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1. คํานิยาม
“บริษัท”
“คณะกรรมการตรวจสอบ”

หมายถึง
หมายถึง

“ผูบ้ ริหาร”

หมายถึง

“หน่วยรับตรวจ”

หมายถึง

“ฝ่ ายตรวจสอบภายใน”

หมายถึง

“ผูต้ รวจสอบภายใน”

หมายถึง

“หัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน “
“การตรวจสอบภายใน”

หมายถึง
หมายถึง

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(มหาชน)
ผูท้ ่ดี าํ รงตําแหน่งตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการสายงานขึน้ ไป
ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริษัทฯ
หน่วยงานตามการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่เข้าทําการ
ตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(มหาชน)
พนักงานในสังกัดหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายใน
ผูด้ แู ลรับผิดชอบฝ่ ายตรวจสอบภายในของ
บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
การสอบทานระบบการบริหารการจัดการภายในหน่วยรับตรวจ
เพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และการให้คาํ ปรึกษา
(Consulting Services) อย่า งเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระเพื่ อเพิ่ม
คุณค่าและปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรโดยรวมได้ดีขนึ ้
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กฎบัตร นีจ้ ัดทําขึน้ เพื่อสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหารองค์กร ผูบ้ ริหารหน่วยงาน และผูป้ ฏิบัติงาน
ทุกระดับ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ ขอบเขต อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
โดยรวม สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้กับองค์กร โดยมีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
และกําหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรฉบับนีอ้ ย่างน้อยปี ละครัง้

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน
1. เพื่อมุ่งเน้นการสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ โดยให้ขอ้ เสนอแนะ คําปรึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดับให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิ ผล ตลอดจนกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance)
2. เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สาํ คัญนําไปสู่ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุม้ ค่า เป็ นไปตามนโยบายเป้าหมายของบริษัทฯ

3. สายการบังคับบัญชา
สายการบังคับบัญชาของสายงานตรวจสอบภายในขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายใน
ต้องมีความเป็ นอิสระ โดยผูต้ รวจสอบภายในรายงานตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารสูงสุด
ของสายงานตรวจสอบภายในเสนอแผนงานตรวจสอบประจําปี และรายงานผลเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายงานเกี่ยวกับการบริหารสายงานตรวจสอบภายในให้รายงานต่อประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

4. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน หมายถึง การทดสอบและการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในขององค์กร และคุณภาพของการปฏิบตั ิงานทุกกิจกรรมในองค์กร โดยเน้นการป้องกันความสูญเสีย
หรือความเสียหาย และแก้ไขปรับปรุง (Prevention and Correction) มากกว่าหลังจากที่เหตุการณ์ได้เกิดขึน้ แล้ว (Detection
and Investigation) ดังนัน้ ผูต้ รวจสอบภายในควรดําเนินการดังนี ้
1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้
วินิจฉัยและวัดผล
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2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสําคัญต่อการดําเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบตั ิท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิท่วี างไว้ รวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนัน้ มีอยู่จริง
4. ประเมินว่าการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ ค่า
5. สอบทานการดําเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และมีการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาํ หนด
6. สอบทานการกํากับการปฏิบตั ิงาน (Compliance) ภายในองค์กร

5. ประเภทการตรวจสอบภายใน
1. ตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ ให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานที่กาํ หนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด โดย
มีผลผลิตและผลลัพธ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายจากตัวชีว้ ดั ที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
2. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) เป็ นการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ
ทางการเงิน การบัญ ชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึ ง การดูแลป้อ งกันทรัพ ย์สิน และประเมิน ความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่า ง ๆ ว่า มี เพียงพอที่จ ะมั่นใจได้ว่า ข้อ มูลที่บันทึกในบัญชี
รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้องและครบถ้วน และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอที่จะป้องกัน
การรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สินต่าง ๆ ได้
3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนด (Compliance Audit) เป็ นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กรว่าเป็ นไปตามข้อกําหนดทัง้ จากภายนอกและภายในองค์กร เช่น กฎหมาย ระเบียบคําสั่ง มาตรฐาน
นโยบาย แผนงาน และวิธีการที่กาํ หนดไว้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทที่ได้กาํ หนดไว้
4. ตรวจสอบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology Audit) เพื่ อ ให้เ กิ ด ความถูก ต้อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ข อง
ระบบงานและข้อมูลที่ได้ จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ระบบการเข้าถึงข้อมูลในการปรับปรุ งแก้ไข
และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
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5. ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็ นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ ว่ามี
ระบบการจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทัง้ การบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภารกิ จของบริษั ทฯ ให้เป็ นไปตามหลักการบริหารงานและหลัก การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ดี (Good Governance)
ในเรื่องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็ นธรรม และความโปร่งใส
6. ตรวจสอบกรณี พิเศษที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท และ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากที่กาํ หนดในแผนการตรวจสอบประจําปี (Special Audit) เช่น กรณีมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าจะมีการประพฤติมิชอบที่เกิดขึน้ หรือการกระทําที่ส่อไปในทางทุจริต ผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยจะทําการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นประกอบการพิจารณาดําเนินการของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องโดยตรง

6. อํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
1. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัท ฯ และมีอาํ นาจในการ
เข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ท่เี กี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
2. ฝ่ ายตรวจสอบภายในไม่มีอาํ นาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไข
ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดงั กล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้อง ผูต้ รวจสอบภายในมีหน้าที่
เป็ นเพียงผูใ้ ห้คาํ ปรึกษาแนะนํา
3. กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ฯ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท ฯ และ
ข้อเสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ระบบงบประมาณของบริษัท ฯ
4. ประเมิ น ระบบการบริห ารความเสี่ ย งและความเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายในของหน่ ว ยรับ ตรวจ โดย
ครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะมาตรการ การควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยงที่รดั กุมและเหมาะสม ซึ่งเป็ นการเพิ่มคุณค่า (Value Added) และปรับปรุงการดําเนินงานแก่หน่วยรับตรวจ เช่น
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด เป็ นต้น
5. ตรวจสอบให้บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในให้ครอบคลุมกระบวนการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ความมั่นใจว่าการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ มี ประสิทธิ ภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู ้ การประเมินความเสี่ยง การสร้า ง
ระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ
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กฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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วันที่เริ่มใช้ : 2 มี.ค. 2563
อนุมัติโดย: มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
ฉบับที่ : 7.0 หน้ า 6 / 9
6. รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สาํ คัญ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขที่สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ให้แก่คณะกรรมตรวจสอบรับทราบ
7. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผบู้ ริหารของหน่วยรับตรวจ มีส่วนร่วมในการให้ขอ้ มูลและข้อเสนอแนะในอันที่
จะทําให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ รวมทัง้ ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คาํ ปรึกษาแก่ผบู้ ริหารของ
หน่วยรับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็ นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของ
ผูต้ รวจสอบภายในเพื่อทําให้การบริหารงานมีคณ
ุ ภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
8. บริการให้คาํ ปรึกษา (Consulting Services) โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้คาํ แนะนํา และโดยทั่วไปจะให้บริการเมื่อได้รบั
การร้องขอจากผูร้ บั บริการเป็ นการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของงานการให้คาํ ปรึกษาจะขึน้ อยู่กับข้อตกลงกับ
ผูร้ บั บริการ ในการให้บริการให้คาํ ปรึกษาผูต้ รวจสอบภายในต้องใช้ความระมัดระวังในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมใน
การปฏิบตั ิงานด้านการให้คาํ ปรึกษา ควรรักษาความเที่ยงธรรม และไม่เข้าไปรับหน้าที่เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูต้ ดั สินใจ

7. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
- ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีสาํ นึกรับผิดชอบ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเปิ ดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพกําหนด
- เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ท่ถี กู ต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ขององค์กร
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
- รวบรวมข้อมูล ประเมินสถานการณ์ท่เี กี่ยวข้องอย่างเป็ นกลาง ไม่ลาํ เอียง และไม่มีสว่ นร่วมในกิจกรรม หรือ
ความสัมพันธ์ท่ีบ่นั ทอน
- ไม่รบั สิ่งตอบแทนใดๆ ที่บ่นั ทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
- เคารพคุณค่าและสิทธิของผูเ้ ป็ นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รบั และไม่เปิ ดเผยข้อมูลโดยปราศจากอํานาจ
หน้าที่ท่เี หมาะสม
- รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่
- ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้มาเพื่อประโยชน์สว่ นตน หรือเพื่อการใด ที่ขดั ต่อกฎหมาย หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
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4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
- ปฏิบตั ิหน้าที่โดยใช้ความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ท่จี าํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
- ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในโดยยึดหลักมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็ นหลัก
- พัฒนาความชํานาญ ประสิทธิผล และคุณภาพงานตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง

8. ความเป็ นอิสระ

1. ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานเรื่อง
เกี่ยวกับการบริหารงานในหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระจากกิจการอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ของงานตรวจสอบภายใน โดยผูต้ รวจสอบภายใน
มีอิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน ด้วยความเที่ยงธรรม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน
3. ผูต้ รวจสอบภายในต้องเปิ ดเผยรายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และเปิ ดเผยความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

9. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริต เชี่ยวชาญและมีความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ มีมนุษย์สมั พันธ์และทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีทัศนคติท่ีดีต่อเพื่อน
ร่วมงานและผูร้ บั ตรวจ ตลอดจนต้องรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู อ้ ย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถ
อย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบหน่ว ยงานต่า งๆ ในองค์กรของบริษั ทฯ เป็ นระยะๆ เพื่อ พิจ ารณาว่า ได้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิน้ สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประชุมปิ ดงานตรวจสอบร่วมกับ
ผูบ้ ริหารหน่วยรับตรวจ (Exit Conference) เพื่อชีแ้ จงหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ
และมาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนที่จะนําเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ
4. รายงานผลการตรวจสอบต้องทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อธิบายถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
ที่ตรวจพบพร้อมทัง้ ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง ในบางขณะหากมีขอ้ ตรวจพบที่สง่ ผลกระทบต่อ
องค์กรและมีความจําเป็ นเร่งด่วน ผูต้ รวจสอบอาจจะต้องรายงานด้วยวาจา หรือเสนอรายงานเพียงบางส่วนก่อน
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริหารหรือผูร้ บั การตรวจสอบ ได้รบั ทราบ และสั่งการให้มีการแก้ไข
ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียมากขึน้
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5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลการปฏิบตั ิงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และ
ติดต่อประสานงานกับผูร้ บั ตรวจ และให้คาํ แนะนําในการปรับปรุงให้ถกู ต้อง
6. หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในต้องพัฒนาบุคลากรที่ทาํ หน้าที่ตรวจสอบ ให้มีความรูค้ วามสามารถ และมีประสบการณ์
เพียงพอในการที่จะดําเนินการตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ

10. มาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การปฏิบตั ิงานของสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทําขึน้
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็ นบรรทัดฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่สมาคม
ผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทยกําหนด
ให้ยกเลิกกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในเลขที่ POL-BOD 64-003 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 และให้ใช้กฎบัตรของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในฉบับนีแ้ ทน
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บันทึกประวัติการแก้ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
วันที่
ส่วนทีแ่ ก้ไข /
เหตุผลทีแ่ ก้ไข / ทบทวน
ทบทวน
(แก้ไข /
ทบทวน)
IA 2551/12
1.0
27 ต.ค. 2551
จัดทําใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
IA 2557/63
2.0
22 ก.พ. 2557
ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
IA 2559/83
3.0
4 ม.ค. 2559
ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
OMD
4.0
22 พ.ย. 2559
ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
2559/08
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
OMD
5.0
25 ธ.ค. 2560
ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
2560/06
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
OMD
6.0
25 ก.พ. 2562
ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
2562/02
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
OMD
7.0
2 มี.ค. 2563
ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
2563/03
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
POL-BOD
8.0
1 มี.ค. 2564
ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
64-003
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
POL-BOD
9.0
12 พ.ย. 2564
ทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของหน่วยงาน
64-028
กํากับและการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

กําหนด
วันทีย่ กเลิก
22 ก.พ. 2557
4 ม.ค. 2559
22 พ.ย. 2559
25 ธ.ค. 2560
25 ก.พ. 2562
2 มี.ค. 2563
1 มี.ค. 2564
12 พ.ย. 2564
-
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