช้อํานาจบังคับ
บัญชาในด้านการบริหารทั่วไปของผู้อํานวยการที่พึงจะกระทําได้ รวมท้ังก่อให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจ
ในการบริหารงานการตรวจสอบภายในระหว่างผู้อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างไร
ก็ตาม หากพิจารณาในมุมมองของการนําไปปฏิบัติ อํานาจการบังคับบัญชาท่ีกําหนดยังต้องมีการ
ตีความว่าเรื่องใดคือเรื่องการบริหารท่ัวไปที่ผู้อํานวยการสามารถใช้อํานาจบังคับบัญชาได้ เน่ืองจากไม่
มีแนวปฏิบัติว่าเรื่องใดคือเรื่องการบริหารงานทั่วไป แม้ว่าบทบัญญัติในมาตรา 31 และมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบ
ภายในแต่เพียงในด้านการใช้อํานาจบังคับบัญชาที่เป็นการบริหารงานท่ัวไปเท่าน้ัน และในด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการขององค์การ
มหาชนเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายใน แต่หากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้ว การตีความในทาง
ปฏิบัติว่าเรื่องใดอยู่ในขอบเขตการบริหารงานทั่วไปท่ีผู้อํานวยการมีอํานาจในการสั่งการ โดยท่ีจะไม่
ไปกระทบต่อหลักความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานการตรวจสอบน้ันกระทําได้
ยาก ทั้งน้ี อํานาจบังคับบัญชานั้นมี 3 ลักษณะ19 คือ (1) เป็นอํานาจที่จะสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

                                                  
19 สุรพล นิติไกรพจน์, “ข้อความคิดบางประการเก่ียวกับการกํากับดูแล,” วารสาร

นิติศาสตร์, เล่ม 4, ปีที่ 19, น. 81 (2533). 
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ปฏิบัติตาม (2) เป็นอํานาจที่จะสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงการกระทําของผู้ใต้บังคับบัญชา และ (3) 
ผู้บังคับบัญชาสามารถใช้อํานาจน้ีกระทําการแทนผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ดังน้ัน บทบัญญัติในส่วนของ
การบังคับบัญชาเป็นการทั่วไปของผู้อํานวยการที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในตามท่ีได้มีการแก้ไขใน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงยังมีความไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการนําไป
ปฏิบัติในแนวทางการบังคับบัญชาทั่วไปของผู้อํานวยการ ที่จะเป็นหลักประกันได้อย่างแท้จริงว่า
อํานาจบังคับบัญชาของผู้อํานวยการจะไม่กระทบต่อหลักความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
 4.4.2 ขอบเขตและอํานาจการตรวจสอบภายในท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ 
 ด้วยโครงสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์กรต่างๆท้ังในระดับสากลและใน
ประเทศไทย ได้กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริหารระดับสูงของ
องค์กร ผู้บริหารระดับสูงเช่น CEO และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี เพ่ือให้โครงสร้างของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบอยู่ในระดับตําแหน่งของ
โครงสร้างองค์กรที่สูงเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ดังที่ได้ศึกษาในบทท่ี 2 และ
สําหรับองค์การมหาชน แต่เดิมในมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
2542 ได้กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบข้ึนตรงต่อคณะกรรมการ และต่อมาใน
มาตรา 19 วรรคสอง แก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเพ่ิมเติม 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”ของความในมาตรา 39 วรรคสอง จึงเป็นการกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการองค์การมหาชน 
รวมท้ังในมาตรา 24 (3) (ช) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้คณะกรรมการขององค์การ
มหาชนมีอํานาจในการออกระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศที่กําหนดขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน  
 ทั้งน้ี เมื่อได้พิจารณาส่วนของบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้มีการบัญญัติไว้
ในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน แต่เดิมองค์การมหาชนหลายแห่งได้มีการจัดต้ังหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเพ่ือทําหน้าที่การตรวจสอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขององค์การ
มหาชน ซึ่งโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนหลายแห่ง ได้กําหนดให้มี
สายบังคับบัญชาด้านการปฏิบัติงานการตรวจสอบที่ขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการชุดต่างๆที่
คณะกรรมการขององค์การมหาชนได้แต่งต้ังขึ้นเพ่ือทําหน้าที่ด้านการตรวจสอบไว้ ก่อนที่จะมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ฉบับที่ 2 ซึ่งโครงสร้างของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในจะปรากฏอยู่ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน โดยคณะอนุกรรมการท่ีทําหน้าที่อาจเรียกได้ว่า
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เป็น “คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล” ตามคําแนะนําของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในคู่มือการบริหารและกํากับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน20 
ซึ่งไม่ว่าจะเรียกช่ือของคณะกรรมการว่าอย่างไรก็ตาม แต่โดยแท้จริงแล้วก็คือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือ Audit Committee ที่ทําหน้าที่ในการกํากับบทบาทหน้าที่และขอบเขตของการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขององค์การ
มหาชน  
 ในด้านความสัมพันธ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
จะประกอบไปด้วย ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในในระดับ
ตําแหน่งต่างๆ โดยท่ัวไปในทางปฏิบัติ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กําหนดขอบเขตแผนการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในต่างๆ รวมท้ังกําหนดอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในให้มี
ความเหมาะสมต่อระดับตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์การมหาชนที่มีภารกิจในจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะด้านที่เพียงพอ อาจเป็นปัจจัย
ส่งผลกระทบที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในไม่บรรลุผลตามมาตรฐานวิชาชีพการ
ตรวจสอบได้ แม้ว่าจะมีระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ที่ได้วางหลักการกําหนดขอบเขตการกํากับงานด้านการตรวจสอบ แต่
เป็นเพียงการกําหนดไว้อย่างกว้าง ทั้งยังกําหนดให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งเป็นผู้มี
อํานาจตามกฎหมายสามารถใช้ดุลยพินิจการกํากับงานการตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมได้21 
ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะกรรมการขององค์มหาชนย่อมมีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ใช้ดุลยพินิจในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และด้วยไม่มีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนที่จะเป็นแนวทางกําหนด
ขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับองค์การมหาชน จึงทําให้มีการกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบที่แตกต่างกันไป คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอาจไม่ได้พิจารณา
ถึงการตรวจสอบในขอบเขตที่ครอบคลุมมากเพียงพอต่อการประเมินผลสอบทานในกิจกรรมที่จําเป็น 
นอกจากน้ี ด้วยกิจกรรมขององค์การมหาชนเป็นการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะเฉพาะ

                                                  
20 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, “คู่มือการบริหารและกํากับดูแลของ

คณะกรรมการองค์การมหาชน,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559, จาก http://www.opdc.go.th 
21 ข้อ 3 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้

ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ได้กําหนดความหมายของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ว่า เป็นคณะ
บุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด ให้มีหน้าที่กํากับ
ดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจ 
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ด้านที่อาจมีเทคนิคและวิธีการเป็นการดําเนินงานเฉพาะด้าน จึงอาจทําให้การปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในได้มาซึ่งผลการสอบทานที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ หรือไม่ได้ข้อเท็จจริงจากการ
ตรวจสอบ  
 อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบภายในเป็นสิ่งสําคัญที่ควรมีการ
พิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านบัญชีอาจมุ่งเน้นความสําคัญ
ของแผนงานการตรวจสอบในด้านการบัญชีเป็นหลักเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะส่งผลให้กิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในที่มุ่งหมายท่ีจะส่งเสริมในด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีอาจไม่มีความครบถ้วน ดังน้ัน
แล้ว การที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการขององค์การมหาชนกําหนดขอบเขตการปฏิบัติ
หน้าที่การตรวจสอบภายในท่ีไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและการ
ควบคุมตรวจสอบกิจการภายในขององค์การมหาชน ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการตรวจสอบภายในและ
ความน่าเช่ือถือในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนได้ 
 
