กฎบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
ปีงบประมาณ 2556
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่หลักในการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ
และให้ ค าปรึ ก ษา และติ ดตามประเมิ น ผลอย่ า งเป็ นอิ ส ระตามมติแ ละค าสั่ ง ของคณะกรรมการตรวจสอบ
รัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่และผู้อานวยการโรงงานไพ่ ในเรื่องของนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบาย
คณะกรรมการบริหาร กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน ความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน
และเพื่อ ให้ การบริ ห ารงานของหน่ ว ยตรวจสอบภายในบรรลุ เ ป้ า หมายจึ งได้ ก าหนดกฎบั ต รประกอบด้ ว ย
วัตถุประสงค์ โครงสร้างสายการบังคับบัญชา ความเป็นอิสระ สิทธิ ลักษณะของงานตรวจสอบภายในขอบเขต
การปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ การพัฒนาและการฝึกอบรม ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร
การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
และความมัน่ ใจในคุณภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อตรวจสอบความชัดเจนและถูกต้องของการปฏิบัติงานตามแผนวิสาหกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนบริหารความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
(2)
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงาน
ทางการเงิ น การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นงานตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ คาสั่ ง มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
(3) เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนงานว่าเพียงพอและเหมาะสม
(4) เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
ที่กาหนด
(5) เพื่อให้ผู้อานวยการโรงงานไพ่ได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
(6)
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่นาไปปฏิบัติเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกการปฏิบัติงาน
ของส่วนงานที่ไม่ถูกต้อง ให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
(7) เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
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2. โครงสร้างสายการบังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รายงานผลการดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้อานวยการ
โรงงานไพ่ และรายผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
3. ความเป็นอิสระ
กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นอิสระ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องมี
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อานวยการโรงงานไพ่ จะมอบให้บุคคลอื่นควบคุมดูแลและ
ปกครองบังคับบัญชาหน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้และจะแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไปรักษาการใน
ตาแหน่งอื่นในขณะเดียวกันไม่ได้
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นในกิจกรรมที่ตนเคยทาหน้าที่
บริหารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในระยะเวลา 1 ปีก่อนการตรวจสอบ ยกเว้นกรณีเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา
(3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สามารถเข้าพบเพื่อรายงานการปฏิบัติงานหรือปัญหาต่าง ๆ ต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยให้
เกิดความมั่นใจในความเป็นอิสระมากขึ้น
(4) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ควรเข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างเป็นอิสระ
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
4. สิทธิ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน มีสิทธิดังนี้.(1) มีสิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพผู้ตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงความเป็นอิสระในการกาหนดแผนและความถี่ในการปฏิบัติงาน การเลือกกิจกรรม การกาหนด
ขอบเขตการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่
กาหนดไว้
(2) มีสิทธิที่จะได้ความร่วมมือจากทุกส่วนงานภายในโรงงานไพ่ในการเข้าถึงข้อมูล รายงานทั้งที่เป็น
รายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิน บันทึก ข้อตกลง เงื่อนไข พันธะสัญญา การสัมภาษณ์
และเอกสารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่องานตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่มีสิทธิดังนี้.(1) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้อง และนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน
(2) จัดทาหรืออนุมัติรายการทางบัญชี รายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงิ น
นอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบปกติ
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(3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยตรวจสอบภายใน ยกเว้นเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5. ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการวางระบบแผนงานและดาเนินการตรวจสอบ ตรวจทางการปฏิบัติงาน
ขององค์กรอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง ด้วยวิชาการของงานตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์เชื่อถือได้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบที่ เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป โดยผลจากการตรวจสอบจะปรากฏในรูป ของรายงาน
คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่องค์กรสามารถนาไปปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิก การปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของงานตรวจสอบภายในคือการปรับปรุง แก้ไข
