กฎบัตรเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปี งบประมาณ 2554
(1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็ นหน่วยงานที่จดั ตังขึ
้ ้นเพื่อทาหน้ าที่หลักในการตรวจสอบ ให้
ข้ อเสนอแนะและให้ คาปรึกษา และติดตามประเมินผลอย่างเป็ นอิสระตามมติและคาสัง่ ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่และผู้อานวยการโรงงานไพ่ในเรื่ องของนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี
นโยบายคณะกรรมการบริหาร กฎหมาย ข้ อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ ประกาศและข้ อปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน ความถูกต้ องเชื่อถือได้
ของข้ อมูลทางการเงิน และเพื่อให้ การบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายในบรรลุเป้าหมายจึงได้ กาหนด
กฎบัตรประกอบด้ วย วัตถุประสงค์ โครงสร้ างสายการบังคับบัญชา ความเป็ นอิสระ สิทธิ ลักษณะของ
งานตรวจสอบภายในขอบเขตการปฏิบตั งิ าน ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาและการฝึ กอบรม
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในกับฝ่ ายบริหาร การเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การปฏิบตั ติ าม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ความมัน่ ใจในคุณภาพของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายใน ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและถูกต้ องของการปฏิบตั งิ านตามแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์
แผนการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนบริหารความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร
(2) เพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงาน
ทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ มติคณะ
รัฐมนตรี และนโยบายที่กาหนด
(3) เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานว่าเพียงพอและเหมาะสม
(4) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน ให้ เป็ นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่กาหนด
(5) เพื่อให้ ผ้ อู านวยการโรงงานไพ่ได้ ทราบปั ญหาการปฏิบตั งิ านของผู้ใต้ บงั คับบัญชาและสามารถ
แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
(6) เพื่อให้ ข้อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นที่นาไปปฏิบตั เิ พื่อการแก้ ไข ปรับปรุง ยกเลิกการปฏิบตั งิ าน
ของส่วนงานที่ไม่ถกู ต้ อง ให้ มีความถูกต้ อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
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(7) เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ
2. โครงสร้ างสายการบังคับบัญชา
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในโดยตรงต่อ
ผู้อานวยการโรงงานไพ่และรายผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
3. ความเป็ นอิสระ
กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็ นกิจกรรมที่มีความเป็ นอิสระและเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องมี
ความเป็ นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ดังนี ้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อานวยการโรงงานไพ่ จะมอบให้ บคุ คลอื่นควบคุมดูแลและ
ปกครองบังคับบัญชาหน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้ และจะแต่งตังให้
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในไปรักษาการ
ในตาแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ไม่ควรได้ รับมอบหมายให้ ไปช่วยปฏิบตั งิ านอื่นที่ไม่ใช่งาน
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในหรื อมอบหมายให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตรวจสอบเพื่อให้ ความเชื่อมัน่ ในกิจกรรมที่ตน
เคยทาหน้ าที่บริหารหรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องในระยะเวลา 1 ปี ก่อนการตรวจสอบ ยกเว้ นกรณีเข้ าร่วมเป็ นที่
ปรึกษา
(3) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน สามารถเข้ าพบเพื่อรายงานการปฏิบตั งิ านหรื อปั ญหาต่าง ๆ ต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ตลอดเวลา ซึง่ จะ
ช่วยให้ เกิดความมัน่ ใจในความเป็ นอิสระมากขึ ้น
(4) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ควรเข้ าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ อย่างเป็ น
อิสระโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้ าร่วมประชุม
4. สิทธิ
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน มีสิทธิดังนี้.(1) มีสิทธิในการตรวจสอบและการเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงความเป็ นอิสระในการกาหนดแผนและความถี่ในการปฏิบตั งิ าน การเลือกกิจกรรม
การกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ การใช้ เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การ
ตรวจสอบที่กาหนดไว้
(2) มีสิทธิที่จะได้ ความร่วมมือจากทุกส่วนงานภายในโรงงานไพ่ในการเข้ าถึงข้ อมูล รายงานทัง้
ที่เป็ นรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน บันทึก ข้ อตกลง เงื่อนไข พันธะสัญญา
