คู่มือการปฏิบัตงิ าน และแผนการตรวจสอบของหน่ วยตรวจสอบภายใน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ประจาปี งบประมาณ 2554
(1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต จัดตังขึ
้ ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดตังโรงงานไพ่
้
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 โดยเป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึง่ ไม่มีฐานะ
เป็ นนิตบิ คุ คลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2535 เป็ นต้ นมา
ภารกิจของโรงงานไพ่ดาเนินการผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัตไิ พ่พทุ ธศักราช 2486 และรับจ้ าง
พิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ รวมทังด
้ าเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวข้ องหรื อต่อเนื่องกัน และเพื่อให้ การจาหน่ายไพ่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตมีประกาศหาผู้รับซื ้อไพ่จากโรงงานไพ่ชวั่ คราว และประกาศ
ขายปลีกไพ่เพื่อเป็ นมาตรการรองรับกรณีไม่มีผ้ รู ับผลประโยชน์
หน่วยตรวจสอบภายในได้ จดั ทาคูม่ ือการปฏิบตั งิ านและแผนการตรวจสอบประจาปี งบประมาณ
2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ หน่วยงานในองค์กรเข้ าใจ
เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในว่าเป็ นหน่วยงานที่สาคัญของ
ฝ่ ายบริหาร โดยการตรวจสอบภายในเป็ นกิจกรรมอิสระที่จดั ให้ มีขึ ้นเพื่อให้ บริการด้ านการประเมินผลที่
เที่ยงธรรมและการให้ คาปรึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มคุณค่าและการปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารสาหรับองค์กร
การตรวจสอบภายในช่วยให้ องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ตา่ ง ๆ ที่กาหนด โดยนาแนวปฏิบตั งิ านที่เป็ น
ระบบและมีระเบียบวิธีมาใช้ ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมและการกับดูแล
1. กรอบการปฏิบัตงิ านการตรวจสอบภายใน
ภายใต้ กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบภายในเป็ นกลไกหลักในกระบวนการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยช่วยติดตามการบริหารงานของฝ่ ายบริหารซึง่ มีผ้ อู านวยการโรงงานไพ่เป็ น
ผู้รับผิดชอบ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในมีบทบาทหลักในการช่วยคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตดิ ตามดูแลการควบคุมภายใน โดยไม่มีหน้ าที่ในด้ านการปฏิบตั งิ านในการดาเนินธุรกิจ
และเป็ นกลไกที่ใช้ ในการตรวจสอบด้ านการปฏิบตั งิ าน รายงานทางการเงินและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจึงเป็ นบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ
จาการบริหารงาน
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กรอบการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในแบ่งเป็ น 2 แนวทางปฏิบตั ิ คือ แนวทางปฏิบตั ดิ ้ าน
องค์กรและแนวทางปฏิบตั ดิ ้ านการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน โดยในการปฏิบตั ติ ามแนวทางทัง้ 2 ด้ าน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจะต้ องดาเนินการภายใต้ หลักจรรยาบรรณ 4 ประการประกอบด้ วย ความ
ซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถและการเก็บรักษาความลับ

รู ปภาพแสดงกรอบการปฏิบัตงิ านการตรวจสอบภายในแสดงไว้ ดังภาพข้ างล่ างนี ้
จรรยาบรรณ
แนวทาง
ปฏิบัติด้าน
องค์ กร

แนวทาง
ปฏิบัตดิ ้ าน
การ
ปฏิบัตงิ าน

บทบาท
และ
ความรั บ
ผิดชอบ

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์

ความเป็ น
อิสระ

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การบริหาร
และ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