 4.4.3 ความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน 
 เน่ืองจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่สําคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการ
ที่จะค้นหาว่ามีความเสี่ยงหรือจุดบกพร่องใดที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆภายในองค์กรที่จะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินกิจการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยการใช้ความรู้และทักษะของการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบ
ภายในสากลท่ีกําหนด ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้การตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพตรวจสอบภายในสากลท่ีเผยแพร่โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย ในกรณีที่มิได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบที่เป็นการบังคับใช้เฉพาะประเภท
หน่วยงาน ซึ่งการปฏิบัติงานการตรวจสอบผู้ตรวจสอบภายในองค์การมหาชน หากพิจารณาแล้วจะ
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่มีขอบเขตการตรวจสอบที่กว้างและครอบคลุมการดําเนินงานทุกส่วนตาม
มาตรฐานสากล  
 เมื่อพิจารณาในด้านคุณสมบัติของผู้ทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในองค์การมหาชน ใน
กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนไม่ได้มีการบัญญัติถึงคุณสมบัติของผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชน ซึ่งหากผู้ตรวจสอบภายในองค์การมหาชนไม่ได้มีความรู้และความเช่ียวชาญเย่ียง
วิชาชีพการตรวจสอบ อาจไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบได้อย่างมีคุณภาพเพียงพอได้
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้และความเช่ียวชาญแต่ในด้านการตรวจสอบ
บัญชีเพียงอย่างเดียว หากได้รับมอบหมายในการตรวจสอบบัญชีแต่จําเป็นที่จะต้องมีทักษะในด้าน
ความรู้ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบที่ควบคุมรายการบัญชีอยู่น้ัน ก็จะส่งผลให้
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ไม่ได้มาซึ่งผลตรวจสอบตามข้อเท็จจริง หากผู้ตรวจสอบภายในไม่มีทักษะของตรวจสอบการใช้งาน
ระบบที่ควบคุมรายการบัญชีน้ันได้ ทั้งน้ี ในหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชนได้ให้ความสําคัญกับคุณสมบัติ
ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นอย่างมาก โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มีความต้องการผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Certified Internal Auditor : CIA)22 เป็นอย่าง
มาก และยังขยายความต้องการผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับใบอนุญาตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากผู้
ตรวจสอบภายในที่ได้รับใบอนุญาตจะเป็นการยืนยันได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนของการมีความรู้ความ
เช่ียวชาญของการมีทักษะในด้านการตรวจสอบ ตลอดจนการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมเพียงพอต่อ
การทําหน้าที่การตรวจสอบภายในให้กับกิจการได้ สําหรับกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับใบอนุญาต
อ่ืนที่เทียบเท่ากับ CIA ก็สามารถยืนยันถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในได้
เช่นกัน  
 ดังน้ัน เมื่อพิจารณาในด้านของผู้ตรวจสอบภายในองค์การมหาชน แม้จะไม่ได้มี
ข้อบังคับในด้านคุณสมบัติของการเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน แต่หากพิจารณาถึงบทบาท
และอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบที่จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์การมหาชน ทั้งใน
ด้านการตรวจสอบระบบบัญชี การงบประมาณ การเงินและทรัพย์ และการพัสดุ และรวมถึงในด้าน
การตรวจสอบการบริหารและการกํากับกิจการจัดทําบริการสาธารณะแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชนจําเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการการตรวจสอบให้มีความเช่ียวชาญในระดับที่
เหมาะสมต่อกิจกรรมและประเภทการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายได้ การขาดความรู้และการมีทักษะ
ที่ตํ่ากว่ามาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบสากล ย่อมจะทําให้การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของผู้
ตรวจสอบภายในขาดความน่าเช่ือถือ และการได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง และหน่วยงานภายในองค์การมหาชนท่ีเก่ียวข้อง 
 จากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ
มหาชน พิจารณาได้ว่าปัจจัยที่เกิดข้ึนมีที่มาทั้งจากข้อจํากัดหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่กําหนดไว้แต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อการนําไปปฏิบัติตามจริง ปัจจัยที่มาจากคณะกรรมการผู้มีอํานาจ และปัจจัยที่มาจากผู้
ตรวจสอบภายในเอง โดยทั้งสามปัจจัยตามที่ได้มีการพิจารณาพบว่าส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่มุ่งหมายให้บทบาท
การตรวจสอบภายในมีส่วนช่วยการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในการบริหารงานด้านต่างๆ
ขององค์การมหาชน และทําให้องค์การมหาชนที่มีการบริหารในรูปแบบองค์การของรัฐรูปแบบใหม่ที่

                                                  
22 ไพทูรย์ อินอุทัย และประจิตร หาวัตร, “การให้ความสําคัญแก่ใบอนุญาตวิชาชีพด้าน

การตรวจสอบภายใน (CIA) ต่อการปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย,” เล่มที่ 16, ปีที่ 16, วารสารวิชาชีพบัญชี, น. 51 (สิงหาคม 2553). 
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เน้นความคล่องตัวภายใต้ความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ก็อาจไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามท่ีกําหนดไว้ได้ 



บทท่ี 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุปบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน 
 
