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กฎบัตรเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
โรงงานไพ่  กรมสรรพสามติ 

ปีงบประมาณ  2558 
(1  ตลุาคม 2557– 30  กนัยายน  2558) 

การตรวจสอบภายใน 
หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้

ค าแนะน าปรึกษาและท าการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้มั่นใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลที่ดี  

ดังนั้น เพ่ือให้การตรวจสอบภายในด าเนินการอย่างเป็นอิสระ ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร 
และยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของโรงงานไพ่ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์
โดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน จึงได้จัดท ากฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น โดยก าหนดให้มีการ
สอบทานกฎบัตรอยา่งน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 

 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม โดยเพ่ิมมูลค่าใน

กระบวนการด าเนินการของโรงงานไพ่ฯ ในการปฏิบัติงานทุกระดับและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ฯ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการก าหนดและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่
ส าคัญ น าไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของโรงงานไพ่ฯ 

3. เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าได้ข้อมูลทางการเงิน การบริหารและการด าเนินการที่
ส าคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา โดยสอบทานและประเมินกระบวนการในการปฏิบัติงาน ความ
น่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การบริหารงานและความเพียงพอของการควบคุมภายใน 

ค ำนิยำม 
การตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อม่ันและการให้ค าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็น

อิสระ เพื่อเพ่ิมคุณค่า และปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กร การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และ
การก ากับดูแล อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ 
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คุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 
1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี 

และมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในมีความรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าหน่วยตรวจสอบภายในมีบุคคลากรที่มีความรู้ 
ทักษะ คุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้ได้ตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบและตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว้ นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ก าหนดทักษะของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่
จ าเป็นของหน่วยงาน และจัดให้มีแนวทางในการสนับสนุนการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และความสามารถของ
ผู้ตรวจสอบภายใน 

2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความ
เสี่ยง และการควบคุมหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบภายในทุกคนไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ
เทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอที่สามารถ
ประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และแนวทางในการบริหารจัดการทุจริตขององค์กรแต่ไม่จ าเป็นต้องมี
ความเชี่ยวชาญเทียบเท่าผู้มีหน้าที่โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต 

4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการก าหนดขนาดของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ระดับของเจ้าหน้าที่ คุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติ งาน และสอบทานให้อยู่ในระดับที่
เพียงพอและเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา 

5. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรจัดให้มีการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในกรณีที่ผู้
ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายและผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิเสธการปฏิบัติงานให้ค าแนะน า
ปรึกษา (Consulting Services) หากไม่มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการให้ค าแนะน าปรึกษา
นั้น ไม่ว่าเป็นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของงาน 

7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในอาจขอค าแนะน าและความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงานเพื่อให้ความเชื่อมั่น (Assurance 
Services) และการปฏิบัติงานให้ค าแนะน าปรึกษา (Consulting Services) ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
สายการบังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ โดยในการปฏิบัติงานการ

ตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และในการบริหารงานทั่วไปของหน่วยตรวจสอบ
ภายในให้ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการโรงงานไพ่ฯ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีสถานภาพอย่างน้อยเทียบเท่าผู้บริหารหรือหัวหน้า
หน่วยงานส าคัญขององค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องรายงานเกี่ยวกับการ
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ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปด้วยความเป็นอิสระและเกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริง 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้มีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยปฏิบัติหน้าที่บริหารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในระยะเวลา 1 ปีก่อนการ
ตรวจสอบ และให้มีการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอโดยการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
ยกเว้นกรณีที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะในการตรวจสอบ ทั้งนี้ไม่ควรมีการสับเปลี่ยนมากเกินไปจนท าให้เกิ ด
ความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 
 
วุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

หน่วยตรวจสอบภายในควรมีบุคลากรอย่างน้อย 1 คน ที่ได้ระดับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายใน
วิชาชีพรับอนุญาต (The Certificate Internal Auditor – CIA) หรือวุฒิบัตรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน 
 
หน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

1. สอบทานและประเมินความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศของกิจกรรมหรือหน่วยงานที่ตรวจสอบ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

3. ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริต และประสิทธิภาพ
ขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากกการทุจริตภายในองค์กร 

4. ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ รายจ่ายและสิทธิประโยชน์ที่โรงงานไพ่พึงได้รับ 
5. เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานในโรงงานไพ่

เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น 
6. ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและการควบคุมภายในแก่หน่วยงาน

โรงงานไพ่ 
7. ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารในทุกระดับเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ

การควบคุมภายในแก่หน่วยงานในโรงงานไพ่ 
8. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ และผู้บริหารระดับสูงที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริหารสูงสุด เพ่ือให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของ
โรงงานไพ่ และรายงานสรุปประเด็นส าคัญที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่อผู้บริหาร
สูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
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9. ติดตามผลการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารเพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น 

10. ประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีภายนอก 
11. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปีที่วางไว้ 
 

จรรยาบรรณ 
จรรยาบรรณ ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน และเพ่ือ

สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมที่โรงงานไพ่คาดหวังจากผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ
ภายใน   (ที่มา : มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่แปลโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ฉบับ
ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2554) 

หลักจรรยาบรรณทั้ง 4 ประการที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและด ารงไว้มีดังต่อไปนี้ 
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) 
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) 
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

หลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ความซ่ือสัตย์ (Integrity) 

ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ซึ่ง
ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและท าให้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่
น่าเชื่อถือ 
แนวปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีส านึกรับผิดชอบ 
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลจามที่กฎหมายและวิชาชีพก าหนด 
3. ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระท าที่อาจเสื่อมเสียต่อวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายในหรือโรงงานไพ่ 
4. เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของโรงงานไพ่   
  

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวม ประเมินและ

สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ล าเอียงและไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอ่ืนมีอิทธิพลเหนือการประเมิน 
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แนวปฏิบัติ 
1. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่

ล าเอียงของตน ทั้งนี้รวมไปถึงการกระท าหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของโรงงานไพ่ฯด้วย 
2. ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ 
3. เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงานผลการตรวจสอบ

บิดเบือนไป 
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) 

ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับ และไม่เปิดเผย
ข้อมูล โดยปราศจากอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
แนวปฏิบัติ 

1. รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพ่ือการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ที่

ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของโรงงานไพ่ฯ 
 

4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 
ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้ความสามารถ  ยกเว้นจะได้รับ
ค าแนะน าหรือได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
แนวปฏิบัติ: 

1. ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่จ าเป็นเท่านั้น 
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for Professional Practice of Internal Auditing) เป็นหลัก 
3. พัฒนาความช านาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง 

 

บทบาทและความรับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ  

1. ประเมินผล และติดตามการด าเนินงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่ ที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 

2. ระบุและประเมินการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละ
ระดับของการปฏิบัติงานของโรงงานไพ่โดยรวมหรือวัตถุประสงค์ของ  หน่วยงานหรือของ
กิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 

3. ให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 
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4. ให้เกิดความม่ันใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
5. ให้เกิดความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด  (รวมทั้งการปฏิบัติตามหลัก

จรรยาบรรณ) ระเบียบวิธีปฏิบัติ กฎหมาย ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 

6. ให้มีการดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่และผลประโยชน์ต่างๆ  มิให้เกิดความสูญเสีย
รวมทั้งเกิดการทุจริต ผิดปกติหรือคอรัปชั่น 

7. ให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลบัญชีต่างๆ รวมทั้งรายงานภายใน รายงานภายนอก และ
กระบวนการที่เก่ียวข้องมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได ้

8. เสริมสร้างจริยธรรมและคุณค่าที่เหมาะสมภายในโรงงานไพ่ 
9. ให้หลักประกันว่าการบริหารและการจัดการในโรงงานไพ่มีประสิทธิผลและผู้ปฏิบัติงานมี

ความรับผิดชอบในผลงานตามหน้าที่ 
10. สื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและการควบคุมไปยังส่วนงานต่างๆ ภายในโรงงานไพ่ได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
11. ประสานงานและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการของโรงงานไพ่ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ภายในและผู้บริหารของโรงงานไพ่อย่างมีประสิทธิผล 
 

การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนมีความรับผิดชอบในการท าให้

มั่นใจว่าตนเองได้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ  ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในควร  

1.1 มีความยุติธรรม และไม่ยอมให้เกิดอคติในการปฏิบัติงาน 
1.2 เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1.3 ไม่รับของขวัญ สิ่งจูงใจ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบใดๆ จากพนักงาน ลูกจ้าง ผู้ขาย