ความสัมพันธ์ กับ
ฝ่ าย
บริหารและ
ผู้สอบบัญชี

การรายงาน

บุคลากร

ความมั่นใจใน
คุณภาพ

การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณ

มาตรฐานการปฏิบัตงิ านตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึง่ ได้ กาหนดมาตรฐานไว้ 2 ส่วน ได้ แก่ มาตรฐานด้ านคุณสมบัตแิ ละ
มาตรฐานด้ านการปฏิบตั งิ าน
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1. มาตรฐานด้ านคุณสมบัติ เป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับลักษณะองค์กรและบุคลากรที่ทาหน้ าที่
ตรวจสอบ โดย
1.1 หน่วยตรวจสอบภายในต้ องกาหนดวัตถุประสงค์ อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ให้ ชดั เจน
1.2 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องมีความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมปฏิบตั หิ น้ าที่
ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรม
1.3 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีทกั ษะในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่และปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความเชี่ยวชาญ ระมัดระวัง รอบคอบ
1.4 การประกันคุณภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดย
1. การประเมินผลจากภายใน
- โดยการกากับดูแลการปฏิบตั งิ านตามสายบังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายใน
- การประเมินตนเอง (
Self-Assessment) โดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายในหรื อคณะทางานหรื อบุคคลภายในองค์กรเดียวกันที่มีความรู้
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. การประเมินผลจากภายนอก โดยผู้ที่มีความรู้และเป็ นอิสระจากภายนอกที่
ไม่มีสว่ นได้ เสียหรื อเกี่ยวข้ องทางผลประโยชน์จากองค์กร
2. มาตรฐานการปฏิบัตงิ าน เป็ นมาตรฐานที่หน่วยตรวจสอบภายในถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
2.1 การวางแผนการตรวจสอบ
2.2 การปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
2.3 การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
2.4 การติดตามผลการตรวจสอบ
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จรรยาบรรณ
เพื่อให้ งานตรวจสอบภายในเป็ นที่ยอมรับ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดารงไว้ ซงึ่
หลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับ จริยธรรมของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในดังนี ้
1. ความซื่อสัตย์
(Integrity) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องแสดงความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบตั งิ านทุกเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย ซึง่ จะเป็ นพื ้นฐานของการสร้ างความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจในทุก
กิจกรรมที่ดาเนินการ โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ดิ งั นี ้
1.1 ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียรและด้ วยความรับผิดชอบ
1.2 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดไว้ ในกฎหมาย ระเบียบและ
วิชาชีพ
1.3 ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีสว่ นร่วมกับการกระทาใด ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมายหรื ออาจทาให้
องค์กรและวิชาชีพเสื่อมเสีย
1.4 ให้ ความเคารพและส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
จรรยาบรรณขององค์กร
2. ความเที่ยงธรรม
(objectivity) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องรวบรวมข้ อมูล ประเมินผลและ
รายงานผลการตรวจสอบด้ วยความเที่ยงธรรม โดยไม่ปล่อยให้ ความรู้สกึ ส่วนตัว หรื อความรู้สกึ นึกคิด
ของบุคคลอื่นเข้ ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินนัน้ โดยมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั นี ้
2.1 ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะมีผลกระทบหรื ออาจทาให้ การใช้
วิจารณญาณเกิดความไม่เที่ยงธรรมหรื อมีอคติเกิดขึ ้น
2.2 ไม่รับสิ่งของหรื อผลตอบแทนใด ๆ ที่จะทาให้ เกิดหรื ออาจทาให้ ขาดความเที่ยงธรรม
ในการใช้ วิจารณญาณในการปฏิบตั หิ น้ าที่
2.3 เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงที่รับทราบ ซึง่ หากไม่เปิ ดเผยข้ อเท็จจริงนันอาจท
้
าให้ เกิดการ
เข้ าใจผิดในรายงานการตรวจสอบ
3. การรักษาความลับ
(Confidentiality) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรเก็บรักษาข้ อมูลที่ได้ รับ
ในการปฏิบตั งิ านและไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้ที่มีอานาจ ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการ
เปิ ดเผยข้ อมูลตามกฎหมายหรื อตามวิชาชีพที่พงึ กระทา
4. ความสามารถในหน้ าที่
(Competency) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรใช้ ความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ที่จาเป็ นในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน โดยไม่ควรยอมรับหรื อปฏิบตั งิ านที่ตนไม่มี
ความรู้ความสามารถ ยกเว้ นจะได้ รับคาแนะนาหรื อได้ รับการสนับสนุนให้ มีความรู้ความสามารถที่
เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
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แนวทางปฏิบัตดิ ้ านองค์ กร (Organisational Principles)
หลักการที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
(1) บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในกาหนดไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในกฎบัตร
(2) ฝ่ ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายควรรับทราบและเข้ าใจในบทบาทและความ
รับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
(3) การตรวจสอบภายในครอบคลุมถึง
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงาน และการใช้ ทรัพยากร
ข. ความถูกต้ อง เชื่อถือได้ ของข้ อมูลทางการเงิน และการดาเนินงาน
ค. การดูแลรักษาทรัพย์สิน มิให้ เกิดการสูญเสียหรื อความเสียหายใด ๆ
ง. การปฏิบตั ติ ามนโยบาย วิธีการปฏิบตั งิ าน กฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับ
จ. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
หลักการที่ 2 ความเป็ นอิสระ
(1) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องรายงานเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อานวยการโรงงานไพ่ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
เป็ นไปด้ วยความเป็ นอิสระและเกิดประโยชน์ตามความมุง่ หมายอย่างแท้ จริง โดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายในต้ องนาเสนอกฎบัตรของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายในต่อ
ผู้อานวยการโรงงานไพ่เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ หรื อคณะกรรมการโรงงาน
ไพ่เพื่ออนุมตั ิ
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานต่อผู้อานวยการ
โรงงานไพ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในให้ เป็ นไปด้ วยความราบรื่ นและมี
ประสิทธิผล เช่น การจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอเพื่อให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็ นต้ น
(3) การแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบของ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อานวยการ
โรงงานไพ่ ก่อนนาเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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(4)
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรปฏิบตั งิ านเต็มเวลาและไม่ควรไปช่วยปฏิบตั งิ าน
อื่นใดที่ไม่ใช่งานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ตรวจสอบภายใน
(5) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจะต้ องมีสถานภาพสูงพอโดยอย่างน้ อยเทียบเท่ากับ
หัวหน้ าหน่วยงานสาคัญอื่น ๆ ในองค์กร เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(6) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจะต้ องมีความเป็ นอิสระจากกิจกรรมที่ตนปฏิบตั หิ น้ าที่
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปด้ วยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ
หลักการที่ 3 ความสัมพันธ์ กับคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความรับผิดชอบ
ก. สอบทานกฎบัตรของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายใน
และอนุมตั ใิ นกรณีที่คณะกรรมการโรงงานไพ่มอบอานาจให้ ดาเนินการได้
ข. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน
และพิจารณาความดีความชอบของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในโดยอาจพิจารณาร่วมกับผู้อานวยการ
โรงงานไพ่ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่ออนุมตั ิ
ค. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
ง. สอบทานและหารื อกับเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
ที่ยงั หาข้ อยุตริ ่วมกับฝ่ ายบริหารไม่ได้ และพิจารณานาประเด็นสาคัญเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่
เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการต่อไป
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทุกครัง้
ยกเว้ นมีเหตุผลอันควรในการไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุม
(3) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องรายงานวัตถุประสงค์ และผลการดาเนินงานของ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้ อยปี ละครัง้
หลักการที่ 4 ความสัมพันธ์ กับฝ่ ายบริหาร และผู้สอบบัญชี
(1) ฝ่ ายบริหารมีความรับผิดชอบ
ก. ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขการควบคุมภายในตามข้ อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบ โดยหัวหน้ าส่วนงานที่เกี่ยวข้ องและผู้อานวยการโรงงานไพ่เป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรง
ข. หารื อเกี่ยวกับเหตุการณ์ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบ
ภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
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ค. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน
และพิจารณาความดีความชอบของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน โดยอาจพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่ออนุมตั ิ
(2) ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรประสานงานกับ
หัวหน้ าส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงผู้สอบบัญชีและองค์กรกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องเพื่อจัดทาแผนการ
ตรวจสอบและให้ การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นที่มีความเสี่ยง และลดความซ ้าซ้ อน
ในการปฏิบตั งิ านของผู้สอบบัญชี
หลักการที่ 5 บุคลากร การพัฒนาและการฝึ กอบรม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้ องส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ ตู รวจสอบภายในพัฒนา
ความรู้ทกั ษะ และความสามารถของตนเองโดยเข้ าร่วมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