การสัมภาษณ์และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ตอ่ งานตรวจสอบ
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เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในไม่ มีสิทธิ ดังนี้.(1) ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้ องและนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
(2) จัดทาหรื ออนุมตั ริ ายการทางบัญชี รายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการ
เงินนอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบปกติ
(3) ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่อื่นที่ไม่ได้ อยูใ่ นหน่วยตรวจสอบภายใน ยกเว้ น
เจ้ าหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นส่วนหนึง่ ในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
5. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็ นกระบวนการวางระบบแผนงานและดาเนินการตรวจสอบ ตรวจทางการ
ปฏิบตั งิ านขององค์กรอย่างเป็ นขันตอนและต่
้
อเนื่อง ด้ วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้ วนสมบูรณ์
เชื่อถือได้ ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป โดยผลจากการตรวจสอบจะปรากฏในรูป
ของรายงาน คาแนะนาและข้ อเสนอแนะที่องค์กรสามารถนาไปปรับปรุง แก้ ไขหรื อยกเลิก การปฏิบตั งิ าน
ที่ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขนสุ
ั ้ ดท้ ายที่เป็ นเป้าหมายของงานตรวจสอบภายในคือ
การปรับปรุง แก้ ไข และยกเลิกการปฏิบตั ทิ ี่ทาให้ องค์กรเกิดความสูญเสียทังความน่
้
าเชื่อถือและการสูญเสีย
ทรัพยากรแบบไม่ค้ มุ ค่า โดยผลของการตรวจสอบจะเป็ นวิถีทางของการนาไปสูก่ ารเพิ่มพูนมูลค่าของ
องค์กรทังในรู
้ ปแบบที่จบั ต้ องไม่ได้ (Intangible) ได้ แก่ ชื่อเสียงและเครดิต และที่จบั ต้ องได้ ( Tangible)
ได้ แก่ การประหยัดทรัพยากร และการเพิ่มพูนมูลค่าที่เป็ นผลมาจากการปฏิบตั งิ านขององค์กรที่ถกู ต้ องใน
ทุกขันตอนและกระบวนการทั
้
งที
้ ่เป็ นระหว่างกระบวนการและที่เป็ นกระบวนการต่อเนื่อง ในรูปของ
มูลค่าเพิ่ม (Valueadded)
6. ขอบเขตการปฏิบัตงิ าน
ขอบเขตการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การพิจารณาว่ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับดูแลขององค์กรที่ฝ่ายบริหารได้ จดั ให้ มีขึ ้นและดาเนินการอยู่
นันมี
้ ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการปฏิบตั งิ านดังนี ้.(1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลที่ดีตามเกณฑ์ชี ้วัดที่หน่วยงานกาหนดและเกณฑ์
บังคับต่าง ๆ
(2) สอบทานการดาเนินงานตามแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการควบคุมภายใน แผนการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามที่ได้ กาหนดลาดับของ
ความเสี่ยงไว้ เพื่อให้ แน่ใจว่ามีการปฏิบตั ทิ ี่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ และมีการ
ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด อีกทังยั
้ งมีกระบวนการกากับดูแลที่ดีและเหมาะสม
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(3) สอบทานระบบงานและการปฏิบตั งิ านตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ สามารถนาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้ องกับ
นโยบาย
(4) สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้ วนของข้ อมูล การปฏิบตั งิ านและการ
วัดผลการดาเนินงานของรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงินขององค์กร
(5) สอบทานการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ ทรัพยากรทุกประเภทว่าได้
เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
(6) สอบทานการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต
7. ภาระหน้ าที่
(1) นาเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจาปี โดยแผนการตรวจสอบ
จะถูกจัดทาตามลาดับของความเสี่ยงขององค์กรที่กาหนดขึ ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้อานวยการโรงงานไพ่ คณะกรรม การตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นก่อนที่จะนาเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาอนุมตั แิ ละ
ส่งสาเนาแผนการตรวจสอบที่อนุมตั แิ ล้ วให้ กระทรวงการคลังและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(2) นาเสนอรายงานเรื่ องที่ตรวจสอบตามแผนประจาปี ต่อผู้อานวยการโรงงานไพ่ เพื่อรายงาน
ความคืบหน้ าในการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายในและนาส่งรายละเอียดในการตรวจสอบรวมถึง
สรุปประเด็นสาคัญที่พบจากการตรวจสอบระหว่างงวดและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้ องต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ
(3) หารื อกับส่วนงาน ฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายละเอียดของงานตรวจ
สอบที่ตรวจพบตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจาปี แผนการตรวจสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อหาข้ อสรุปและกาหนดคาแนะนาและ
ข้ อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิ ดการตรวจสอบและนาเสนอรายงานตรวจสอบต่อไปตามลาดับขันตอน
้
(4) นาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู้อานวยการโรงงานไพ่และ