และยกเลิกการปฏิบัติที่ทาให้องค์กรเกิดความสูญเสียทั้งความน่าเชื่อถือและการสูญเสีย ทรัพยากรแบบไม่คุ้มค่า
โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิถีทางของการนาไปสู่การเพิ่มพูนมูลค่าขององค์กรทั้งในรูปแบบที่ จับต้องไม่ได้
(Intangible) ได้ แ ก่ ชื่ อเสี ย งและเครดิ ต และที่ จั บ ต้ องได้ (Tangible) ได้ แ ก่ การประหยั ดทรั พยากร และ
การเพิ่มพูนมูลค่าที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงานขององค์กรที่ถูกต้องในทุกขั้นตอนและกระบวนการทั้งที่เป็น
ระหว่างกระบวนการและที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง ในรูปของมูลค่าเพิ่ม (Value added)
6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน คือ การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง
การควบคุ ม ภายในและการก ากั บ ดู แ ลขององค์ ก รที่ ฝ่ า ยบริ ห ารได้ จั ด ให้ มี ขึ้ น และด าเนิ น การอยู่ นั้ น มี
ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้.(1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลที่ดีตามเกณฑ์ชี้วัดที่หน่วยงานกาหนดและเกณฑ์บังคับ
ต่าง ๆ
(2) สอบทานการดาเนินงานตามแผนวิส าหกิจ แผนกลยุทธ์ แผนการควบคุมภายใน แผนการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ตามที่ได้กาหนดลาดับของความ
เสี่ยงไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้และมีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด อีกทั้งยังมีกระบวนการกากับดูแลที่ดีและเหมาะสม
(3) สอบทานระบบงานและการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ที่ทาง
ราชการกาหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนาไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย
(4) สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้และความครบถ้วนของข้อมูล การปฏิบัติงานและการวัดผล
การดาเนินงานของรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่รายงานทางการเงินขององค์กร
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(5) สอบทานการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าได้เป็นไป
ตามระเบียบและข้อบังคับขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยัด
(6) สอบทานการตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต
7. ภาระหน้าที่
(1) นาเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจาปี โดยแผนการตรวจสอบจะ
ถู ก จั ด ท าตามล าดั บ ของความเสี่ ย งขององค์ ก รที่ ก าหนดขึ้ น โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในต่อผู้อานวยการโรงงานไพ่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เพื่อ พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ก่อนที่จะนาเสนอคณะกรรมการบริ ห ารเพื่อ พิจารณาอนุมั ติและ
ส่งสาเนาแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วให้กระทรวงการคลังและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(2)
นาเสนอรายงานเรื่องที่ตรวจสอบตามแผนประจาปีต่อผู้อานวยการโรงงานไพ่ เพื่อรายงาน
ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในและนาส่งรายละเอียดในการตรวจสอบรวมถึงสรุป
ประเด็นสาคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบระหว่างงวดและประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(3)
หารื อกับ ส่ ว นงาน ฝ่ ายบริห ารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรายละเอียดของงาน
ตรวจสอบที่ตรวจพบตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจาปี แผนการตรวจสอบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ แผนการควบคุมภายในและแผนบริห ารความเสี่ ยง เพื่อหาข้อสรุปและกาหนด
คาแนะนาและข้อเสนอแนะ ก่อนที่จะปิดการตรวจสอบและนาเสนอรายงานตรวจสอบต่อไปตามลาดับขั้นตอน
(4) นาเสนอรายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู้อานวยการโรงงานไพ่ และคณะ
กรรมการบริหาร ด้วยรายงานที่ประกอบด้วยหัวข้อที่สาคัญอย่างครบถ้วนและเมื่อรายงานการตรวจสอบได้รับ
การรับรองนาส่งไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กาหนด
(5) กาหนดให้มีการหารือการปิดการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(6) รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อขอรับ
ข้อแนะนาในปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ
(7)
หารือขอบเขตการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็น
ผู้สอบบัญชีและประสานงานกับ สตง. เพื่อทาให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในถูกกาหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสม ถูกต้องและพอเพียง
(8)
สอบทานมาตรการความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ นงานตามภาระหน้ า ที่ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่
ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและบุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทา
หน้าที่ตรวจสอบ
(9) จัดทาและสอบทานกฎบัตรของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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(10)
ประชาสัมพันธ์กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในให้ส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กรรับทราบทุก
ครั้งที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
(11) จัดทาแบบประเมินตนเองของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบก่อนนาเสนอกระทรวงการคลัง
(12) จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในโดยส่วนงานเป็นประจา
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(13) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลังกาหนดและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ข องผู้ ต รวจสอบภายในตามระเบี ย บคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ นดิ น ว่า ด้ว ยการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ข อง