แนวทางปฏิบัตดิ ้ านการปฏิบัตงิ าน (Operational Principles)
หลักการที่ 6 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
(1) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจัดทาแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านในองค์กรเพื่อให้ องค์กรบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจทาให้ วตั ถุประสงค์ของส่วนงานหรื อของโรงงาน
ไพ่ในภาพรวมไม่บรรลุผลตามที่กาหนดไว้
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี และหารื อร่วมกับ
ผู้อานวยการโรงงานไพ่ เพื่อขอความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบ รวมถึงข้ อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ
ที่ควรทาการตรวจสอบเพิ่มเติม และจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
(3) ผู้อานวยการโรงงานไพ่ ต้ องพิจารณาแผนการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และหรื อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนุมตั ิ
หลักการที่ 7 การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
(1) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจัดทาแผนการตรวจสอบในรายละเอียด เพื่อใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในโดยพิจารณาความเสี่ยงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตรวจสอบที่อาจทาให้
วัตถุประสงค์ของส่วนงานหรื อ กิจกรรมที่ทาการตรวจสอบไม่บรรลุผลตามที่กาหนดไว้
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(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านตรวจสอบเพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ มีการบันทึก สอบทานผลการตรวจสอบและจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
(3) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องติดตามการปฏิบตั ติ ามรายงานและข้ อเสนอแนะที่
ได้ รายงานไว้ อย่างสม่าเสมอ และรายงานในกรณีที่หวั หน้ าส่วนงานที่เกี่ยวข้ องไม่ปฏิบตั ติ ามที่ได้
เสนอแนะไว้
หลักการที่ 8 การรายงานและการปิ ดการตรวจสอบ
(1) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่ชดั เจน และ
ตรงไปตรงมาภายในเวลาที่เหมาะสมต่อหัวหน้ าส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง และผู้อานวยการโรงงานไพ่ เพื่อให้
มีการหารื อและนาไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ ไขการปฏิบตั งิ าน
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในเสนอรายงานสรุปประเด็นสาคัญที่พบและข้ อเสนอแนะ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อานวยการโรงงานไพ่อย่างน้ อยไตรมาส
ละครัง้
(3) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องจัดทารายงานประจาปี เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ตามแผนที่กาหนด ความเสี่ยงที่สาคัญ การควบคุมภายใน การกากับดูแล และเรื่ องอื่น ๆ ที่ควร
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อานวยการโรงงานไพ่ปีละครัง้
(4) รายงานผลการตรวจสอบไม่สามารถนาเสนอต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้ รับ
อนุญาตหรื อความยินยอมจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้ อง
หลักการที่ 9 ความมั่นใจในคุณภาพ
(1) การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในควรมีการควบคุมในทุกระดับของการปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ มนั่ ใจคุณภาพของงาน
(2) การประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน หรื อการประเมินโดย
หน่วยงานอื่นภายในรัฐวิสาหกิจที่มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบเป็ นไปตามมาตรฐาน
หลักการที่ 10 การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจะต้ องรับผิดชอบงานที่ได้ รับมอบหมายเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพพึงปฏิบตั แิ ละด้ วยมารยาทอันดีตลอดเวลา ความเป็ นวิชาชีพรวมถึงการมีทกั ษะที่จาเป็ นมี
คุณสมบัตแิ ละหรื อความรู้ที่นามาใช้ ในการปฏิบตั งิ านเยี่ยงผู้มีความรู้ ความสามารถพึงกระทา
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2. หลักการและแนวทางการตรวจสอบ
การตรวจสอบโรงงานไพ่ได้ กาหนดหลักการสอดคล้ องกับ (1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วย
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2538 (2) หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) ในรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2543
และได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมตามหนังสือที่ กค 0805/ว.29 ลงวันที่ 21 เมษายน 2549 (3) ระเบียบคณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 เพื่อส่งเสริมให้
