
คู่มือการปฏบัิตงิาน และแผนการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน 
โรงงานไพ่   กรมสรรพสามิต 
ประจ าปีงบประมาณ  2554 

(1  ตุลาคม  2553  -  30  กันยายน  2554) 

 
 โรงงานไพ ่ กรมสรรพสามิต  จดัตัง้ขึน้ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัตัง้โรงงานไพ ่
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535 โดยเป็นรัฐวิสาหกิจในสงักดักรมสรรพสามิต กระทรวงการคลงั ซึง่ไมมี่ฐานะ
เป็นนิตบิคุคลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2535 เป็นต้นมา 
 ภารกิจของโรงงานไพด่ าเนินการผลิตไพต่ามพระราชบญัญตัไิพพ่ทุธศกัราช 2486 และรับจ้าง
พิมพ์สิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ รวมทัง้ด าเนินงานธุรกิจท่ีเก่ียวข้องหรือตอ่เน่ืองกนั และเพื่อให้การจ าหนา่ยไพเ่ป็นไป
ตามเป้าหมาย โรงงานไพ ่กรมสรรพสามิตมีประกาศหาผู้ รับซือ้ไพจ่ากโรงงานไพช่ัว่คราว และประกาศ
ขายปลีกไพเ่พ่ือเป็นมาตรการรองรับกรณีไมมี่ผู้ รับผลประโยชน์ 
 หนว่ยตรวจสอบภายในได้จดัท าคูมื่อการปฏิบตังิานและแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
2554 (1 ตลุาคม 2553 – 30 กนัยายน 2554) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยให้หนว่ยงานในองค์กรเข้าใจ
เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของหนว่ยตรวจสอบภายในวา่เป็นหนว่ยงานท่ีส าคญัของ
ฝ่ายบริหาร โดยการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมอิสระท่ีจดัให้มีขึน้เพ่ือให้บริการด้านการประเมินผลท่ี
เท่ียงธรรมและการให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัการเพิ่มคณุคา่และการปรับปรุงการปฏิบตักิารส าหรับองค์กร
การตรวจสอบภายในชว่ยให้องค์กรบรรลตุามวตัถปุระสงค์ตา่ง ๆ ท่ีก าหนด โดยน าแนวปฏิบตังิานท่ีเป็น
ระบบและมีระเบียบวิธีมาใช้ในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง 
การควบคมุและการกบัดแูล 
 
1. กรอบการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายใน 

 ภายใต้กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  การตรวจสอบภายในเป็นกลไกหลกัในกระบวนการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยชว่ยตดิตามการบริหารงานของฝ่ายบริหารซึง่มีผู้อ านวยการโรงงานไพเ่ป็น
ผู้ รับผิดชอบ 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในมีบทบาทหลกัในการชว่ยคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพ่
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีตดิตามดแูลการควบคมุภายใน โดยไมมี่หน้าท่ีในด้านการปฏิบตังิานในการด าเนินธุรกิจ
และเป็นกลไกท่ีใช้ในการตรวจสอบด้านการปฏิบตังิาน รายงานทางการเงินและการปฏิบตัติามกฎหมาย 
ระเบียบและนโยบายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ดงันัน้ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจงึเป็นบคุคลท่ีมีความเป็นอิสระ
จาการบริหารงาน 
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 กรอบการปฏิบตังิานการตรวจสอบภายในแบง่เป็น 2 แนวทางปฏิบตั ิคือ แนวทางปฏิบตัด้ิาน
องค์กรและแนวทางปฏิบตัด้ิานการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน โดยในการปฏิบตัติามแนวทางทัง้ 2 ด้าน
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้องด าเนินการภายใต้หลกัจรรยาบรรณ 4 ประการประกอบด้วย ความ
ซ่ือสตัย์  ความเท่ียงธรรม ความรู้ความสามารถและการเก็บรักษาความลบั 
   

 
รูปภาพแสดงกรอบการปฏิบัตงิานการตรวจสอบภายในแสดงไว้ดังภาพข้างล่างนี  ้

 
                                          จรรยาบรรณ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        จรรยาบรรณ 
                                            
                                              จรรยาบรรณ 

 