 การตรวจสอบภายใน คือ การดําเนินงานการตรวจสอบและการประเมินผลท่ีเป็นแบบ
แผน โดยการดําเนินงานต้องเป็นไปด้วยความเป็นอิสระและเท่ียงธรรมด้วยวิธีการให้ความเช่ือมั่นและ
ให้คําปรึกษา ซึ่งการตรวจสอบและประเมินจะต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบและระเบียบวิธีที่จะทําให้
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการขององค์กรได้รับการปรับปรุงให้
เกิดประสิทธิผล โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรในการที่จะทําให้องค์กรมีระบบการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลกิจการที่เพียงพอต่อการส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ ทั้งน้ี การตรวจสอบภายในมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานต้ังแต่ในปี พ.ศ. 2318 ที่เริ่มต้น
จากการตรวจสอบรายงานทางการเงินและการบัญชีขององค์กรต่างๆในภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกา 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือแสดงรายงานงบทางการเงินต่อผู้ถือหุ้น การตรวจสอบภายในในระยะแรกจึงเป็น
การนําเอาทักษะและวิธีการปฏิบัติทางด้านการตรวจสอบบัญชีและการเงินมาขยายผลนําไปสู่การ
ตรวจสอบการปฏิบัติการ การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติ รวมท้ังการตรวจสอบการดําเนินงานในด้านความประหยัด ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล โดยในหลายประเทศได้มีการนําเอาแนวคิดของการตรวจสอบภายในไปใช้กับหน่วยงาน
และองค์กรของตน ซึ่งรวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยด้วย การ
ตรวจสอบภายในได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการช่วยประคับประคององค์กรธุรกิจในช่วงที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ หน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบภายในว่าเป็นเคร่ืองมือ
ทางการบริหารที่จะช่วยให้ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐต่างๆได้มีการบริหารกิจการที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้การใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินหรือไม่  องค์การมหาชนถือว่าเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐที่มีรูปแบบการบริหารงานในแนวองค์การของรัฐรูปแบบใหม่ที่มีความเป็นอิสระในการบริหาร 
มีความคล่องตัวในการจัดการ และยังเป็นหน่วยงานที่มีการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการดําเนิน
กิจการจัดทําบริการสาธารณะตามท่ีรัฐมอบหมาย จึงจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน
และผู้ตรวจสอบภายในที่ทําหน้าที่ด้านการตรวจสอบให้กับองค์การมหาชน 
 ในส่วนของโครงสร้างและองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสําคัญในด้านการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนถือว่าผู้มีบทบาทในการที่จะทําให้จุดมุ่งหมาย
ของการตรวจสอบบรรลุผล โครงสร้างสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานและผู้ตรวจสอบภายในจึง
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ต้องอยู่ในระดับที่สูงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในหลักปฏิบัติทั่วไป คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
แต่งต้ังขึ้นเพ่ือให้เป็นผู้ที่ทําหน้าที่กํากับและควบคุมงานด้านการตรวจสอบขององค์กรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจะทํางานภายใต้แผนงานการตรวจสอบท่ีกําหนด
โดยผู้บริหารและคณะกรรมการที่เป็นผู้บังคับบัญชา กฎบัตรการตรวจสอบภายในเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ ตลอดจนขอบเขตการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบให้กับองค์กรอย่างไรบ้าง  ดังน้ันแล้ว กฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนจึงได้มีการ
กําหนดให้มีโครงสร้างการบังคับบัญชาของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่อยู่ในระดับที่สูง ขึ้นตรงกับ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ เพ่ือให้มีอํานาจในการเข้าถึงกิจกรรมท่ีทําการตรวจสอบ โดยภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบขององค์การมหาชนจะต้องครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบภายในที่เป็นหลักปฏิบัติทั่วไป ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงที่เป็นการวิเคราะห์และประเมิน
จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญที่องค์กรควรจะต้องมีการแก้ไข การควบคุมที่เป็นการสอบทาน
และประเมินผลความพอเพียงของระบบการบริหารงานภายในองค์กรที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิภาพที่จะ
ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และการกํากับดูแลที่เป็นการสอบทานและประเมินการ
บริหารจัดการของผู้บริหารระดับสูงและผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ความมั่นใจได้ว่าองค์การ
มหาชนจะมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตาม
ที่ต้ังเป้าไว้  
 หลักเกณฑ์และข้อกําหนดทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เป็นสิ่งที่จะช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายขององค์การมหาชนทําหน้าที่ในการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของงานการตรวจสอบที่กําหนด พิจารณาในด้านบทบัญญัติทาง
กฎหมาย จะพบว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในในต่างประเทศจะปรากฏอยู่ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องการกับการตรวจสอบการบัญชีและการทุจริต สําหรับการตรวจสอบภายในของประเทศไทย 
ได้กําหนดให้มีบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในไว้ ปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วย
ตลาดหลักทรัพย์ที่กําหนดเง่ือนไขให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบภายใน และในหน่วยงานภาครัฐ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ถือว่าเป็นกฎหมายกลางท่ีมีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน 
และรวมถึงองค์การมหาชนด้วย และในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชนก็ได้มีการบัญญัติเก่ียวกับผู้
ตรวจสอบภายในไว้เช่นกัน แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจําเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติงานท่ีเทียบเท่าสากล โดยสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในสากล หรือ IIA ที่เป็นสมาคมด้านการตรวจสอบภายในท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ ได้วางแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในไว้ในกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในสากล ที่ประกอบไปด้วยประมวลจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในที่จะต้องปฏิบัติ
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หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและเป็นกลาง ข้อกําหนดการปฏิบัติงานตรวจสอบในด้านต่างๆ และ
มาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่กําหนดข้อปฏิบัติในการทําหน้าที่ของการตรวจสอบที่ผู้ตรวจ
สอบภายในจะต้องปฏิบัติให้ได้ในขั้นตํ่าสุดในด้านการปฏิบัติ โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ
มหาชนจะต้องมีความรู้และความสามารถ ตลอดจนความเช่ียวชาญต่อกิจกรรมที่เข้าทําการตรวจสอบ 
ทักษะที่สําคัญจําเป็นที่ ต้องใช้ในการตรวจสอบจะต้องได้รับการส่งเสริมและเพิ่มพูนระดับ
ความสามารถ นอกจากน้ี มาตรฐานขั้นตํ่าสุดที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจะต้อง
ดําเนินการให้รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบภายในภายใต้หลักความเป็นอิสระและความเที่ยง
ธรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการตรวจสอบ ดังน้ันแล้ว โครงสร้างสายการบังคับบัญชาและการสั่ง
การจากผู้มีอํานาจบังคับบัญชาที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจะต้องมีความเหมาะสมท่ี
ไม่ไปกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่
การตรวจสอบที่เหมาะสมและครอบคลุมกับขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงที่ได้ทําการวิเคราะห์
ไว้อย่างเป็นแบบแผน  
 จากที่ได้ทําการศึกษาบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ
มหาชน  หลักการและข้อความคิดด้านการตรวจสอบภายใน บทบัญญัติทางกฎหมายในด้านการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้ได้ทราบถึงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในที่มีต่อการบริหารงาน
องค์การมหาชน สามารถพิจารณาได้ว่าองค์การมหาชน หากไม่นับว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะต้องจัด
ให้มีกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามข้อกฎหมายท่ีกําหนด ถือได้ว่าเป็นองค์กรหน่ึงที่บทบาทของ
การตรวจสอบภายในมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง ในการท่ีจะช่วยส่งเสริมให้มีการบริหารกิจการและจัด
ให้มีระบบการควบคุมดูแลภายในต่างๆให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบและภารกิจขององค์การมหาชน
ในการจัดทําบริการสาธารณะเฉพาะด้าน เพ่ือให้ตอบโจทย์กับความต้องการของภาคประชาชน 
รวมทั้งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐที่เล็งเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ
ขององค์การมหาชนที่ประสบผลสําเร็จ โดยเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่ได้วางเจตนารมณ์ในการที่จะให้องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่จะช่วย
ผลักดันและส่งเสริมการบริหารกิจการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของภาค
ประชาชนในทุกภาคส่วนได้อย่างเสมอภาค  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การมหาชนบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายแม่บท ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายจะต้องมีหน้าที่
ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบในระดับที่มีคุณภาพ มีความเช่ียวชาญระดับสูงเพียงพอที่จะ
สามารถสร้างความน่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนการได้รับความไว้วางใจจากคณะ
กรรมการบริหารระดับสูงจากกิจกรรมการตรวจสอบที่ได้ให้ความเช่ือมั่นที่สมเหตุสมผลต่อระบบ
บริหารกิจการขององค์กรที่มีอยู่ บทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน
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จะต้องมีลักษณะที่สามารถสนับสนุนการให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานที่กําหนดไว้ รวมท้ังการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามหลักกติกาสากลในด้านการตรวจสอบ 
เพ่ือที่จะเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นกลไกการบริหารงานของผู้บริหาร 
เป็นเครื่องมือในการที่ช่วยให้องค์การมหาชนสามารถขับเคลื่อนไปยังทิศทางที่ถูกต้องและนําไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ ทั้งน้ี ปัจจัยที่เป็นข้อจํากัดต่อบทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายในองค์การมหาชน ทั้งในด้านอํานาจบังคับบัญชาของผู้บริหาร การกําหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ภายใน และความรู้ความเช่ียวชาญของผู้ตรวจสอบภายใน บทบาทการตรวจสอบภายในที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในควรต้องพึงปฏิบัติให้กับองค์การมหาชน ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือที่จะสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น สามารถ
ตอบสนองต่อรูปแบบการบริหารกิจการขององค์การมหาชนได้ 
  
5.2 ข้อเสนอแนะต่อบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน 
 
 เพ่ือให้การตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่เพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมายของการตรวจสอบ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่มาจากปัจจัยที่
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน จึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

(1) การกําหนดให้มีหลักเกณฑ์และแนวทางส่งเสริมในด้านบทบาทการปฏิบัติงานของผู้
ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน โดยจะเป็นการกําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีทิศทางในการทํา
การตรวจสอบ และทราบว่าขอบเขตของการตรวจสอบให้กับองค์การมหาชนที่จะต้องดําเนินการ หรือ
ที่ควรจะต้องดําเนินการมีเรื่องใดบ้าง ซึ่งจากที่ได้ทําการศึกษาด้านบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในใน
การตรวจสอบระบบการบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน การตรวจสอบระบบการบัญชี การ
ตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ และการตรวจสอบระบบการบริหารและการกํากับ
กิจการการจัดทําบริการสาธารณะ พิจารณาได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในสามารถที่จะช่วยส่งเสริมให้
องค์การมหาชนมีการบริหารและกํากับดูแลกิจการที่ได้หากมีการตรวจสอบในประเด็นที่ว่าน้ีได้อย่าง
ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการกําหนดบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ
มหาชนในการปฏิบัติงานตรวจสอบในบทบาทท่ีต้องปฏิบัติ บทบาทท่ีควรดําเนินการปฏิบัติ และ
บทบาทท่ีควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริม ดังน้ี 

- บทบาทการตรวจสอบภายในท่ีต้องปฏิบัติ ถือว่าเป็นขั้นตํ่าสุดซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีผู้
ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนจะต้องปฏิบัติ ซึ่งบทบัญญัติทางกฎหมายได้มีการกําหนดไว้บาง
ประการและเป็นเร่ืองพ้ืนฐานของการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การตรวจสอบระบบการบริหาร
งบประมาณและทรัพย์สิน การตรวจสอบระบบการบัญชี การตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างและ
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การพัสดุ โดยที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพสากล ซึ่งใน
กรณีน้ีควรกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่การตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การ
มหาชนทุกแห่งจะต้องมีการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีการระบุขอบเขตและวิธีการประเมินการ
ตรวจสอบที่สอดคล้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในกรณีที่ให้มีการตรวจสอบระบบการบัญชีที่อ้างอิงตาม
มาตรฐานวิชาชีพการบัญชี ควรจะต้องระบุแนวทางการนํามาตรฐานวิชาชีพการบัญชีมาใช้ในการ
ตรวจสอบภายในให้กับองค์การมหาชนให้มีความชัดเจน และนําไปปฏิบัติได้ 