องค์การสามารถปฏิบตั งิ านได้ สาเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
การตรวจสอบของโรงงานไพ่ มีหลักการดังนี ้
2.1 การตรวจสอบที่เป็ นกระบวนการ
(Process) ต้ องดาเนินการอย่างเป็ นขันตอน
้
มิใช่มงุ่ การตรวจสอบเฉพาะผลสุดท้ ายของงานที่เกิดขึ ้นแล้ วเท่านัน้ โดยมีเป้าหมายการตรวจสอบเพื่อให้
ความเชื่อมัน่ ในระดับที่สมเหตุสมผล (Reasonable Assurance)
2.2 การวางแผนและพัฒนางานตรวจสอบให้ ทนั สมัย ตรงกับความต้ องการและ
วัตถุประสงค์ของฝ่ ายบริหาร เพื่อเสนอข้ อมูลสอดคล้ องสาหรับผู้บริหารในการวิเคราะห์หรื อสอบทาน
เช่น การเพิ่มผลผลิต การลดต้ นทุน และผลสาเร็จของการปฏิบตั งิ าน
2.3 การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง โดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจะต้ องทา
ความเข้ าใจโครงสร้ างการควบคุมและปั จจัยความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นต่อองค์กรอย่างเพียงพอเพื่อเลือก
กิจกรรมการตรวจสอบที่มีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดอย่างมีสาระสาคัญ รวมทังการวางแผนและ
้
กาหนดเทคนิคการตรวจสอบที่จะลดความเสี่ยงในด้ านการตรวจสอบให้ น้อยที่สดุ
2.4 ส่งเสริมการตรวจสอบแบบมีสว่ นร่วม มีการประสานงานระหว่างผู้อานวยการ
โรงงานไพ่ ผู้ปฏิบตั งิ านและเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ทังในการวางแผนการตรวจสอบ
้
การประชุม
ปรึกษาหารื อ เพื่อแก้ ไขปั ญหากิจการร่วมกันและเป็ นการตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ และยอมรับ
ผลการตรวจสอบ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในการแก้ ไขและบริหารงาน
2.5 การตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้ าวหน้ า สร้ างสรรค์ โดยทาหน้ าที่ในการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ เกิดสิ่งที่ดี (Catalyst) รวมทังการเสนอแนะการป
้
้ องกันไม่ให้ เกิดปั ญหาและแนวทางการแก้ ไข
ปั ญหา
2.6 การติดตามแนวความคิดการบริหารสมัยใหม่ ผู้ตรวจสอบจะต้ องศึกษาหาความรู้ที่
ทันสมัย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงคุณภาพ (Total Quality Management) การบริหารแบบ
ทันเวลา (Just in Time) การปรับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process
Re - engineering) การประเมินผลการควบคุมตนเอง (Self - Assessment) การหารื อวิธีปฏิบตั ทิ ี่ดี
ที่สดุ (Benchmarking) เพื่อเสนอกิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่า (Value Added Activities) ให้ กบั หน่วยงาน
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2.7 สนับสนุนการใช้ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบและเพื่อการสืบค้ นและติดตามสารสนเทศ การใช้ โปรแกรมและเครื่ องมือการตรวจสอบที่
ทันสมัย รวมทังการจั
้
ดทาและพัฒนาฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการอ้ างอิงเปรี ยบเทียบ
2.8 การปฏิบตั ติ ามหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานของ
โรงงานไพ่ให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล (Certified Internal Auditor : CIA) ดังนี ้
2.8.1 ความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรมและความขยันขันแข็งการปฏิบตั งิ าน
2.8.2 ความจงรักภักดีตอ่ องค์กร และไม่เกี่ยวข้ องกับการกระทาที่ผิด
กฎหมาย และไม่เหมาะสม
2.8.3 การไม่กระทาการใด ๆ ซึง่ จะนาความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสูว่ ิชาชีพ
และองค์กร
2.8.4 การไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดข้ อขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2.8.5 การไม่รับของขวัญใด ๆ ที่จะทาให้ เสียความเที่ยงธรรม
2.8.6 การปฏิบตั งิ านให้ สาเร็จลุลว่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
2.8.7 การไม่เปิ ดเผยความลับ หรื อนาข้ อมูลที่ทราบไปใช้ ในทางที่มิชอบ
2.8.8 การเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงที่มีสาระสาคัญ ไม่บดิ เบือนหรื อปิ ดบังการ
กระทาที่ผิดกฎหมาย
2.8.9
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.8.10 การประพฤติตนให้ มีจริ ยธรรมและเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในอันเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
3. หน้ าที่และความรับผิดชอบ
3.1 สอบทานและประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการ
กากับดูแล การปฏิบตั งิ านและระบบสารสนเทศขององค์กร กิจกรรมหรื อหน่วยงานที่ตรวจสอบใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ
3.1.1 ความเชื่อถือได้ และความครบถ้ วนถูกต้ องของข้ อมูลทางการเงินและ
การดาเนินงาน