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546
8. ความรับผิดชอบ
(1) ตรวจสอบความถูก ต้อ งและเชื่อ ถือ ได้ข องข้อ มูล และตัว เลขต่า ง ๆ ด้ ว ยเทคนิ ค และวิ ธี ก าร
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสาคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของส่วนงาน
(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้ ง การบริ ห ารงานด้ า นอื่ น ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สิน ทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่
จริงและการใช้งานว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
(3) ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนงานว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) ติด ตามผลการปฏิบั ติ งานและเสนอแนะวิ ธีก ารหรื อมาตรการในการปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่อ ให้
การปฏิบัติงานตาม (1) - (3) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้นรวมทั้งเสนอแนะ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายหรือการรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินต่าง ๆ
(5) ติดตามผลการปฏิบั ติตามข้อเสนอแนะและให้ คาปรึกษาแก่ผู้ บริหารของส่ว นงานเพื่อให้การ
ปรับปรุงแก้ไขของส่วนงานถูกต้องตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเสนอแนะ
(6) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ
ขอบเขตงานและผลการตรวจสอบและประสานงานกับสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
(7) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือผู้อานวยการโรงงานไพ่
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแล้วได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้งานดั งกล่าวต้องเป็นงานในหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
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9. การพัฒนาและการฝึกอบรม
ผู้ อานวยการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้ องส่ งเสริม และสนับ สนุน ให้ เ จ้าหน้า ที่
ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเอง โดยเข้าร่วมในการพัฒนาและอบรม
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 40 ชั่วโมง/คน/ปี
10. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไม่ควร
เข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้น ๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม เหตุผลของการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
ร่วมประชุมควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในควรได้มีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นการเฉพาะโดยไม่
มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(3) เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายในรายงานวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการตรวจสอบภายใน อ านาจและ
ภาระหน้ าที่ตลอดจนผลการดาเนิ นงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่สาคัญและการ
ควบคุมภายในที่มีการกากับดูแลกิจการและอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯและผู้อานวยการโรงงานไพ่
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(4) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในควรได้รับสิ ทธิในการเข้าพบประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ
เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
11. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร
(1) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ฝ่ายบริหารดังนั้นกลยุทธ์
แผนการตรวจสอบและรายงานควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ฝ่ายบริหารโดยไม่ขัดแย้งต่อความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่มีต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(2)
ในกรณีที่ฝ่ายบริหารขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในในประเด็น เฉพาะเรื่ องนอกเหนือจากกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนประจาปีให้ เจ้าหน้า ที่
ตรวจสอบภายในพิ จ ารณาความเหมาะสมว่ า จะมี ความขั ด แย้ง กั บขอบเขตและความรับ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบั ติ งานตรวจสอบภายในที่มี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ หรือไม่ หากเจ้าหน้าที่ต รวจสอบภายใน
พิจารณาดาเนินการตามที่ฝ่ายบริหารร้องขอให้นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
ด้วย
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(3) ความสัมพันธ์ระหว่ างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารเป็นสิ่งสาคัญ ฝ่ายบริหารและ
พนักงานทุกระดับในองค์กรควรมีความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(4) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายบริหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกาหนดเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (ยกเว้นในกรณีที่เป็นการตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ซึ่งอาจจาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ)
(5) ลั ก ษณะงานหรื อ กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายในต้ อ งเสนอต่ อ ผู้ อ านวยการ
โรงงานไพ่ มีดังต่อไปนี้
- รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนการตรวจสอบและหรือ
รายงานรายไตรมาสที่ห น่ ว ยตรวจสอบภายในจัดทาขึ้น เพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบที่กาหนด สรุปประเด็นสาคัญที่พบจากการตรวจสอบและประเด็นอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของหัวหน้ารัฐวิสาหกิจว่าต้องการได้รับรายงานทั้งสองฉบับหรือเฉพาะ