- บทบาทการตรวจสอบภายในท่ีควรดําเนินการปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติหน้าที่การ
ตรวจสอบภายในที่ไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในข้อกฎหมายโดยตรง แต่เป็นการใช้ดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในในกรณีที่ต้องมีการประเมินว่ากิจกรรมใดภายใน
องค์กรมีความเสี่ยงที่เกิดเป็นปัญหาหรือการกระทําที่มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เช่น 
การตรวจสอบการระบบการดําเนินโครงการและกิจกรรม และการตรวจสอบการดําเนินงานด้านการ
บริหารบุคคล ซึ่งในส่วนของการตรวจสอบระบบการดําเนินโครงการและกิจกรรม จะมีพ้ืนฐานมาจาก
การตรวจสอบในระบบการงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ อย่างไรก็ตาม บทบาทการ
ตรวจสอบภายในควรจะต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารงานท่ีไม่ใช่แต่เพียง
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเท่าน้ัน ผู้ตรวจสอบภายในควรจะต้องสอบทานและประเมินถึงความ
เหมาะสมในการจัดทําโครงการและกิจกรรมในแง่ของความคุ้มค่าและความสมเหตุสมผล เปรียบเทียบ
กับงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายไป ปริมาณบุคลากรและเวลาท่ีต้องใช้ในการบริหารโครงการและ
กิจกรรม และในแง่มุมอ่ืนๆทั้งในด้านการบริหารและข้อกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยบทบาท
ของผู้ตรวจสอบภายในในด้านน้ีจะช่วยทําให้ทราบถึงจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง
สามารถนําไปพิจารณาต่อไปได้  

ในด้านการตรวจสอบการดําเนินงานด้านการบริหารบุคคล มักเป็นเร่ืองที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในจะไม่มีการบรรจุอยู่ในแผนการตรวจสอบ แต่เป็นเร่ืองที่การตรวจสอบภายในสามารถท่ีจะช่วย
ปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหาในด้านบุคลากรได้ ในเชิงของความเหมาะสมของ
โครงสร้างและภาระหน้าที่งานที่เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนจะต้องมีการปฏิบัติ จากข้อเท็จในการ
ตรวจสอบระบบงานต่างๆ มักพบว่าข้อบกพร่องและความเสียหายที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่ทําการ
ตรวจสอบมีสาเหตุมาจากภาระหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติกิจกรรมที่ไม่มีความเหมาะสม การขาดการ
บังคับบัญชาจากหัวหน้างานในการควบคุมงาน และการที่เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งน้ันๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในสามารถนําปัญหาที่ตรวจพบไปเสนอแนะต่อฝ่าย
จัดการภายใน ผู้บริหารและคณะกรรมการขององค์การมหาชนเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขในด้าน
โครงสร้างบุคลากร อัตรากําลัง ภาระหน้าที่งาน ตลอดจนด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องได้ ดังน้ัน บทบาทของผู้
ตรวจสอบภายในดังที่กล่าวมาควรเป็นบทบาทที่ควรให้มีการดําเนินการปฏิบัติ ที่ซึ่งควรมีการกําหนด
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หลักเกณฑ์ที่เป็นแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนใน
บทบาทเหล่าน้ีได้ 

- บทบาทการตรวจสอบภายในท่ีควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริม เป็นบทบาทที่ควร
มีการปฏิบัติแต่ในข้อเท็จจริงพบว่ากระทําได้ยาก ด้วยข้อจํากัดในด้านความรู้และความเช่ียวชาญของผู้
ตรวจสอบภายใน โดยบทบาทการตรวจสอบภายในในด้านน้ีจะเป็นการตรวจสอบที่จําเป็นต้องใช้
ทักษะ ความรู้และความเช่ียวชาญในระดับสูง ได้แก่ การตรวจสอบการการกระทําทางทุจริต การ
ตรวจสอบการดําเนินงานในเชิงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การตรวจสอบการประเมินผลความ
สอดคล้องตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายจัดต้ังองค์การมหาชน โดยการตรวจสอบ
การการกระทําทางทุจริต การตรวจสอบการดําเนินงานในเชิงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นบทบาท
การตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีความรู้และความเช่ียวชาญในด้านกฎหมายโดยตรง ซึ่งการ
ตรวจพบการกระทําทางทุจริตและการกระทําในลักษณะที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน มักจะมีการจัดทํา
เอกสารหลักฐานที่ยากต่อการตรวจสอบและยืนยันถึงการพบข้อทุจริตน้ันๆ หากเป็นกิจกรรมที่มีการ
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเคร่ืองมือเฉพาะด้านแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน
ก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สูงเพียงพอ 
เพ่ือที่จะสามารถเข้าทําการตรวจสอบได้  

ในด้านการตรวจสอบการประเมินผลความสอดคล้องตามภารกิจและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามกฎหมายจัดต้ังองค์การมหาชน เป็นบทบาทการตรวจสอบภายในที่จะเป็นการยืนยันได้ว่า 
องค์การมหาชนมีการบริหารกิจกรรมการจัดทําบริการสาธารณะที่สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการก่อต้ังองค์การมหาชนหรือไม่ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในจะต้องใช้ความรู้
และความสามารถ ตลอดจนความเช่ียวชาญในงานและกิจกรรมเฉพาะด้านที่องค์การมหาชนมีหน้าที่
ในการปฏิบัติให้แก่ภาคประชาชน อาจพิจารณาได้ว่าผู้ที่จะหน้าที่ในการตรวจสอบภายในในด้านการ
จัดทําบริการสาธารณะจะต้องเป็นผู้มีความเช่ียวชาญและคุ้นเคยกับภารกิจในด้านดังกล่าวโดยตรง ซึ่ง
มักจะเป็นผู้บริหารหรือผู้เช่ียวชาญระดับสูงที่มีประสบการณ์ในด้านภารกิจจัดทําบริการสาธารณะ
เฉพาะด้านๆมายาวนาน อาจมากกว่า 10 ปีเป็นอย่างน้อย ซึ่งงบประมาณค่าตอบแทนในการมาเป็น
ผู้ทําหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับองค์การมหาชนก็ย่อมสูงตามประสบการณ์ แต่หากผู้ตรวจสอบ
ภายในขององค์การมหาชนสามารถดําเนินการในบทบาทด้านน้ีแล้วก็จะช่วยให้การบริหารกิจการ
องค์การมหาชนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในระดับที่มีประสิทธิภาพได้ ดังน้ัน บทบาทการตรวจสอบภายใน
ดังที่ได้กล่าวมา เป็นบทบาทที่ทําได้ยากและจําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้ เ พ่ือให้มี
ประสบการณ์ในระดับที่มากพอจนเกิดความชํานาญการ ดังน้ัน ในเบ้ืองต้นควรจะต้องมีแนวทางการ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนทําหน้าที่ในด้านน้ีมีคุณสมบัติโดยตรง 
ได้แก่ เป็นผู้ที่เรียนจบทางสาขาวิชาทางด้านกฎหมาย หรือจบในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นการเฉพาะ 
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และต้องมีการสนับสนุนให้การเพ่ิมขีดความสามารถ ความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน หาก
จําเป็นต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายเฉพาะด้านและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายในควร
จะต้องได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะในด้านที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ควรมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากผู้บริหารระดับสูงในการเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชนในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้
ตรวจสอบภายในให้มีความเช่ียวชาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์การมหาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากบทบาทการตรวจสอบภายในทั้งสามด้าน เป็นบทบาทสําคัญที่ผู้ตรวจสอบภายใน
ขององค์การมหาชนควรต้องได้รับการกําหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติและแนวทางที่จะช่วย
สนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติงานการตรวจสอบให้บรรลุผล โดยคณะกรรมการและผู้บริหารท่ี
เก่ียวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน ที่เป็นผู้มีอํานาจในทางกฎหมายสามารถท่ีจะใช้อํานาจหน้าที่ในการกําหนด
หลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนเพ่ือการนําไป
ปฏิบัติที่สอดคล้องกัน และกําหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการตรวจสอบภายในท่ี
จะช่วยให้องค์การมหาชนสามารถมีการบริหารและการกํากับดูแลกิจการที่ภายใต้การสนับสนุนและ
ส่งเสริมจากผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน 