 
มาตรฐานการปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 

 หนว่ยตรวจสอบภายใน ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของ
กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ซึง่ได้ก าหนดมาตรฐานไว้ 2 สว่น ได้แก่ มาตรฐานด้านคณุสมบตัแิละ
มาตรฐานด้านการปฏิบตังิาน 

แนวทาง
ปฏิบัติด้าน
องค์กร 

แนวทาง
ปฏิบัตด้ิาน

การ
ปฏิบัตงิาน 

        บทบาท 

         และ   
       ความรับ 

        ผิดชอบ                              

     
     ความเป็น 

          อสิระ 

 
   คณะกรรมการ 
       ตรวจสอบ 

ความสัมพันธ์กับ        
ฝ่าย 

      บริหารและ 
       ผู้สอบบัญชี 

 

 
         บุคลากร 

 
  ความม่ันใจใน 

       คุณภาพ 

          

 

 
     การรายงาน 

 
   การบริหาร       

และ 
      ปฏิบัติงาน 

     ตรวจสอบ 

     

 
    การวางแผน 

    เชิงกลยุทธ์ 

การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ 
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 1. มาตรฐานด้านคุณสมบัติ   เป็นมาตรฐานเก่ียวกบัลกัษณะองค์กรและบคุลากรท่ีท าหน้าท่ี
ตรวจสอบ โดย 

  1.1 หนว่ยตรวจสอบภายในต้องก าหนดวตัถปุระสงค์ อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ให้ชดัเจน 

  1.2 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมปฏิบตัหิน้าท่ี
ด้วยความซ่ือสตัย์ สจุริตและมีจริยธรรม 

  1.3 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถและมีทกัษะในการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีและปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความเช่ียวชาญ ระมดัระวงั รอบคอบ 

  1.4 การประกนัคณุภาพและการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง โดย  

   1. การประเมินผลจากภายใน  

    - โดยการก ากบัดแูลการปฏิบตังิานตามสายบงัคบับญัชาอยา่งตอ่เน่ือง  

      เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบตังิานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ  

      ภายใน  

    - การประเมินตนเอง ( Self-Assessment) โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ  
                                                  ภายในหรือคณะท างานหรือบคุคลภายในองค์กรเดียวกนัท่ีมีความรู้ 
                                                  เก่ียวกบัการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
                                                  อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
   2. การประเมินผลจากภายนอก  โดยผู้ ท่ีมีความรู้และเป็นอิสระจากภายนอกท่ี  
       ไมมี่สว่นได้เสียหรือเก่ียวข้องทางผลประโยชน์จากองค์กร  

 

 2. มาตรฐานการปฏิบัตงิาน  เป็นมาตรฐานท่ีหนว่ยตรวจสอบภายในถือปฏิบตั ิดงันี ้

  2.1 การวางแผนการตรวจสอบ  
  2.2 การปฏิบตังิานตรวจสอบ  
  2.3 การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ  
  2.4 การตดิตามผลการตรวจสอบ  
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จรรยาบรรณ 

 เพ่ือให้งานตรวจสอบภายในเป็นท่ียอมรับ  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรยดึถือและด ารงไว้ซึง่
หลกัปฏิบตัเิก่ียวกบั จริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในดงันี ้

 1. ความซ่ือสตัย์ (Integrity) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องแสดงความซ่ือสตัย์ในการ
ปฏิบตังิานทกุเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย ซึง่จะเป็นพืน้ฐานของการสร้างความเช่ือมัน่และไว้วางใจในทกุ
กิจกรรมท่ีด าเนินการ โดยมีแนวทางในการปฏิบตัดิงันี ้
  1.1 ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียรและด้วยความรับผิดชอบ  
  1.2 ปฏิบตัติามกฎหมายและเปิดเผยข้อมลูตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและ
วิชาชีพ 
  1.3 ไมมี่สว่นเก่ียวข้องหรือมีสว่นร่วมกบัการกระท าใด ๆ ท่ีขดัตอ่กฎหมายหรืออาจท าให้
องค์กรและวิชาชีพเส่ือมเสีย 
  1.4 ให้ความเคารพและสง่เสริมวตัถปุระสงค์ในการปฏิบตัติามกฎหมายและ
จรรยาบรรณขององค์กร 