สินค้าหรือบริการหรือบุคคลภายนอกอ่ืน 
1.4 พิจารณาและบันทึกงานที่จ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  การตรวจสอบและ

ปฏิบัติงานตามแนวทางที่ถูกต้อง 
1.5 พิจารณาและบันทึกหลักเกณฑ์ของฝ่ายบริหารหรือหลักเกณฑ์อ่ืนใดที่ใช้ในการประเมินและ

รายงานข้อตรวจพบ 
1.6 ใช้ความระมัดระวังรอบคอบอย่างสมเหตุสมผลในการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ  เกี่ยวข้องและ

เชื่อถือได้เพ่ือประกอบผลการตรวจสอบ 
1.7 ตระหนักถึงโอกาสที่ฝ่ายบริหารหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งใจกระท าผิด ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดและละเลย 

ก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ การสูญเสีย ไม่มีความประหยัด ขาดประสิทธิผล  เกิดความ
ล้มเหลวในการปฏิบัติตามนโยบาย และความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

1.8 มีความรู้ที่เพียงพอในการก าหนดปัจจัยบ่งชี้การทุจริต 
1.9 เปิดเผยปัจจัยที่บ่งชี้การทุจริตและเสนอแนะให้มีการสืบสวนสอบสวนต่อไปตามความเหมาะสม 
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1.10 เปิดเผยข้อเท็จจริงที่มีสาระส าคัญหากพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่เปิดเผยอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด
ในรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน หรืออาจท าให้พิจารณาได้ว่าเป็นการปกปิดความผิดตาม
กฎหมาย 

1.11 เปิดเผยในรายงานในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพ การตรวจสอบ
ภายใน 

1.12 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 
 

การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
1. หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกกระทบทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรมที่

แสดงให้เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และ
รายงานต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องที่
เป็นผู้รับรายงาน เป็นต้น  ลักษณะของการเปิดเผยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผลกระทบ หากผู้ตรวจสอบภายใน
คิดว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมในการน าเสนอค าแนะน าจะต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อผู้ที่ได้รับค าแนะน าก่อนที่จะด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้ค าแนะน า หรือก่อนการเริ่มโครงการหรือ
การสอบทาน 

2. ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนจะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงจาก
การเคยเป็นผู้บริหารในกิจกรรมที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปท าการตรวจสอบและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับ
ผู้บริหารกิจกรรมนั้น 

3. ผู้ตรวจสอบภายในควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบภายในเพ่ือลดความเสี่ยงจากความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามความเหมาะสม 

 
 ลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ส าคัญที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด  มี
ดังต่อไปนี้  

1. รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ และ
รายงานรายไตรมาสซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในจัดท าขึ้นเพ่ือรายงานความคืบหน้า  ในการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบที่ก าหนด สรุปประเด็นส าคัญที่พบจาก การตรวจสอบระหว่างงวด และประเด็นอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของผู้บริหารสูงสุดว่าต้องการได้รับรายงานทั้ง 2 ฉบับ หรือเฉพาะ
รายงานสรุปประเด็นส าคัญท่ีพบและข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการตรวจสอบระหว่างงวดเท่านั้น 

2. การหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน และ
รายงานผลการตรวจสอบ 

3. งบประมาณที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   
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2. หากมีข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริตหรือให้มีการค้นหาทุจริตการตัดสินใจที่จะ
ให้มีบุคคลภายนอก เช่น ต ารวจหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบทุจริต เข้ามาร่วมในการค้นหาหรือสอบสวน 
ควรเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการโรงงานไพ่ หากผู้
ตรวจสอบภายในเห็นว่าผู้บริหารหน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ด าเนินการอย่างเหมาะสม  หัวหน้า
หน่วย ตรวจสอบภายในควรรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดโดยทันที 

3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้บริหารสูงสุด โดยระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อ านาจ และภาระหน้าที่ ตลอดจนผลการ
ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่ส าคัญที่โรงงานไพ่เผชิญอยู่ และการควบคุมภายใน
ที่ด ีการก ากับดูแลกิจการและอ่ืนๆ 
 
  ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในไม่ควรเข้าร่วมประชุมในการประชุมครั้งนั้นๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม เหตุผลของการไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมควรบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรได้มีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ
โดยไม่มฝี่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อ านาจ  และ
ภาระหน้าที่ ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่ส าคัญที่โรงงานไพ่
เผชิญอยู่ และการควบคุมภายในที่มีการก ากับดูแลกิจการและอ่ืนๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
สูงสุดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 
4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือหารือประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม 
5. ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดมีความเห็นไม่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบซึ่งหัวหน้าหน่วย

ตรวจสอบภายในเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานไพ่อย่างร้ายแรง  ให้หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพ่ือพิจารณา 
 

ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน 
ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การให้ความเชื่อม่ัน (Assurance Services)  แก่ฝ่ายบริหารเพ่ือช่วยปรับปรุงการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลกิจการ ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบและการประยุกต์ใช้ทักษะเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่นั้น บรรลุผล
ตามท่ีก าหนดไว้  
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2. การให้ค าปรึกษา (Consulting Service)  เป็นกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไพ่ฯ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าร่ วมกันกับ
ผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการก ากับดูแลกิจการ โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน คือ การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการก ากับดูแลของโรงงานไพ่ฯ ที่ได้จัดให้มีขึ้นและด าเนินการอยู่นั้นมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า 

1. มีการก าหนดและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
2. มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานตามความเหมาะสม 
3. ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงานและการด าเนินการที่ส าคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ

ทันเวลา 
4. พนักงานปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับของโรงงานไพ่ฯ กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ 
6. แนวทาง แผนและวัตถุประสงค์บรรลุผลตามท่ีก าหนด 
7. สนับสนุนให้โรงงานไพ่ฯ มีกระบวนการควบคุมที่มีคุณภาพ และมีการปรับปรุงคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง 
8. ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและทราบประเด็นทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อ

องค์กรและจัดการอย่างเหมาะสม 

ในระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ อาจมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุงการ
ควบคุมทางการบริหาร ความสามารถในการท าก าไร และภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งจะได้มีการสื่อสารและรายงาน
ให้กับผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง หรือผู้บริหารระดับสูงได้ทราบเพ่ือพิจารณาน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์
ต่อไป 

การพัฒนาและการฝึกอบรม 

หน่วยตรวจสอบภายในควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของตนเอง โดยเข้าร่วมในการพัฒนาและอบรมทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 40 ชั่วโมง/คน/ปี 
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การปฏิบัติงานและการรายงาน  
การวางแผนการตรวจสอบภายใน  
หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มั่นใจว่า  

1. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กร  เพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาความเสี่ยงที่อาจท าให้วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานหรือขององค์กรไม่บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 

2. หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนตรวจสอบภายในประจ าปี  และหารือร่วมกับผู้บริหาร
ระดับสูงเพ่ือขอความเห็นในแผนตรวจสอบภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่ควรท า
การตรวจสอบเพิ่มเติม เพ่ือใช้ในการจัดสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

3. ผู้บริหารสูงสุดต้องพิจารณาแผนตรวจสอบภายในประจ าปีก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯเพื่ออนุมัติการวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

4. หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียดเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาตามความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
หรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบไม่บรรลุผลตามที่ก าหนดไว้ 

5. หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ บันทึก
ผลการตรวจสอบ      สอบทานผลการตรวจสอบ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

 
6. หน่วยตรวจสอบภายในต้องติดตามการปฏิบัติตามรายงานและข้อเสนอแนะที่ได้รายงานไว้อย่าง

สม่ าเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องไม่
ปฏิบัติตามที่ได้เสนอแนะไว้ 

 
การรายงานและการปิดการตรวจสอบ 

1. หน่วยตรวจสอบภายในควรเสนอรายงานผลการตรวจสอบที่ชัดเจน และตรงไปตรงมา ภายในเวลา
ที่เหมาะสมต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มีการหารือและ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องเสนอรายงานสรุปประเด็นส าคัญที่พบ และข้อเสนอแนะเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้
ความถี่ในการรายงานขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด 

3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อสรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานที่
ก าหนด ความเสี่ยงที่ส าคัญ การควบคุมภายใน การก ากับดูแล และ เรื่องอ่ืนๆ ที่ควรน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด 

4. รายงานผลการตรวจสอบไม่ควรน าเสนอต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอม
จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
 
 