รายงานสรุปประเด็นสาคัญที่พบและข้อเสนอแนะที่สาคัญจากการตรวจสอบระหว่างเดือนเท่านั้น
- การหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในและ
รายงานผลการตรวจสอบ
- การสรรหา แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กาหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
(6) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
หัวหน้ารัฐวิสาหกิจโดยระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อานาจและภาระหน้าที่ตลอดจนผลการ
ดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่สาคัญที่รัฐวิสาหกิจเผชิญอยู่และการควบคุมภายใน
ที่ดีการกากับดูแลกิจการและอื่น ๆ
12. การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกกระทบทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรมที่ แสดง
ให้ เห็ น เจ้ า หน้ าที่ ตรวจสอบภายในต้องเปิด เผยรายละเอียดของผลกระทบต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ ฯ
ผู้อานวยการโรงงานไพ่ หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้รับรายงาน เป็นต้น ลักษณะของการเปิดเผยนั้น
ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลกระทบ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในคิดว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระ
หรือความเที่ยงธรรมในการนาเสนอคาแนะนา จะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ที่ได้รับคาแนะนาก่อนที่จะ
ดาเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้คาแนะนาหรือก่อนการเริ่มโครงการหรือการสอบทาน
(2)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงจากการ
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เคยเป็ น ผู้ บ ริ ห ารให้ กิจ กรรมที่ตนได้รั บ มอบหมายให้ ไปทาการตรวจสอบและความสั มพันธ์ส่ ว นบุคคลกับ
ผู้บริหารกิจกรรม
(3) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงจาก
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามความเหมาะสม
13. การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
จรรยาบรรณนี้กาหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในซึ่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคนควรยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักการพื้นฐานดังต่อไปนี้
(1) ความบริสุทธิ์ยุติธรรม หรือการมีจุดยืนที่มั่นคง หรือความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและเป็น
รากฐานแห่งการตัดสินใจที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป
การถือปฏิบัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและวิชาชีพ
- ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับการกระทาใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายโดยรู้อยู่แก่ใจหรือไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการกระทาที่อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือสร้างความเสียหายต่อ
องค์กร
- ให้ ความเคารพและส่ งเสริ มวัตถุประสงค์ในการทาตามกฎหมายและจรรยาบรรณของ
องค์กร
(2) ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นมืออาชีพจึงต้องมีความเที่ยงธรรมเป็น
อย่างมากในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผลและสื่อสารข้อมูลในกิจกรรมหรือกระบวนการที่เข้าไปตรวจสอบ
นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายในควรมี ค วามเชื่ อ อย่ า งสุ จ ริ ต ในผลงานของตนและจะต้ อ งไม่ ป ล่ อ ยให้
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินของตน เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของผู้อื่น
การถือปฏิบัติ
- ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทาให้เสื่อมเสียหรือถูกเข้าใจว่าเสื่อมเสีย
ความเที่ยงธรรมในการประเมิน รวมไปถึงการกระทาต่าง ๆ หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
โรงงานไพ่
- ไม่ยอมรับสิ่งใด ๆ ที่อาจทาให้เสื่อมเสียหรือถูกเข้าใจว่าเสื่อมเสียการตัดสินใจเชิงวิชาชีพ
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- แสดงหลักฐานความเป็นจริง ที่รับทราบ โดยหากไม่เปิดเผยแล้วอาจเป็นส่วนที่ทาให้การ
รายงานผลการตรวจสอบของตนต้องผิดพลาดไป
(3) การรักษาความลับ (Confidentiality)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้ที่เคารพต่อคุณค่าและสิทธิแห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบและ
จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มี
พันธะในแง่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและงานอาชีพเท่านั้น
การถือปฏิบัติ
- มีความรอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและการกระทา
ใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือบ่อนทาลายวัตถุประสงค์ในการทาตามกฎหมายและจรรยาบรรณของโรงงานไพ่
(4) ความสามารถในหน้าที่หรือความชานาญงาน (Competency)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปใช้ปฏิบัติหน้าที่
ในงานตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่
การถือปฏิบัติ
- ทาหน้าที่เฉพาะในส่วนที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เท่านั้น
- พัฒนาความเชี่ยวชาญ ประสิทธิผลและคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
14. ความมั่นใจในคุณภาพ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีการควบคุมในทุกระดับของการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพของงานว่าผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การประกอบวิ ช าชี พตรวจสอบภายในและคู่มือ การปฏิ บัติ งานการตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ ส าหกิจ โดย
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)
กฎบัตรของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
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