คณะกรรมการบริหาร ด้ วยรายงานที่ประกอบด้ วยหัวข้ อที่สาคัญอย่างครบถ้ วนและเมื่อรายงานการ
ตรวจสอบได้ รับการรับรองนาส่งไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องตามเวลาที่กาหนด
(5) กาหนดให้ มีการหารื อการปิ ดการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในกับฝ่ ายบริหารและ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(6) รายงานการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อขอรับ
ข้ อแนะนาในปรับปรุง แก้ ไข การดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในในเรื่ องต่าง ๆ
(7) หารื อขอบเขตการปฏิบตั งิ านกับเจ้ าหน้ าที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึง่ เป็ น
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ผู้สอบบัญชีและประสานงานกับ สตง. เพื่อทาให้ การปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายในถูกกาหนดขึ ้น
ตามความเหมาะสม ถูกต้ องและพอเพียง
(8) สอบทานมาตรการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในงานตามภาระหน้ าที่ที่เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายใน เจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและบุคคลภายนอกที่เข้ ามามีสว่ นร่วมในการ
ทาหน้ าที่ตรวจสอบ
(9) จัดทาและสอบทานกฎบัตรของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน โดยขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) ประชาสัมพันธ์กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในให้ สว่ นงานต่าง ๆ ในองค์กรรับทราบ
ทุกครัง้ ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
(11) จัดทาแบบประเมินตนเองของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบก่อนนาเสนอกระทรวงการคลัง
(12) จัดให้ มีการประเมินการปฏิบตั งิ านของหน่วยตรวจสอบภายในโดยส่วนงานเป็ นประจา
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(13) ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ โดยให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนดและแนวทาง
ปฏิบตั ขิ องผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้ วยการปฏิบตั หิ น้ าที่ของ
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
8. ความรับผิดชอบ
(1) ตรวจสอบความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของข้ อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้ วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทัว่ ไปปริมาณมากน้ อยตามความจาเป็ นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่ องที่ตรวจสอบ รวมทังวิ
้ เคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบตั งิ านของส่วนงาน
(2) ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและ
ทรัพย์สิน รวมทังการบริ
้
หารงานด้ านอื่น ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สิน ทดสอบว่า
ทรัพย์สินมีอยูจ่ ริงและการใช้ งานว่าเป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
(3) ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานว่า สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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(4) ติดตามผลการปฏิบตั งิ านและเสนอแนะวิธีการหรื อมาตรการในการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อให้ การ
ปฏิบตั งิ านตาม (1) - (3) เป็ นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ ้นรวมทังเสนอแนะ
้
เพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายหรื อการรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรื อทรัพย์สินต่าง ๆ
(5) ติดตามผลการปฏิบตั ติ ามข้ อเสนอแนะและให้ คาปรึกษาแก่ผ้ บู ริหารของส่วนงานเพื่อให้ การ
ปรับปรุงแก้ ไขของส่วนงานถูกต้ องตามที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(6) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับแผนการ
ตรวจสอบ ขอบเขตงานและผลการตรวจสอบและประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ปฏิบตั งิ านอื่นที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรื อผู้อานวยการ
โรงงานไพ่นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมตั แิ ล้ วได้ ตามควรแก่กรณี ทังนี
้ ้งานดังกล่าวต้ องเป็ นงาน
ในหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
9. การพัฒนาและการฝึ กอบรม
ผู้อานวยการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้ องส่งเสริมและสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายในได้ พฒ
ั นาความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเอง โดยเข้ าร่วมในการพัฒนาและ
อบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อยปี ละ 40 ชัว่ โมง/คน/ปี
10. ความสัมพันธ์ ระหว่ างเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้ องเข้ าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยกเว้ นคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
ไม่ควรเข้ าร่วมประชุมในการประชุมครัง้ นัน้ ๆ หรื อเฉพาะบางวาระการประชุม เหตุผลของการไม่ได้ รับ