3.1.2 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
3.1.3 การดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็ นไป
โดยมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
3.1.4 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายและสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
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3.2 เสนอแนะวิธีหรื อมาตรการในการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไป
อย่างถูกต้ องมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดยิ่งขึ ้น
3.3 ประสานงานและให้ ข้อเสนอแนะแก่สว่ นงานต่าง ๆ ในด้ านระเบียบปฏิบตั แิ ละ
การควบคุมภายใน
3.4 ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่ายและสิทธิประโยชน์ที่โรงงานไพ่พงึ ได้ รับ
3.5 ให้ คาแนะนาแก่ผ้ บู ริหารในทุกระดับเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ติ ามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
3.6 ประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรื อผู้สอบบัญชีภายนอก
3.7 ปฏิบตั งิ านอื่นที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจาปี ที่วางไว้
3.8 จัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อหัวหน้ าส่วนงานและฝ่ ายบริหาร
โรงงานไพ่ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังผู
้ ้ อานวยการโรงงานไพ่เพื่อให้ คาแนะนาในการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในของส่วนงานนันและรายงานสรุ
้
ปประเด็นสาคัญที่พบพร้ อมทังข้
้ อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อ
ผู้อานวยการโรงงานไพ่และคณะกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้ อยไตรมาสละ 1 ครัง้
3.9 ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบตั ติ ามข้ อเสนอแนะของฝ่ ายบริหารเพื่อ
ทาการปรับปรุงแก้ ไขการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ ้น
4. ความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง
4.1 วัตถุประสงค์หลักในการประเมินความเสี่ยง คือ การปรับแผนการตรวจสอบให้
สอดคล้ องกับความเสี่ยงที่สาคัญของโรงงานไพ่ และใช้ ในการจัดสรรทรัพยากรการตรวจสอบภายใน
ไปยังกิจกรรมต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
4.2 ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรื อปั จจัยต่าง ๆ ทังที
้ ่เกิดจากภายในและภายนอก
ของรัฐวิสาหกิจที่อาจทาให้ วตั ถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจไม่บรรลุผลความเสี่ยง
4.3 ความเสี่ยงตามการจัดการแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
(1) ความเสี่ยงตามลักษณะหรื อธรรมชาติของกิจกรรมหรื อรายการนัน้ ๆ
(Inherent Risk) เป็ นความเสี่ยงก่อนที่จะพิจารณาถึงการจัดการหรื อ
การควบคุม เช่น ความเสี่ยงภายนอกจากการแข่งขันในตลาด เศรษฐกิจ
การเมือง หรื อความเสี่ยงภายในจากาการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร การออก
ผลิตภัณฑ์หรื อบริการใหม่ เป็ นต้ น
(2) ความเสี่ยงที่เหลืออยูภ่ ายหลังการจัดการหรื อการควบคุม (
Residual Risk)
ซึง่ เป็ นความเสี่ยงตามลักษณะหรื อธรรมชาติของกิจกรรมนัน้ ๆ ที่มีการจัดการ
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หรื อการควบคุม เพื่อให้ ระดับความเสี่ยงนันลดลงโดยการจั
้
ดให้ มีการควบคุม
ภายในที่ดี ซึง่ ในการจัดทาแผนการตรวจสอบจะพิจารณาความเสี่ยงที่
เหลืออยูภ่ ายหลังการจัดการนี ้
4.4 การจัดประเภทความเสี่ยงจะช่วยให้ การพิจารณาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การชัดเจนและสมบูรณ์ ซึง่ โรงงานไพ่ได้ จดั ประเภทความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับ
วัตถุประสงค์สาคัญไว้ 4 ด้ าน ดังนี ้
(1) ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
(Strategic Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง
กับกลยุทธ์และความเสี่ยงอื่นที่มีผลกระทบต่อโรงงานไพ่
(2) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั งิ าน
(Operation Risk) หมายถึง ความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้ องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการหรื อหน้ าที่
การปฏิบตั งิ านหลัก
(3) ความเสี่ยงด้ านการรายงานและบัญชี (
Financial and reporting Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องรายงานและบัญชี
(4) ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับ
(Compliance Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย สัญญา
หรื อกฎระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ทังจากหน่
้
วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก

