
ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ว่าดว้ยการตรวจสอบภายในของสถาบนัวัคซีนแห่งชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

โดยที่สมควรให้มีการตรวจสอบภายใน  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบัน
วัคซีนแห่งชาติให้ดีขึ้น  และช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๘  (๖)  มาตรา  ๔๓  วรรคสองและวรรคท้าย  แห่งพระราชบญัญตัิ
ความมั่นคงด้านวัคซนีแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ประกอบกับมาตรา  ๗๙  แห่งพระราชบัญญัตวิินยัการเงนิ
การคลังของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมติคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ    
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“คณะกรรมการบริหารสถาบัน”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า  ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  หมายความว่า  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“ผู้อ านวยการ”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ   
“คณะกรรมการตรวจสอบ”หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  

ที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติแต่งตั้ง   
“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา   

อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบัน 
วัคซีนแห่งชาติให้ดีขึ้น  และจะช่วยให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ด้วยการประเมิน  และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และ  
การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“หน่วยงานตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ส่วนงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน   
ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



“หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในส่วนงานตรวจสอบ  
ภายใน   

“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า  ส่วนงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ให้สถาบันจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง  
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

ข้อ ๖ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ  เว้นแต่  การแต่งตั้ง  โยกย้าย  ถอดถอน  เลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง  และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบัน  ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามข้อ  ๑๕ 

ผู้อ านวยการต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของสถาบัน 

ข้อ ๗ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศและค าสั่ ง 

ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันและหน่วยงานของรัฐ 
(๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การก ากับดูแล  การบริหารความเสี่ยง  และการควบคุม  

ภายในของสถาบันและหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ ๘ ผู้อ านวยการสถาบันจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอื่นในขณะเดียวกัน  

ไม่ได้ 
ผู้อ านวยการและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้  งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระ  
และความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

ข้อ ๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   
ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในกา ร
ตรวจสอบของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด  รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่ 
บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐหรือสถาบัน  
อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล  บุคคล  เอกสารหลักฐาน  และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ  เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๑๑ กรณีสถาบันไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ  
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด  ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง   

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  
ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน  กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน  
และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารสถาบัน
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

ข้อ ๑๓ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย 
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการ  

ตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์  
ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 

(๒) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่  และแสดงความเห็นและรายงานผลการด าเนินงาน

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัตคิวามมั่นคงดา้นวคัซนี  

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
(๒) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร  รวมทั้ง 

ไม่เป็นลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ าจากสถาบัน  หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
กับสถาบัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งหรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ   

(๓) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับสถาบัน  ทั้งนี้  ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่ง 
หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

(๔) ไม่เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือคู่สมรส  ของคณะกรรมการบรหิารสถาบัน  ผู้อ านวยการ  
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายในของสถาบัน 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๕ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ   

ในการด าเนินงานของของสถาบัน  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน  
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน  กระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

(๓) สอบทานให้สถาบันมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
(๔) สอบทานการด าเนินงานของสถาบันให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับ  หรือ

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของสถาบัน  
(๕) ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสถาบัน  ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติ   

งานในหน้าที่ 
(๖) พิจารณารายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์   

หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบัน   
(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้น  เลื่อนต าแหน่ง  และการประเมิน  

ผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน 
(๘) ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงาน   

การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ  และอาจเสนอแนะให้สอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดทีเ่ห็นว่าจ าเป็น  รวมถึงเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมการบรหิารสถาบนั  
และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร  ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบภายใน  และที่ปรึกษาภายนอก   
ตามความจ าเป็น  และเหมาะสม   

(๙) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ ง   
ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

(๑๐) ประเมินผลการด าเนินงาน  ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้ง  
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของ 
สถาบันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

(๑๑) ให้ข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารสถาบันในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  ทั้งนี้  
เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานและพิจารณา
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี   

(๑๒) พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงาน
ทางการเงิน   

(๑๓) ให้ค าแนะน าในการจัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ในการให้ค าแนะน า
หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ   
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(๑๔) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการบริหารสถาบันมอบหมาย 
ข้อ ๑๖ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระของ

คณะกรรมการที่แต่งตั้ง  ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่ง  
ก่อนวาระ  หรือในกรณีที่คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการ
ตรวจสอบ  ซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลืออยู่  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างหรือเป็นกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบ  
ที่แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรอืกรรมการ  
ตรวจสอบแทนต าแหนง่ที่ว่าง  ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึง่พ้นจากต าแหนง่
ตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

ข้อ ๑๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการ  
ตรวจสอบของสถาบันพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย   
(๒) ลาออก   
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ  ๑๓  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๑๔ 
(๔) คณะกรรมการบริหารสถาบันมีมติให้พ้นจากต าแหน่งเพราะบกพร่องต่อหน้าที่มีความ

ประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
ข้อ ๑๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  อย่างน้อยปีละสองครั้ง  เพ่ือตรวจสอบ 

ผลการปฏิบัติงานและงบการเงิน   
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้น ามาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติความมั่นคง 

ด้านวัคซีนแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นในอัตราเดียวกันกับ

คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริหารสถาบันแต่งตั้ง 

หมวด  ๓ 
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

 
 

ข้อ ๑๙ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบันรับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงาน   
ของสถาบัน 

ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของสถาบัน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) ก าหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

และการด าเนนิงานดา้นตา่ง ๆ  ของสถาบัน  คณะกรรมการบริหารสถาบัน  และคณะกรรมการตรวจสอบ
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หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันโดยค านึงถึงการก ากับดูแลที่ดี  ความมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของสถาบันด้วย 

(๒) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอผู้อ านวยการก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ  รวมทั้งมีการสอบทาน  
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก  และเสนอ
รายงานผลประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการ   
และคณะกรรมการตรวจสอบ 

(๔) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้อ านวยการก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป   
ให้น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ  (๔)   
(๖) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการและคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน  
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อสถาบันให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(๗) ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ  เพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๘) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบให้เสนอขอบเขต
และรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาด าเนินการ  และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง  
รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้ผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

(๙) ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้อ านวยการ  หน่วยรับตรวจ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี  คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติงาน

เช่นเดียวกันและหน่วยงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจสอบครอบคลุม  
เรื่องที่ส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้อ านวยการ 

ข้อ ๒๑ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง  การตรวจสอบ  วิเคราะห์  
รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสี่ยง 
ของสถาบัน  ซึ่งรวมถึง 

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
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(๒) สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอื่นของสถาบัน 

(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ   

ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
ข้อ ๒๒ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ

ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  กรณีที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ข้อ ๒๓ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ   

หมวด  ๔ 
หนว่ยรับตรวจ 

 
 

ข้อ ๒๔ ให้หน่วยรับตรวจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนนิงาน  รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งให้ครบถ้วนสมบรูณ์  

พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
(๓) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได้ 
(๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ   ที่ผู้อ านวยการ

สถาบันสั่งให้ปฏิบัติ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๕ ระเบียบนี้ไม่มีผลกระทบกระเทือนการใดซึ่งไดด้ าเนินการไปแล้วโดยชอบด้วยระเบยีบ  
ข้อบังคับ  หรือค าสั่งของสถาบันที่ใช้อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
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การปฏิบัติการใดที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และอยู่ในระหว่างการด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ  
ในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ด าเนินการตามระเบียบ  ข้อบังคับหรือค าสั่งของสถาบันที่ใช้อยู่เดิม
ต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕62 

มานติ  ธีระตนัติกานนท ์
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
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