อนุญาตให้ เข้ าร่วมประชุมควรบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรได้ มีการหารื อกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็ นการเฉพาะ
โดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้
(3) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในรายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อานาจและภาระ
หน้ าที่ตลอดจนผลการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ รวมทังระบุ
้ ความเสี่ยงที่สาคัญและการควบคุม
ภายในที่มีการกากับดูแลกิจการและอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯและผู้อานวยการโรงงานไพ่
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(4) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรได้ รับสิทธิในการเข้ าพบประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ
เพื่อหารื อประเด็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
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11. ความสัมพันธ์ ระหว่ างเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในกับฝ่ ายบริหาร
(1) การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเป็ นการปฏิบตั งิ านหรื อการให้ บริการแก่ฝ่ายบริหารดังนัน้
กลยุทธ์แผนการตรวจสอบและรายงานควรมีจดุ มุง่ หมายเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดแก่ฝ่ายบริหารโดยไม่
ขัดแย้ งต่อความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่มีตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ ฯ
(2) ในกรณีที่ฝ่ายบริหารขอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบและรายงานผลก าร
ตรวจสอบภายในในประเด็นเฉพาะเรื่ องนอกเหนือจากกิจกรรมที่กาหนดไว้ ในแผนประจาปี ให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบภายในพิจารณาความเหมาะสมว่า จะมีความขัดแย้ งกับขอบเขตและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในที่มีตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบฯ หรื อไม่ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
พิจารณาดาเนินการตามที่ฝ่ายบริหารร้ อ งขอให้ นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ด้ วย
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในและฝ่ ายบริหารเป็ นสิ่งสาคัญ ฝ่ ายบริหาร
และพนักงานทุกระดับในองค์กรควรมีความเชื่อมัน่ ในความซื่อสัตย์สจุ ริตความเป็ นอิสระและความรู้
ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
(4) การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในจะต้ องมีการวางแผนการปฏิบตั งิ านร่วมกับฝ่ ายบริหารโดย
เฉพาะอย่างยิ่งกาหนดเวลาในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน (ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการตรวจสอบโดยไม่
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ซึง่ อาจจาเป็ นเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบ)
(5) ลักษณะงานหรื อกิจกรรมที่สาคัญที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องเสนอต่อผู้อานวยการ
โรงงานไพ่ มีดงั ต่อไปนี ้
- รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ ในแผนการตรวจสอบ และ
หรื อรายงานรายไตรมาสที่หน่วยตรวจสอบภายในจัดทาขึ ้น เพื่อรายงานความคืบหน้ าในการปฏิบตั งิ าน
ตามแผนการตรวจสอบที่กาหนด สรุปประเด็นสาคัญที่พบจากการตรวจสอบและประเด็นอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสมทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ความเห็นชอบของหัวหน้ ารัฐวิสาหกิจว่าต้ องการได้ รับรายงานทังสองฉบั
้
บ
หรื อเฉพาะรายงานสรุปประเด็นสาคัญที่พบและข้ อเสนอแนะที่สาคัญจากการตรวจสอบระหว่างเดือน
เท่านัน้
- การหารื อเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
และรายงานผลการตรวจสอบ
- การสรรหา แต่งตัง้ โยกย้ าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(6) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ และ
หัวหน้ ารัฐวิสาหกิจโดยระบุวตั ถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อานาจและภาระหน้ าที่ตลอดจนผล
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การดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ รวมทังระบุ
้ ความเสี่ยงที่สาคัญที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยูแ่ ละการ
ควบคุมภายในที่ดีการกากับดูแลกิจการและอื่น ๆ
12. การเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(1) หากความเป็ นอิสระหรื อความเที่ยงธรรมถูกกระทบทังโดยข้
้
อเท็จจริงหรื อโดยพฤติกรรมที่
แสดงให้ เห็น เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ผู้อานวยการโรงงานไพ่ หัวหน้ าส่วนงานที่เกี่ยวข้ องที่เป็ นผู้รับรายงาน เป็ นต้ น ลักษณะของ
การเปิ ดเผยนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ลักษณะของผลกระทบ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในคิดว่าอาจมีผลกระทบ
ต่อความเป็ นอิสระหรื อความเที่ยงธรรมในการนาเสนอคาแนะนา จะต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อผู้ที่ได้ รับ
คาแนะนาก่อนที่จะดาเนินการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ คาแนะนาหรื อก่อนการเริ่มโครงการหรื อการสอบทาน
