
 
ข้อบังคับคณะกรรมการ 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน  
พ.ศ. 2566 

 

  โดยที่ เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบั งคับคณะกรรมการสำนักงานพิ พิธภัณฑ์ เกษตร 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้
การตรวจสอบภายในของสำนักงานพิพิธภัณฑ์ เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี    
ในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รวมถึงหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (3) (ฌ) และ (ญ) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิ มพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 
คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงออกข้อบังคับไว้  
ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  1  ข้อบั งคับนี้ เรี ยกว่ า  “ข้ อบั งคั บคณ ะกรรมการสำนั กงาน พิ พิ ธภัณ ฑ์ เกษตร 
เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณ ฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
 “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 “ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ โดยจะทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้สำนักงาน 
มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ มี ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การบริหารงานของสำนักงานโดยรวมเป็นไปอย่างโปร่ งใส มีการบริหารจัดการที่ดี 
เป็นที่เชื่อถือแก่สาธารณชน 
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 “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา 
อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานให้ดีขึ้น  
และจะช่วยให้สำนักงานบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ 

 “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 
ของสำนักงาน 
 “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักงาน 

  ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง
ต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 ในกรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  ข้อ 6 ให้สำนักงานถือปฏิบัติและดำเนินงานให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง      
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  คู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงาน 
ต้องสอดคล้องกับคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด  

   ข้อ 7 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรการตรวจสอบภายในของสำนักงาน 
ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด 2 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงาน ประกอบด้วยกรรมการที่ความเป็นอิสระและ
เป็นกลางไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอันจะเป็นการเสริมสร้าง
ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานและสาธารณชนต่อการดำเนินการของ
สำนักงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ว่าได้มีการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างรอบคอบมีความยุติธรรม 
โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน 
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 ข้อ 9 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนสามถึงห้าคน 
ประกอบด้วย  
 (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (2) กรรมการตรวจสอบ จำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน 
 (3) หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
 กรรมการตรวจสอบ จำนวนหนึ่งคน มาจากกรรมการในคณะกรรมการ โดยกรรมการดังกล่าว 
จะเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็ได้ 
 ให้รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการตรวจสอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่ได้มีการ
แต่งตัง้หรือเปลี่ยนแปลง   

  ข้อ 10 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัต ิดังตอ่ไปนี้  
    (1) มีสัญชาติไทย 
  (2) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ 
ตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์  
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 
   (3) เป็นผู้มีความเขา้ใจในภารกิจของสำนักงาน  

  (4) เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
แสดงความเห็นและรายงานผลการดำเนินงาน ตามหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายดว้ยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 

   ข้อ ๑1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
    (2) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 
    (3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ
ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
    (4) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจรติต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
     (5) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสำนักงาน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับ
กิจการของสำนักงาน หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม     
เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสำนักงานใน     
การเข้าร่วมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนตามมาตรา 8 (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552  
     (6) ไม่เป็นประธานกรรมการ  
     (7) ไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้เป็นประธานหรือกรรมการ        
ในคณะอนุกรรมการที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ หรือมีอำนาจ 
ในการตัดสินใจด้านบุคคล ด้านการเงิน หรือดา้นการบริหารของสำนักงาน 
 (8) ไม่เป็นผู้อำนวยการ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างและ 
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารของสำนักงาน 
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 โดยให้รวมถึงผู้ที่ลาออก หรือพ้นตำแหน่งจากสำนักงาน ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ 
การแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (9) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสำนักงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่ง  
หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ  
 (10 ) ไม่ เป็ นบุ พการี  ผู้ สื บสั นดาน  ห รือคู่ สมรส ของคณ ะกรรมการ ผู้ อ ำนวยการ  
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรอืผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงาน 

   ข้อ 12 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
              (๑) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ    
ในการดำเนินงานของสำนักงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทาน 
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
   (2) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของ
สำนักงาน และระบบการรับแจ้งเบาะแส 
   (๓) สอบทานให้สำนักงานมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
   (๔) สอบทานการดำเนินงานของสำนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของสำนักงาน  
   (๕) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสำนักงาน ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนา 
การปฏิบัตงิานในหน้าที่  
   (๖) พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ 
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน  
   (7) พิจารณาร่วมกับผู้อำนวยการในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงนิเดือน เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษ
ทางวินัย และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน แล้วเสนอ
คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนการประเมินผลงานผู้ตรวจสอบภายใน 
   (๘) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ 
ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น และเสนอคณะกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชี
ไมใ่ช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี 
  (9) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ง 
ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้  การรายงานต่อ
บุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของสำนักงานหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
       ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร 
จดัการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงาน 
      ข. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน 
        ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละราย 
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   (๑๐) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง 
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ  
   (11) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี  
มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
   (12) ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและ
งบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
   (13) จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ หรือช่วยใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงาน 
   (14) ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และ 
ทีป่รึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม 
   (๑5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย 

  ข้อ ๑3 นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

   (1) ตาย 
   (2) ลาออก 
   (3) คณะกรรมการให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
            (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 

  ข้อ ๑4 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ    
  ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือ  
ในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการตรวจสอบซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้ว  
ยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นอยู่ใน  
ตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่แต่งตั้งไว้แล้ว  
  เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ 
หรือกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่ง  
ตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพ่ือดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ   
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที ่ 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งประธานกรรมการ 
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการต้องแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการ 
ตรวจสอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งโดยเร็ว 

   ข้อ 15 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
   ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ถ้าประธานกรรมการตรวจสอบไม่มาประชุมหรือ     
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในทีป่ระชุม 
   ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบผู้ใดมีส่วนได้เสีย
โดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
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ตรวจสอบผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบและให้ที่ประชุมพิจารณาว่าประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
ตรวจสอบผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุม หรือจะมีมติในที่ประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยการประชุม และ
การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาของคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้มี
หนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กัน ให้ประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  ข้อ 16 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง       
เพ่ือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและงบการเงิน และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการ 

  ข้อ 17 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม และการประเมินผล 
การปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

   ข้อ 18 ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในอัตรา
เดียวกับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ  

 

หมวด 3 

การตรวจสอบภายใน 

 

   ข้อ 19 ให้สำนักงานมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีผู้ตรวจสอบภายในโดยเฉพาะ 
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 

  การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อ
ผู้อำนวยการ เว้นแต่ในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง ลงโทษทางวินัย และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน ให้ผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาร่วมกันแล้วเสนอให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนจึงดำเนินการได ้  

ข้อ 20 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
(๒) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่ง 

ที่เก่ียวขอ้งกับการดำเนินงานของสำนักงาน  
(๓) มีความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม 

ภายในของสำนักงาน     

  ข้อ 21 ผู้อำนวยการจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการในตำแหน่งอ่ืนหรือแต่งตั้งให้ 
ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนมารักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในได้เฉพาะกรณีที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวไดข้าดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม 
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       ในกรณีที่สำนักงานอยู่ระหว่างการสรรหาเจ้าหน้าที่มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของ
สำนักงาน สำนักงานอาจพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
เป็นการชั่วคราวและยังคงปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ดังกล่าวควรมีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และต้องไม่เป็นผู้ที่รับผิดชอบด้านการเงิน  
การบัญชี การพัสดุ หรือปฏิบัติงานในภารกิจหลักของสำนักงาน 
      ผู้อำนวยการและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่สำนักงานจะได้รับและผลกระทบต่อความเป็น
อิสระและเท่ียงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

 ข้อ 22 ให้ผู้ตรวจสอบภายในดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของ
ฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทำหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงาน  
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ  
 ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของสำนักงานหรือหน่วยงาน 
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

ข้อ 23 ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง  ๆ
ในความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ เพ่ือรับทราบข้อมลูทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 

หมวด 4 

หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

   ข้อ 24 ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
   (๑) กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ
การดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักงาน โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงาน คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี 
ความมปีระสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของสำนักงานด้วย 
   (๒) จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้อำนวยการก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน  
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
   (3) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก  
ตามรูปแบบและวิธีการทีก่รมบัญชีกลางกำหนด  
   (๔) จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี  
ต่อผู้อำนวยการก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป ี 
   (๕) ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ   
  (6) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้  
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     (6.1) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกิน 
สองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อสำนักงาน
ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที  
        (6.2) รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ประกอบด้วย  

(6.2.1) ความเสี่ยงที่สำคัญเก่ียวกับการดำเนินงานของสำนักงาน 
(6.2.2) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง และ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistleblowing) ของสำนักงาน 
(6.2.3) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

ด้านการเงิน และกระบวนการอื่นทีพิ่จารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต 
(6.2.4) สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อสำนักงาน คดีความต่างๆ และความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทางแพ่ง โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root – cause analysis) และเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาในระยะยาว    
   (๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง 
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 
   (๘) ในกรณีมีความจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาดำเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง รวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป  
   (๙) ปฏิบัติงานในการให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   (๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม  
เรื่องท่ีสำคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกัน  
   (๑๑) ปฏิบัติ งาน อ่ืนที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ 

   ข้อ ๒5 ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้ง 
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงาน  
ซ่ึงรวมถึง  
   (๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง  
   (๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอ่ืนของสำนักงาน 
   (๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง  
   (๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้ มี
ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น  
   (๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

   ข้อ 26 ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  และตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ  
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หมวด 5 

หน่วยรับตรวจ 

 

   ข้อ ๒7 ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
   (๑) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
   (๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้  
   (๓) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้  
   (๔) จัดให้มีระบบการเกบ็เอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน  
   (๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน  
   (๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ตรวจสอบภายใน  
ในเรื่องต่างๆ ที่ผู้อำนวยการสั่งให้ปฏิบัติ 
   กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้อำนวยการพิจารณาสั่งการตามควรแกก่รณ ี

 

บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ 28 ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ก่อนข้อบังคับนี้ ยังคงอยู่ในตำแหน่ง
และปฏิบัติตามอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ต่อไป  
 ข้อบังคับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดซึ่งดำเนินการไปแล้วโดยชอบด้วยข้อบังคับ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดของสำนักงานทีใ่ช้อยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ การปฏิบัติการใดที่อยู่ใน
ระหว่างการดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับให้ดำเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดของสำนักงานที่มีอยู่เดิม  

      ประกาศ ณ วันที่           เดือน มกราคม   พ.ศ. 2566 
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                     ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 
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