(2) การกําหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตในด้านการบังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชน 

จากปัจจัยที่เป็นประเด็นปัญหาในด้านอํานาจการบังคับบัญชาของผู้อํานวยการของ
องค์การมหาชนที่มีต่อผู้ตรวจสอบภายในในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งแม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขโดยพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่กําหนดเง่ือนไขให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายใน
ได้ภายใต้เง่ือนไข มาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่กําหนดให้ผู้
ตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการขององค์การมหาชนในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบก็ตาม เน่ืองจากการแก้ไขไม่ได้มีการบัญญัติแนวทางการพิจารณาในข้อ
กฎหมายว่าอํานาจบังคับบัญชาที่เป็นการทั่วไปที่ผู้อํานวยการขององค์การมหาชนสามารถที่จะสั่งการ
แก่ผู้ตรวจสอบภายในนั้นมีด้านใดบ้าง รวมทั้งการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดํารงรักษาไว้ซึ่งหลัก
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน โดยที่อํานาจการบังคับบัญชาของผู้อํานวยการ
อาจไปกระทบได้ และองค์การมหาชนแต่ละแห่งก็ได้มีการตีความในแต่ละเรื่องไป ดังน้ัน เพ่ือให้มี
แนวทางในการกําหนดว่าอํานาจการบังคับบัญชาของผู้อํานวยการขององค์การมหาชนที่มีต่อผู้
ตรวจสอบภายในนั้นสามารถทําได้ในขอบเขตใดบ้าง คณะกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับการ
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บริหารงานองค์การมหาชน ควรจะต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์และขอบเขตในด้านการบังคับชาผู้
ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนขึ้น เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติขององค์การมหาชนให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจและการตีความภายในขององค์การมหาชนเองที่อาจจะเป็นการ
เอ้ือต่อผู้อํานวยการในฐานะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายในในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะทําให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในที่อาจกระทบต่อหลักความเป็นอิสระและความ
เที่ยงธรรม เป็นกลางในการรายงานผลการตรวจสอบได้ โดยหากการดําเนินงานในการกําหนด
หลักเกณฑ์และขอบเขตในด้านการบังคับชาผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในได้อย่างมีคุณภาพ 

(3) การกําหนดให้มีคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานด้านการตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชนทําหน้าที่ในการวางกรอบและหลักเกณฑ์ในด้านขอบเขตการตรวจสอบภายใน  

เน่ืองจากองค์การมหาชนไม่ได้มีกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์การ
มหาชนเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับหน่วยงานส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และกรุงเทพมหานคร จึงเป็นผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในองค์การมหาชนจะต้อง
เป็นไปตามบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจสอบภายในในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน และระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ซึ่งได้
กําหนดไว้เป็นอย่างกว้างและให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนท่ีเป็นผู้มีอํานาจตามกฎหมาย
องค์การมหาชนเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในทาง
ปฏิบัติคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นผู้กํากับงานด้านการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์การมหาชนจะเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการกําหนดขอบเขตงานการตรวจสอบให้กับผู้ตรวจสอบ
ภายใน จึงทําให้ขอบเขตการปฏิบัติงานการตรวจสอบมีความแตกต่างกันตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจสอบในองค์การมหาชนแต่ละแห่ง ซึ่งอาจครบถ้วนตามมาตรฐานการวิชาชีพ
ตรวจสอบภายในสากล หรือการหยิบยกเฉพาะด้านที่พิจารณาแล้วว่าควรจะต้องตรวจสอบ แต่ในด้าน
อ่ืนอาจไม่ได้กําหนดให้อยู่ในแผนงานการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ นํามาซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบที่ไม่ครบถ้วนต่อการส่งเสริมให้เกิดการบริหารและการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีได้  

ดังน้ัน เพ่ือก่อให้เกิดการแก้ไขประเด็นปัญหาการกําหนดขอบเขตและกํากับภารกิจด้าน
การตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนที่ไม่ครอบคลุม และไม่สอดคล้องเป็นไปทิศทางเดียวกัน ซึ่ง
ตามมาตรา 5/8 (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ที่เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชนสามารถที่จะใช้อํานาจตามกฎหมายในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือช่วย
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ในการกํากับและประเมินผลองค์การมหาชนในด้านต่างๆ โดยท่ีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชนสามารถใช้อํานาจในการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานด้านการตรวจสอบ
ภายในขององค์การมหาชน ในการทําหน้าที่กํากับดูแลการตรวจสอบภายในองค์การมหาชนได้ เพ่ือให้
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานสามารถทําหน้าที่ในการกําหนดกรอบงานการตรวจสอบภายใน
สําหรับองค์การมหาชนที่มีมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้ทําการศึกษาจุดอ่อนที่เป็น
ข้อบกพร่องในด้านการบริหารงานตรวจสอบภายในขององค์การมหาชน และเสนอหลักเกณฑ์ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการตรวจสอบภายในต่อ
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพ่ือพิจารณา ทําให้ทราบถึงปัญหาและเกิดการแก้ไข 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของทุกองค์การมหาชนจะได้มีทิศทางกําหนดการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกัน ตลอดจนสามารถกํากับและพัฒนาบทบาทกิจกรรมด้าน
การตรวจสอบในแนวของการบริหารงานองค์การมหาชน ที่เป็นไปในตามแนวทางการบริหารองค์การ
ของรัฐรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

กล่าวสรุปได้ว่า การตรวจสอบภายใน เป็นกลไกสําคัญที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนและ
เพ่ิมมูลค่าให้การบริหารกิจการองค์การมหาชนบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจในระดับที่มีประสิทธิภาพ 
บทบาทและอํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การมหาชนที่มีคุณภาพ สามารถที่จะช่วยให้
องค์การมหาชนมีการบริหารกิจการที่เหมาะสม มีการแก้ไขจุดบกพร่องที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถ
ช่วยยกระดับและเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์การดําเนินกิจการองค์การ
มหาชน แม้ในข้อเท็จจริงองค์การมหาชนจะมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน แต่ก็เป็นการ
ดําเนินงานภายใต้งบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชน ดังน้ัน การตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
จะช่วยส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าให้กับองค์การมหาชน ในการเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากรัฐและจาก
ประชาชนในฐานะองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความก้าวหน้าในระดับสากลได้
อย่างแท้จริง 
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พระราชบัญญัติ 

องค์การมหาชน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“องค์การมหาชน” หมายความว่า องค์การมหาชนที่จัดต้ังขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืน
ในกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

“คณะกรรมการ”[๒] หมายความว่า คณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน 

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการ หรือผู้บริหารสูงสุดซึ่งเรียกช่ืออย่างอ่ืน
ขององค์การมหาชน 
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มาตรา ๔  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
หมวด ๑ 

การจัดต้ัง และวัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน 

                   
  

มาตรา ๕  เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะเพ่ือจัดทํา
บริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังหน่วยงานบริหารข้ึนใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้ีก็ได้ 

กิจการอันเป็นบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งองค์การมหาชนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 
การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาและการวิจัย การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การอํานวย
บริการแก่ประชาชน หรือการดําเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนใด  ทั้งน้ี โดยต้องไม่เป็นกิจการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหากําไรเป็นหลัก 

การพิจารณากิจการตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยข้อเสนอแนะของ กพม.[๓]

 

  
มาตรา ๕/๑[๔]  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนคณะหนึ่ง 

เรียกโดยย่อว่า “กพม.” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง จํานวนสี่คน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนไม่เกินเจ็ดคน โดยใน
จํานวนน้ีต้องเป็นผู้มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในการบริหารองค์การมหาชน
อย่างน้อยสองคน 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้รับผิดชอบในงานธุรการและ
งานวิชาการของ กพม. 

  
มาตรา ๕/๒[๕]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 

ดังต่อไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

  
มาตรา ๕/๓[๖]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะดํารงตําแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือ

ตําแหน่งอ่ืนใดขององค์การมหาชนในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

ในกรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการ ที่ปรึกษา หรือผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนใดขององค์การ
มหาชนให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้กรรมการผู้น้ันลาออกจากตําแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือ
ตําแหน่งอื่นใดขององค์การมหาชนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง แต่ถ้าผู้นั้นมิได้ลาออก 
ให้ถือว่าผู้น้ันไม่เคยได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาต้ังแต่ต้น 

  
มาตรา ๕/๔[๗]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 

ในกรณีที ่กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและมีการแต่งตั ้ง
กรรมการแทนหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งต้ังไว้
แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนหรือเป็นกรรมการเพ่ิมข้ึน อยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพ่ือ
ดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่จะดํารง
ตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

  
มาตรา ๕/๕[๘]  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้น

จากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕/๒ 

(๔) กระทําการอันต้องห้ามตามมาตรา ๕/๓ วรรคหน่ึง 
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนความสามารถ 

  
มาตรา ๕/๖[๙]  ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งต้ัง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง
หน่ึงร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้ กพม. ประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดที่มีอยู่ 

  
มาตรา ๕/๗ [๑๐ ]  ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการ

พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุม
ของ กพม. โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕/๘[๑๑]  กพม. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
(๑) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบในการจัดต้ัง การรวม หรือการ

ยุบเลิกองค์การมหาชน 

(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่
เก่ียวกับการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การบริหารและพัฒนา และการประเมินผลขององค์การมหาชน 

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์กลางเก่ียวกับการสรรหา
ประธานกรรมการกรรมการในคณะกรรมการ และผู้อํานวยการ 
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(๔) เสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน 
การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน และการจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตามมาตรา ๑๘ 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

(๕) เสนอแนะหลักเกณฑ์เก่ียวกับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการขององค์การมหาชนตาม
มาตรา ๒๖ รวมทั้งอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการตามมาตรา ๓๔ 
ต่อคณะรัฐมนตรี 

(๖) กลั่นกรองการโอนอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐให้แก่องค์การมหาชน ที่จะจัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๙ 
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี

(๗) เสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สินและ
บุคลากรขององค์การมหาชนภายหลังการยุบเลิกองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี 

(๘) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ เ ก่ียวข้องมาช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณา 

(๙) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามท่ีมอบหมาย 

(๑๐) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา และการประเมินผล
ขององค์การมหาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตร ี

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

  
มาตรา ๖  ให้องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐ และเป็นนิติบุคคล 

  
มาตรา ๗  ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนตามมาตรา ๕ อย่างน้อย

จะต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี ้
(๑) ช่ือขององค์การมหาชน 

(๒) ที่ต้ังของสํานักงานแห่งใหญ่ 
(๓) วัตถุประสงค์ และอํานาจกระทํากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของ

องค์การมหาชน 

(๔) องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารง
ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ รวมทั้งอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
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(๕) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง 
และอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ 

(๖) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน 

(๗) ทุน รายได้ งบประมาณ และทรัพย์สิน 

(๘) การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อ่ืน 

(๙) การกํากับดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององค์การมหาชน 

(๑๐) การยุบเลิกองค์การมหาชนในกรณีที่องค์การมหาชนต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหน่ึงเป็นการเฉพาะกิจ หรือต้ังขึ้นโดยมีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด 

(๑๑) ข้อกําหนดอ่ืน ๆ อันจําเป็นเพ่ือให้กิจการขององค์การมหาชนดําเนินการไปได้
โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

(๑๒) รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา 

การกําหนดตาม  (๓ )  ถึ ง  (๑๑ )  ต้องอ ยู่ภายในกรอบของบทบัญญั ติแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในกรณีที่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีให้พระราชกฤษฎีกากําหนดเป็น
อย่างอ่ืนได้ ก็ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ัน 

  
มาตรา ๘[๑๒]  ในกรณีที่มีปัญหาการซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งในการดําเนินกิจการของ

องค์การมหาชนกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือการดําเนินงานของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม
กฎหมายให้ กพม. เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดและกําหนดระเบียบแบบแผนเพื่อการ
ประสานงานระหว่างองค์การมหาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

คําวินิจฉัยและระเบียบแบบแผนที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามวรรคหน่ึง ให้องค์การ
มหาชนส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 

  
มาตรา ๙  ในกรณีที่จะมีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนข้ึนตาม

พระราชบัญญัติน้ีเพ่ือดําเนินกิจการหน่ึงกิจการใดที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐใดอยู่แล้ว ซึ่งจะมีปัญหาการซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งกันในการดําเนินกิจการ และ
คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุมัติให้มีการโอนอํานาจหน้าที่ กิจการทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณ
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นให้แก่องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้น 
ให้อํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณในส่วนที่เก่ียวข้องของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐน้ันโอนไปเป็นขององค์การมหาชนในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
องค์การมหาชนมีผลใช้บังคับ เว้นแต่เงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจําที่ยังคงมีผู้ครอง
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ตําแหน่งอยู่ในสังกัดส่วนราชการใด ให้ยังคงเป็นของส่วนราชการน้ันต่อไปจนกว่าจะมีการยุบตําแหน่ง
น้ัน ๆ 

สิทธิตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงสิทธิในการใช้หรือสิทธิตามสัญญาเช่าที่ดิน
ที่เป็นที่ราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
มีอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนมีผลใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๐  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐตามมาตรา ๙ ถ้าสมัครใจจะเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างขององค์การ
มหาชน ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา และจะต้องผ่านการคัดเลือกหรือการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  
มาตรา ๑๑  ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเปล่ียนไปเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนตาม

มาตรา ๑๐ เป็นข้าราชการ ให้ถือว่าออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วย
บําเหน็จบํานาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี 

ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนตามมาตรา 
๑๐ เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ ให้ถือว่าออกจากงานเพราะทางราชการยุบเลิกตําแหน่งหรือเลิก
จ้างโดยไม่มีความผิด และให้ได้รับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้าง 

เพ่ือประโยชน์ในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณสิทธิประโยชน์ตามข้อบังคับ
ขององค์การมหาชน ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการผู้ใดเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
ขององค์การมหาชนตามมาตรานี้ ประสงค์จะให้นับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เป็น
ข้าราชการหรือลูกจ้างต่อเนื ่องกับเวลาทํางานของเจ้าหน้าที ่หรือลูกจ้างขององค์การมหาชน 
แล้วแต่กรณี ก็ให้มีสิทธิกระทําได้โดยแสดงความจํานงว่าไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไม่ขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคสาม จะต้องกระทําภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที ่โอนสําหรับกรณีของข้าราชการให้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ สําหรับกรณีของลูกจ้างให้กระทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานยื่นต่อผู้ว่าจ้าง
เพ่ือส่งต่อไปให้กระทรวงการคลังทราบ 
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หมวด ๒ 

ทุน รายได้ และทรัพย์สิน 

                   
  

มาตรา ๑๒  ทุนและทรัพย์สินในการดําเนินกิจการขององค์การมหาชน ประกอบด้วย 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา 

(๒) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม 

(๓) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 

(๔) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 

(๕) ค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินการ 

(๖) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การมหาชน 

  
มาตรา ๑๓  ภายใต้วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน ให้องค์การมหาชนมีอํานาจ

เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการได้ตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 

  
มาตรา ๑๔  บรรดารายได้ขององค์การมหาชน ไม่ เ ป็นรายได้ที่ ต้องนําส่ง

กระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

  
มาตรา ๑๕  ทรัพย์สินขององค์การมหาชนไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 

  
มาตรา ๑๖  ให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งองค์การมหาชนได้มาจากการให้หรือซื้อด้วยเงิน

รายได้ขององค์การมหาชน เป็นกรรมสิทธ์ิขององค์การมหาชน 

ให้องค์การมหาชนมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้ จําหน่าย และจัดหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การมหาชน 

  
มาตรา ๑๗  การใช้จ่ายเงินขององค์การมหาชน ให้ใช้จ่ายไปเพ่ือกิจการขององค์การ

มหาชนโดยเฉพาะ 

การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่
คณะกรรมการกําหนด 
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มาตรา ๑๘  การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนใน

กิจการของนิติบุคคลอ่ืน การจําหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  
หมวด ๓ 

การบริหารและการดําเนินกิจการ 

                   
  

มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการของแต่ละองค์การมหาชน ประกอบด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการ โดยมีองค์ประกอบตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง และให้
ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ 

คณะกรรมการมีจํานวนตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง แต่ต้องไม่เกินสิบ
เอ็ดคนโดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงต้องไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา 
พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ[๑๓]

 

ภายใต้บังคับวรรคสาม คณะกรรมการขององค์การมหาชนอาจประกอบด้วยผู้แทน
ของส่วนราชการซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่งก็ได้[๑๔]

 

  
มาตรา ๑๙/๑[๑๕]  ผู้ใดจะดํารงตําแหน่งกรรมการในองค์การมหาชนเกินกว่าสาม

แห่งไม่ได้  ทั้งน้ี ให้นับรวมการเป็นกรรมการโดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ
แทนในตําแหน่งกรรมการด้วย 

การนับจํานวนการดํารงตําแหน่งกรรมการตามวรรคหน่ึงไม่รวมถึงการเป็นกรรมการ
โดยตําแหน่งที่ได้มีการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 

  
มาตรา ๒๐  ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนซึ่งมิใช่กรรมการ

โดยตําแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าและไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง แต่ทั้งน้ี 
ต้องไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ ์
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(๓) มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์การมหาชนตามท่ี
กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๗) ไม่มีลักษณะต้องห้ามอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 
ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่กรรมการชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชน

จําเป็นต้องแต่งต้ังตามข้อผูกพันหรือตามลักษณะของกิจการขององค์การมหาชนน้ัน 

  
มาตรา ๒๑  ประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชนใดจะต้องไม่เป็น

ผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับองค์การมหาชนนั้น หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ขององค์การมหาชนนั ้น  ทั ้งนี ้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู ้ซึ ่งคณะกรรมการ
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่องค์การ
มหาชนเป็นผู้ถือหุ้น 

  
มาตรา ๒๒  ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่งมีวาระ

การดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง แต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี 

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่งพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งต้ัง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพ่ิมข้ึน อยู่ใน
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งต้ังประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ใน
ตําแหน่งเพ่ือดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
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มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการและ
กรรมการซึ่งมิใช่กรรมการโดยตําแหน่งพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม หรือกระทําการอันมีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๒๑ 

  
มาตรา ๒๔[๑๖]  คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการและ

การดําเนินการขององค์การมหาชน เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ อํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ี
ให้รวมถึง 

(๑) กําหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ
องค์การมหาชน 

(๒) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน 

(๓) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเก่ียวกับองค์การมหาชนในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้

(ก) การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน
ดังกล่าว 

(ข) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และ
เงินอ่ืนของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน 

(ค) การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งต้ัง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทาง
วินัย การออกจากตําแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
องค์การมหาชน รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การมหาชน 

(ง) การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การมหาชน 

(จ) การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การ
มหาชน 

(ฉ) การแต่งต้ังและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ช) การกําหนดขอบเขตเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้ตรวจสอบภายใน 
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(ซ) การกําหนดเครื่องแบบผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การ
มหาชนและเคร่ืองหมายองค์การมหาชน 

(๔) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่พระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังกําหนด 

  
มาตรา ๒๔/๑[๑๗ ]  ในการควบคุมดูแลการดําเนินงานขององค์การมหาชน ให้

คณะกรรมการพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 

  
มาตรา ๒๕[๑๘ ]  คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการได้ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน และมีอํานาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบตามมาตรา ๒๔ (๓) (ฉ) และคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อย่างใดอย่างหน่ึงตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 

  
มาตรา ๒๖[๑๙]  ให้ประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และ

อนุกรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  
มาตรา ๒๗  ให้องค์การมหาชนมีผู้อํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งจะเรียกช่ือตําแหน่งเป็น

อย่างอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังก็ได้ 

คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจแต่งต้ังและถอดถอนผู้อํานวยการ 

  
มาตรา ๒๗/๑[๒๐]  ในการแต่งตั้งผู้อํานวยการต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุต้องแต่งต้ังผู้อํานวยการ และหากมีเหตุผลจําเป็นให้คณะกรรมการขยาย
ระยะเวลาได้อีกไม่ เกินหกสิบวัน หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้
คณะกรรมการรายงานผลให้ กพม. เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
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มาตรา ๒๘[๒๑]  ผู้อํานวยการนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี
ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา 

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
กรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๘) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอ่ืน 

(๙) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนอ่ืน 

(๑๐) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทํากับองค์การมหาชนน้ัน หรือในกิจการที่
เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การมหาชนน้ัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

  
มาตรา ๒๙  ผู้อํานวยการมีวาระอยู่ในตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา

จัดต้ังแต่ต้องไม่เกินคราวละสี่ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

  
มาตรา ๓๐  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่ง 

เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ออกตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการกับผู้อํานวยการ 
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(๔) คณะกรรมการให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หย่อนความสามารถ 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามสําหรับการเป็นผู้อํานวยการ 

มติของคณะกรรมการให้ออกจากตําแหน่งตาม (๔) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่โดยไม่นับรวมตําแหน่งผู้อํานวยการ 

การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๘ (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตาม
กําหนดเวลาในสัญญาจ้าง[๒๒]

 

  
มาตรา ๓๑[๒๓]  ผู้อํานวยการมีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ และ
ประกาศของคณะกรรมการ 

ภายใต้บังคับมาตรา ๓๙ วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การมหาชน 

  
มาตรา ๓๒  ผู้อํานวยการมีอํานาจ 

(๑) บรรจุ แต่งต้ัง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างขององค์การมหาชน ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนออกจาก
ตําแหน่ง  ทั้งน้ี ตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

(๒) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานขององค์การมหาชนโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนด นโยบาย มติ หรือประกาศท่ีคณะกรรมการกําหนด 

  
มาตรา ๓๓  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้แทนของ

องค์การมหาชน เพื่อการนี้ผู้อํานวยการจะมอบอํานาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ 
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

  

มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการเป็นผู้กําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนของผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
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หมวด ๔ 

เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในองค์การมหาชน 

                   
  

มาตรา ๓๕[๒๔]  เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนนอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ 
(๓) สามารถทํางานให้แก่องค์การมหาชนได้เต็มเวลา 

(๔) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๘ (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 
(๕) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา พนักงานหรือลูกจ้างของ

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนอ่ืน เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๓๖ 

ความใน (๑) มิให้ใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ชาวต่างประเทศซึ่งองค์การมหาชนมีความ
จําเป็นต้องจ้างตามลักษณะงานขององค์การมหาชนน้ัน 

  
มาตรา ๓๕/๑[๒๕]  การขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๕ (๒) ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก

ตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง 
  
มาตรา ๓๖  เพื ่อประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การมหาชน รัฐมนตรี

ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือ
ลูกจ้างในองค์การมหาชนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
ของผู้น้ัน แล้วแต่กรณี 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของ
องค์การมหาชนตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการหรือออกจากงานไป
ปฏิบัติงานใด ๆ และให้นับเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในองค์การมหาชนสําหรับการคํานวณบําเหน็จ
บํานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนทํานองเดียวกันเสมือนอยู่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานเต็มเวลา
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๓๗  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓๖ ขอกลับเข้ารับราชการหรือ
ปฏิบัติงานในสังกัดเดิมภายในกําหนดเวลาที่อนุมัติ ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งและรับเงินเดือนตามข้อตกลงที่ทําไว้ในการอนุมัติตามมาตรา ๓๖ 

  
มาตรา ๓๘  กิจการขององค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมาย
ว่าด้วยเงินทดแทน  ทั้งน้ี ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชนต้องได้รับประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที ่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

  
มาตรา ๓๘/๑[๒๖]  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนมีเสรีภาพในการ

รวมกลุ่ม แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความต่อเน่ืองในการ
จัดทําบริการสาธารณะและต้องไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และรายละเอียดแห่งการใช้เสรีภาพในการรวมกลุ่มตาม
วรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  
หมวด ๕ 

การบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององค์การมหาชน 

                   
  

มาตรา ๓๙ [๒๗ ]   การบัญชีขององค์การมหาชน ให้จัดทําตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกําหนดซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน
เก่ียวกับการเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์การมหาชน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้
คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ในการตรวจสอบภายใน ให้มีผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในโดยเฉพาะ และให้รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตําแหน่ง และลงโทษทางวินัยของผู้
ตรวจสอบภายใน ให้ผู้ อํานวยการและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดําเนินการได้ 
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มาตรา ๔๐  ให้องค์การมหาชนจัดทํางบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการส่งผู้สอบ
บัญชีภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 

ในทุกรอบปี ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการ
แต่งต้ังด้วยความเห็นชอบของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพย์สินขององค์การมหาชน โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด แล้วทําบันทึกรายงานผล
การสอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 

  
มาตรา ๔๑  ให้องค์การมหาชนทํารายงานปีละครั้งเสนอรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง รายงานน้ีให้กล่าวถึงผลงานขององค์การมหาชนในปีที่ล่วงมาแล้ว และคําช้ีแจง
เก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหน้า 

  
มาตรา ๔๒[๒๘]  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ

องค์การมหาชนและเพ่ือให้องค์การมหาชนมีความเป็นอิสระในการดําเนินกิจการตามความเหมาะสม
ภายใต้การกํากับดูแลโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัด ให้องค์การมหาชนอยู่ภายใต้ระบบการประเมินผลของ
องค์การมหาชนตามท่ี กพม. กําหนด 

  
หมวด ๖ 

การกํากับดูแล 

                   
  

มาตรา ๔๓ [๒๙ ]   ให้ร ัฐมนตรีผู ้ร ักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
มหาชนมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การมหาชน นโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับองค์การมหาชนน้ัน เพ่ือการน้ีให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่ง
ให้องค์การมหาชนช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงาน หรือยับย้ังการกระทําขององค์การมหาชนที่
ขัดต่อกฎหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การมหาชนนโยบายของรัฐบาล มติของคณะรัฐมนตรี 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชนน้ัน ตลอดจนสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการดําเนินการได้ 
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หมวด ๗ 

การยุบเลิก 

                   
  

มาตรา ๔๔  องค์การมหาชนเป็นอันยุบเลิกในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี ้
(๑) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินกิจการขององค์การมหาชนตามท่ีกําหนดไว้ใน

พระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 
(๒) เมื่อการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

องค์การมหาชนน้ันเสร็จสิ้นลง และรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนน้ัน
ได้ประกาศยุติการดําเนินการขององค์การมหาชนน้ันในราชกิจจานุเบกษา 

(๓) ในกรณีนอกจาก (๑) และ (๒) เมื่อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการดําเนินกิจการของ
องค์การมหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกายุบเลิก 

ให้สภาพนิติบุคคลขององค์การมหาชนดํารงอยู่ตราบเท่าเวลาท่ีจําเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการดําเนินการตามมาตรา ๔๕ 

  
มาตรา ๔๕  ทรัพย์สินขององค์การมหาชนเป็นทรัพย์สินของรัฐ และเมื่อมีการยุบเลิก

องค์การมหาชน ให้มีเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชีรวมท้ังการโอนหรือการ
จําหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรขององค์การมหาชน  ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ของรัฐ หรือการดําเนินงานตามแผนงานหรือนโยบายเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะ
ด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะมักจะมีปัญหาความสลับซับซ้อน ความขัดแย้งในการดําเนินการ การ
ซับซ้อนของความรับผิดชอบในระหว่างส่วนราชการ ซึ่งปัญหาเหล่าน้ี ก่อให้เกิดความล่าช้า และความ
ไม่ยืดหยุ่นของกฎระเบียบราชการ  ดังน้ัน เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวและเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการจัดระบบ
บริหารแนวใหม่สําหรับภารกิจของรัฐที่มีลักษณะเฉพาะในบางกรณี ให้มีความคล่องตัวและมีการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื่อ
บูรณาการให้ผู้เก่ียวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกันทํางานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพื่อความ
รวดเร็วในการดําเนินงาน ซึ่งต้องอาศัยความเร่งด่วน จึงสมควรมีกฎหมายให้ฝ่ายบริหารสามารถ
ต้ังหน่วยงานบริหารเป็นองค์การมหาชนที่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 

  
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙[๓๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๒๑  ให้องค์การมหาชนทุกแห่งดําเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีไปยังคณะรัฐมนตรีภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 
ก็ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการดําเนินการแทนและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

  
มาตรา ๒๒  ให้คณะกรรมการขององค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

องค์การมหาชนที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นคณะกรรมการขององค์การ
มหาชนน้ันจนครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังดังกล่าว 

การนับวาระการดํารงตําแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการซ่ึงมิใช่กรรมการ
โดยตําแหน่งขององค์การมหาชนตามวรรคหน่ึง ให้นับต่อเน่ืองกับการนับวาระตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ังองค์การมหาชนและตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 
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มาตรา ๒๓  ผู้ใดดํารงตําแหน่งกรรมการขององค์การมหาชนอยู่ในวันก่อนวันที่

พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับเกินกว่าจํานวนที่กําหนดในมาตรา ๑๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให้ผู้น้ันลาออกจากตําแหน่งกรรมการของ
องค์การมหาชนหนึ่งองค์การมหาชนใด หรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติราชการแทน แล้วแต่กรณี 
จนเหลือไม่เกินจํานวนที่กําหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ถ้ามิได้
ดําเนินการดังกล่าว ในกรณีที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ถือว่าพ้นจากตําแหน่งกรรมการที่ได้รับ
แต่งต้ังทั้งหมดต้ังแต่วันถัดจากวันครบกําหนดสามสิบวัน ในกรณีที่เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง ห้ามมิให้
ได้รับเบ้ียประชุมหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังครบกําหนดสามสิบวันจนกว่าจะได้
มีการมอบหมายให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทนจนเหลือไม่เกินจํานวนที่กําหนด 

  
มาตรา ๒๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ี ในวาระเริ่มแรก มิให้นํา

บทบัญญัติมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี มาใช้บังคับกับผู้อํานวยการหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนซึ่งดํารง
ตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ และมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนซึ่งใช้
บังคับอยู่ในขณะนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การขาดคุณสมบัติหรือการมีลักษณะต้องห้ามน้ันเกิดขึ้น
ภายหลังวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๕  ในวาระเริ่มแรก มิให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับผู้อํานวยการ
ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ โดยให้ผู้น้ันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
ต่อไปจนครบระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญาจ้าง 

  
มาตรา ๒๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในปัจจุบันการจัดต้ังองค์การ
มหาชนยังขาดมาตรการส่งเสริมและการใช้ประโยชน์เก่ียวกับทรัพยากรและบุคคล จึงไม่อาจ
บริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการบริหารงานภาครัฐแบบใหม่ สมควรกําหนดให้มี
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพ่ือรับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน การพัฒนา และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดต้ัง การรวม และการยุบเลิกองค์การ
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มหาชนต่อคณะรัฐมนตรี ปรับปรุงองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และอํานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการขององค์การมหาชนและผู้อํานวยการขององค์การมหาชนให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
ตลอดจนกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะทําให้การบริหารงานและการปฏิบัติภารกิจขององค์การมหาชน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

  
  

นุสรา/ปรับปรุง 
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๙ ก/หน้า ๕/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
[๒] มาตรา ๓ บทนิยามคําว่า “คณะกรรมการ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓] มาตรา ๕ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๔] มาตรา ๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๕] มาตรา ๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๖] มาตรา ๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๗] มาตรา ๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๘] มาตรา ๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๙] มาตรา ๕/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๐] มาตรา ๕/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๑] มาตรา ๕/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๒] มาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๓] มาตรา ๑๙ วรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองคก์ารมหาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
[๑๔] มาตรา ๑๙ วรรคสี่ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติองค์การมหาชน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๕] มาตรา ๑๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๖] มาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๗] มาตรา ๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๘] มาตรา ๒๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๑๙] มาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๐] มาตรา ๒๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๑] มาตรา ๒๘ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๒] มาตรา ๓๐ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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[๒๓] มาตรา ๓๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๔] มาตรา ๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๕] มาตรา ๓๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๖] มาตรา ๓๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๗] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๘] มาตรา ๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๙] มาตรา ๔๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๑๒ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

 
(http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%cd17/%cd17-20-9999-update.htm#_ftn24) 
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