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจะต้ องเปิ ดเผยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ ้นจากการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นรวมถึง
จากการเคยเป็ นผู้บริหารให้ กิจกรรมที่ตนได้ รับมอบหมายให้ ไปทาการตรวจสอบและความสัมพันธ์สว่ น
บุคคลกับผู้บริหารกิจกรรม
(3) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยง
จากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตามความเหมาะสม
13. การปฏิบัตติ ามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
จรรยาบรรณนี ้กาหนดขึ ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านสาหรับเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน
ซึง่ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในทุกคนควรยึดถือและดารงไว้ ซงึ่ หลักการพื ้นฐานดังต่อไปนี ้
(1) ความบริสุทธิ์ยุตธิ รรม หรื อการมีจุดยืนที่ม่ ันคง หรื อความซื่อสัตย์ สุจริต (Integrity)
ความบริ สทุ ธิ์ยตุ ธิ รรมของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน ก่อให้ เกิดความไว้ เนื ้อเชื่อใจและ
เป็ นรากฐานแห่งการตัดสินใจที่นา่ เชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทัว่ ไป
การถือปฏิบัติ
- ปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนด้ วยความซื่อสัตย์ ขยันหมัน่ เพียรและมีความรับผิดชอบ
- ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายและวิชาชีพ
- ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องพัวพันกับการกระทาใด ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมายโดยรู้อยูแ่ ก่ใจหรื อไม่
เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสูว่ ิชาชีพการตรวจสอบ
ภายในหรื อสร้ างความเสียหายต่อองค์กร
- ให้ ความเคารพและส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการทาตามกฎหมายและจรรยาบรรณ
ขององค์กร
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(2) ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็ นมืออาชีพจึงต้ องมีความเที่ยงธรรม
เป็ นอย่างมากในการรวบรวมข้ อมูล ประเมินผลและสื่อสารข้ อมูลในกิจกรรมหรื อกระบวนการที่เข้ าไป
ตรวจสอบนัน้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรมีความเชื่ออย่างสุจริตในผลงานของตนและจะต้ องไม่ปล่อย
ให้ ผลประโยชน์สว่ นตัวหรื อความรู้สกึ นึกคิดของบุคคลอื่นเข้ ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินของตน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อาณัตขิ องผู้อื่น
การถือปฏิบัติ
- ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทาให้ เสื่อมเสียหรื อถูกเข้ าใจว่า
เสื่อมเสียความเที่ยงธรรมในการประเมิน รวมไปถึงการกระทาต่าง ๆ หรื อความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ที่ขดั ต่อผลประโยชน์ของโรงงานไพ่
- ไม่ยอมรับสิ่งใด ๆ ที่อาจทาให้ เสื่อมเสียหรื อถูกเข้ าใจว่าเสื่อมเสียการตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
- แสดงหลักฐานความเป็ นจริงที่รับทราบ โดยหากไม่เปิ ดเผยแล้ วอาจเป็ นส่วนที่ทาให้ การ
รายงานผลการตรวจสอบของตนต้ องผิดพลาดไป
(3) การรักษาความลับ (Confidentiality)
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในเป็ นผู้ที่เคารพต่อคุณค่าและสิทธิแห่งข้ อมูลที่ตนได้ รับทราบ
และจะต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากผู้มีอานาจหน้ าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้ นใน
กรณีที่มีพนั ธะในแง่ที่เกี่ยวข้ องกับกฎหมายและงานอาชีพเท่านัน้
การถือปฏิบัติ
- มีความรอบคอบในการใช้ และปกป้องข้ อมูลที่ได้ มาระหว่างการปฏิบตั หิ น้ าที่
- ไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ มาเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและการ
กระทาใด ๆ ที่ขดั ต่อกฎหมายหรื อบ่อนทาลายวัตถุประสงค์ในการทาตามกฎหมาย
และจรรยาบรรณของโรงงานไพ่
(4) ความสามารถในหน้ าที่หรือความชานาญงาน (Competency)
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ ปฏิบตั หิ น้ าที่
ในงานตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่
การถือปฏิบัติ
- ทาหน้ าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เท่านัน้
- พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผลและคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
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14. ความมั่นใจในคุณภาพ
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในควรมีการควบคุมในทุกระดับของการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้ มนั่ ใจใน
คุณภาพของงานว่าผลการปฏิบตั งิ านบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง และเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและคูม่ ือการปฏิบตั งิ านการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
โดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
กฎบัตรของเจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในนี ้มีผลใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553
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