
 

กฎบัตรการตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายใน 

กองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 

กฎบัตรนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใหการตรวจสอบงานภายในของกองทุนบริหารเงินกูเพ่ือการปรับโครงสราง

หนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (กปพ.) เปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย

มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562 

โดยการตรวจสอบภายในของ กปพ. ใชหนวยตรวจสอบภายในของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ทำหนาท่ี

ตรวจสอบและใหบริการตอคณะกรรมการกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนา

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ (คณะกรรมการกองทุนฯ) เพ่ือใหเกิดความม่ันใจตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ของการดำเนินงานและความคุมคาของการใชจายเงิน รวมท้ังความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลทางการเงิน 

ตลอดจนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และกรอบหลักเกณฑการประเมินผล

การดำเนินงานทุนหมุนเวียน  

ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบภายในบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

จึงไดตรากฎบัตรการตรวจสอบภายในขึ้น เพ่ือกำหนดวัตถุประสงคและพันธกิจของหนวยตรวจสอบภายใน 

การปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง สายการบังคับบัญชา อำนาจหนาท่ี ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน การรายงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ

ของหนวยรับตรวจ และจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ ไดปรับปรุงกฎบัตร การตรวจสอบภายในฉบับใหม 

และเห็นสมควรยกเลกิกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับลงวันท่ี 15 กันยายน 2563 

1. วัตถุประสงคและพันธกิจของหนวยตรวจสอบภายใน 

1.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี  

การบริหารงานและการดำเนินงานดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง 

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนดหรือหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.2 เพ่ือสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ

วาเพียงพอและเหมาะสม 

1.3 เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมาย

ท่ีกำหนด 

1.4 เพ่ือใหคณะกรรมการกองทุนฯ ไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและสามารถ

แกไขปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ 

2. การปฏิบัติตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง 

ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติงานตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สำหรับหนวยงานของรัฐ กรณีท่ีไมไดกำหนดไวใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และใหผูตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติตนใหเปนไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ 

3. สายการบังคับบัญชา 

3.1 งานตรวจสอบภายในใชหนวยตรวจสอบภายในของ สบน. และการรายงานผลการตรวจสอบ

ใหเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ กปพ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ 
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3.2 ผูจัดการกองทุนบริหารเงินกูเพื่อการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ในประเทศ (ผูจัดการกองทุนฯ) เปนผูบริหารสูงสุดของ กปพ. และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรง

ตอคณะกรรมการกองทุนฯ 

4. อำนาจหนาท่ี 

4.1 ผูตรวจสอบภายในตรวจสอบผลการดำเนินงานของ กปพ. ตามแผนงานของหนวยรับตรวจ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายหรือมาตรฐานท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึง
ความเพียงพอของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ 

4.2 ผูตรวจสอบภายในไมมีอำนาจในการกำหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน และจัดวาง
หรือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ แตปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูใหคำปรึกษาแนะนำ
แกฝายบริหาร หนวยรับตรวจ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ คุมคา เกิดประโยชนสูงสุด
แกองคกร 

4.3 ผูตรวจสอบภายในมีสิทธิเขาถึงขอมูล เอกสาร ทรัพยสิน และการดำเนินกิจกรรมตางๆ 
ของหนวยรับตรวจ รวมท้ังสอบถาม ขอคำชี้แจงจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ และเขารวมประชุมกับผูบริหารในเรื่อง
เก่ียวกับนโยบายและการดำเนินงาน เพ่ือรับทราบขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

4.4 ผูตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ปราศจากการแทรกแซงในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ รวมท้ังไมมีสวนไดเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 
หรือสวนรวมในการปฏิบัติงานขององคกรในกิจกรรมท่ีผูตรวจสอบภายในตองตรวจสอบหรือประเมินผล  

5. ความเปนอิสระและความเท่ียงธรรม 

5.1 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหผูตรวจสอบภายในของ สบน. ท่ีไดรับมอบหมายจาก

ผูอำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปนผูปฏิบัติงานตรวจสอบ กปพ. ข้ึนตรงตอคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ กปพ. 

5.2 ผูตรวจสอบภายในตองดำรงไวซ่ึงความเปนอิสระ ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน ไมมี

สวนไดเสียและปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝายบริหาร

หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมท้ังตองไมตรวจสอบงานท่ีตนเคยทำหนาท่ีบริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งป

กอนการตรวจสอบ และผูตรวจสอบภายในไมควรเปนกรรมการใดๆ ของ กปพ. อันมีผลกระทบตอความเปนอิสระ

ในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

5.3 ในกรณีท่ีมีเหตุหรือขอจำกัดท่ีจะทำใหผูตรวจสอบภายในไมสามารถปฏบิัติงาน หรือไมสามารถ

บริการใหคำปรึกษาไดอยางเปนอิสระหรือเท่ียงธรรม ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยถึงเหตุหรือขอจำกัดดังกลาว

ใหผูเก่ียวของทราบตามความเหมาะสม 

6. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

6.1 ตรวจสอบ สอบทาน วิเคราะห และประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของการดำเนินงานในหนาท่ีของหนวยรับตรวจ 

6.2 สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะกรรมการกองทุนฯ 

เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
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6.3 ตรวจสอบความถูกตองเชื่อถือไดของขอมูลดานการเงินการบัญชี ดานสารสนเทศ และดานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

6.4 สอบทานและประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและระบบ

การควบคุมภายใน 

6.5 ปฏิบัติงานอื่น ที่ เ กี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการกองทุนฯ 

7. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

7.1 จัดทำนโยบาย กำหนดเปาหมายและภารกิจงานในสวนของการตรวจสอบภายใน 

7.2 จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในเปนลายลักษณอักษรเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ของ กปพ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือทราบ และเผยแพรใหหนวยรับตรวจทราบ 

รวมท้ังใหทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเปนประจำทุกป 

7.3 วางแผนการตรวจสอบ โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปและแผนการตรวจสอบ

ระยะยาวตามผลการประเมินความเสี่ยงใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบของ กปพ. พิจารณาใหความเห็นชอบ

กอนเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ 

7.4 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำป 

7.5 รายงานผลการตรวจสอบภายในพรอมขอเสนอแนะรายไตรมาส เสนอคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบของ กปพ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอตอคณะกรรมการกองทุนฯ เพ่ือทราบ รวมท้ังมีการจัดทำ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปเปนรายไตรมาส 

7.6 รายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

รวมท้ังความเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต 

รวมถึงระบบการรองเรียน (Whistleblowing) ของ กปพ. 

7.7 ติดตามผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะ และใหคำปรึกษาแกหนวยรับตรวจ เพ่ือใหการปรับปรุง

แกไขของหนวยรับตรวจเปนไปตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีเกณฑการติดตามผลการดำเนินการ

ขอเสนอแนะใหหนวยรับตรวจดำเนินการตามขอเสนอแนะภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีหนวยตรวจสอบภายใน กปพ. 

แจงผลการตรวจสอบ หากครบกำหนดแลว หนวยรับตรวจยังดำเนินการไมแลวเสร็จ หนวยตรวจสอบภายใน กปพ. 

จะสรุปผลใหผูจัดการ กปพ. ในฐานะผูกำกับดูแลโดยตรงหรือพิจารณาดำเนินการตามสมควรแกกรณีตอไป 

เพ่ือใหหัวหนาหนวยรับตรวจสามารถกำกับดูแลการปฏิบัตติามขอเสนอแนะการตรวจสอบภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

7.8 ประสานงานกับหนวยรับตรวจ เพ่ือใหผูบริหารของหนวยรับตรวจมีสวนรวมในการใหขอมูล

และขอเสนอแนะในอันท่ีจะทำใหผลการตรวจสอบมีประโยชนสามารถนำไปสูการพัฒนาปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมถึงประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลาง และหนวยงานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดผลงานรวมท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอ กปพ. 
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8. การปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

กำหนดใหมีการประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ท้ังจากภายใน โดยเปนการประเมินตนเองเปนระยะตามแบบฟอรมท่ีกรมบัญชีกลาง (บก.) กำหนด  

และหนวยงานภายนอก โดยเปนการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐตามรอบการประเมิน

ท่ี บก. กำหนด และรายงานผลใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบทราบปละครั้ง 

9. การรายงาน 

การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบจะตองเปนลายลักษณอักษร ประกอบดวยวัตถุประสงค 

ขอบเขต สรุปผลการตรวจสอบ ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแกไขท่ีสามารถนำไป

ปฏิบัติได เพ่ือใหหนวยรับตรวจนำไปประกอบการพิจารณา และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององคกรใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

10. หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ 

10.1 อำนวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 

10.2 จัดใหมีระบบเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติเพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 

10.3 ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ ใหแกหนวยงานตรวจสอบภายใน 

11. จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน 

ผูตรวจสอบภายในตองพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใตกรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะนำมา

ซ่ึงความเชื่อม่ัน และใหคำปรึกษาอยางเท่ียงธรรม เปนอิสระ และเปยมดวยคุณภาพ ตามหลักปฏิบัติท่ีกำหนด

ในจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน ดังตอไปนี้  

11.1 ความซ่ือสัตย ความซ่ือสัตยของผูตรวจสอบภายในจะสรางใหเกิดความไววางใจและทำให

ดุลยพินิจของผูตรวจสอบภายในมีความนาเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 

 - ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพดวยความขยันหม่ันเพียร 

และมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 

 - ผูตรวจสอบภายในตองรายงานผลการตรวจสอบหรือเปดเผยขอมูลใหตรงตามขอเท็จจริง

รวมทั้งขอจำกัดอันเปนสาระสำคัญ โดยเปดโอกาสใหหนวยรับตรวจและผูที่เกี่ยวของไดรับรูหรือรวมแสดง

ความคิดเห็น เพ่ือใหการปฏิบัติงานสำเร็จลุลวงและสามารถแกปญหาขอขัดแยงได 

 - ผูตรวจสอบภายในตองไมเขาไปเก่ียวของในการกระทำใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมาย หรือไมเขาไป

มีสวนรวมในการกระทำท่ีอาจนำความเสื่อมเสียมาสูวิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสรางความเสียหายตอ กปพ. 

 - ผูตรวจสอบภายในตองใหความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย 

หลักเกณฑขอบังคับและจรรยาบรรณของหนวยงานของรัฐ 

11.2 ความเที่ยงธรรม ผูตรวจสอบภายในจะตองรวบรวมขอมูล ประเมินผล และรายงาน

ดวยความไมลำเอียง เปนธรรมในทุกๆ สถานการณ และไมปลอยใหความรูสึกสวนตัวหรือความรูสึกนึกคิด

ของบุคคลอ่ืนเขามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน  

 - ตองวางตัวเปนกลาง และไมกระทำการใดๆ ท่ีกอใหเกิดอคติจนเปนเหตุใหไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเท่ียงธรรม หรือใชวิจารณญาณเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ เชน ไมตรวจหนวยรับตรวจ
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ท่ีมีญาติปฏิบัติงานอยู ไมตรวจงานท่ีเคยปฏิบัติมา 1 ป ไมเอ้ือประโยชนใหกับหนวยรับตรวจ เปนตน กรณีท่ีมี

ขอจำกัด จะใหผูอ่ืนเปนผูตรวจสอบ 

- ตองไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด ท้ังทางตรง ทางออม

จากหนวยรับตรวจ หรือมีผลประโยชนทับซอน เพ่ือแสวงหาประโยชนสวนตน 

- ผูตรวจสอบภายในตองเปดเผยหรือรายงานขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญท้ังหมดท่ีตรวจพบ

ซ่ึงหากละเวนไมเปดเผยหรือไมรายงานขอเท็จจริงดังกลาวแลว อาจจะทำใหรายงานบิดเบือนไปจากขอเท็จจริง

หรือเปนการปดบังการกระทำผิดกฎหมาย 

11.3 การปกปดความลับ ผูตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณคาและสิทธิของผูเปนเจาของขอมูล 

ท่ีไดรับทราบจากการปฏิบัติงาน และไมเปดเผยขอมูลดังกลาว โดยไมไดรับอนุญาตจากผูท่ีมีอำนาจหนาท่ีโดยตรง

เสียกอน ยกเวนในกรณีท่ีมีพันธะในแงของงานอาชีพและเก่ียวของกับกฎหมายเทานั้น  

- ผูตรวจสอบภายในตองมีความรอบคอบในการใชและรักษาขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจาก

การปฏิบัติงาน 

- ผูตรวจสอบภายในตองไมนำขอมูลตางๆ ท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานไปใชแสวงหา

ผลประโยชนเพ่ือตนเอง และจะไมกระทำการใดๆ ท่ีขัดตอกฎหมายและประโยชนของ กปพ. 

11.4 ความสามารถในหนาท่ี ผูตรวจสอบภายในจะนำความรู ทักษะ และประสบการณ มาใช

ในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพ  

- ผูตรวจสอบภายในตองปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะในสวนท่ีตนมีความรู ความสามารถ ทักษะ

และประสบการณท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานเทานั้น 

- ผูตรวจสอบภายในจะตองปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

สำหรับหนวยงานของรัฐ 

- ผูตรวจสอบภายในตองพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมท้ังพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ

ของการใหบริการอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง 

กฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายในนี้ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

อนุมัติโดย 

(นายสุวิชญ โรจนวานิช) 

ประธานอนุกรรมการตรวจสอบกองทุนบริหารเงินกู 

เพ่ือการปรับโครงสรางหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
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