 2. ความเท่ียงธรรม (objectivity) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมลู ประเมินผลและ
รายงานผลการตรวจสอบด้วยความเท่ียงธรรม โดยไมป่ลอ่ยให้ความรู้สกึสว่นตวั หรือความรู้สกึนกึคดิ
ของบคุคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินนัน้ โดยมีแนวทางปฏิบตัดิงันี ้
  2.1 ไมมี่สว่นเก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์ใด ๆ ท่ีจะมีผลกระทบหรืออาจท าให้การใช้
วิจารณญาณเกิดความไมเ่ท่ียงธรรมหรือมีอคตเิกิดขึน้ 
  2.2 ไมรั่บสิ่งของหรือผลตอบแทนใด ๆ ท่ีจะท าให้เกิดหรืออาจท าให้ขาดความเท่ียงธรรม
ในการใช้วิจารณญาณในการปฏิบตัหิน้าท่ี 
  2.3 เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีรับทราบ ซึง่หากไมเ่ปิดเผยข้อเท็จจริงนัน้อาจท าให้เกิดการ
เข้าใจผิดในรายงานการตรวจสอบ 

 3. การรักษาความลบั (Confidentiality) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรเก็บรักษาข้อมลูท่ีได้รับ
ในการปฏิบตังิานและไมค่วรเปิดเผยข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ ท่ีมีอ านาจ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการ
เปิดเผยข้อมลูตามกฎหมายหรือตามวิชาชีพท่ีพงึกระท า 

 4. ความสามารถในหน้าท่ี (Competency) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทกัษะและ
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน โดยไมค่วรยอมรับหรือปฏิบตังิานท่ีตนไมมี่
ความรู้ความสามารถ ยกเว้นจะได้รับค าแนะน าหรือได้รับการสนบัสนนุให้มีความรู้ความสามารถท่ี
เพียงพอในการปฏิบตังิาน 
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แนวทางปฏิบัตด้ิานองค์กร  (Organisational  Principles) 
 
หลักการที่ 1   บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  

  (1)  บทบาทและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในก าหนดไว้เป็น        
ลายลกัษณ์อกัษรในกฎบตัร 
  (2)  ฝ่ายบริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายควรรับทราบและเข้าใจในบทบาทและความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
  (3)  การตรวจสอบภายในครอบคลมุถึง  
   ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากร  
   ข. ความถกูต้อง เช่ือถือได้ของข้อมลูทางการเงิน และการด าเนินงาน  
   ค. การดแูลรักษาทรัพย์สิน มิให้เกิดการสญูเสียหรือความเสียหายใด ๆ  
   ง. การปฏิบตัติามนโยบาย วิธีการปฏิบตังิาน กฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบั  
   จ. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายในและการบริหาร  
       ความเส่ียง  
 
หลักการที่ 2 ความเป็นอิสระ  

  (1)   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องรายงานเก่ียวกบัการปฏิบตังิานตรวจสอบตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อ านวยการโรงงานไพ ่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน
เป็นไปด้วยความเป็นอิสระและเกิดประโยชน์ตามความมุง่หมายอยา่งแท้จริง โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายในต้องน าเสนอกฎบตัรของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายในตอ่
ผู้อ านวยการโรงงานไพเ่พ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ หรือคณะกรรมการโรงงาน
ไพเ่พ่ืออนมุตั ิ
  (2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องรายงานเก่ียวกบัการบริหารงานตอ่ผู้อ านวยการ
โรงงานไพ ่เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความราบร่ืนและมี
ประสิทธิผล  เชน่   การจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอเพ่ือให้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบฯ  เป็นต้น 
  (3)  การแตง่ตัง้  โยกย้าย  ถอดถอน  ก าหนดคา่ตอบแทน  พิจารณาความดีความชอบของ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อ านวยการ
โรงงานไพ ่ก่อนน าเสนอคณะกรรมการโรงงานไพเ่พ่ือพิจารณาอนมุตั ิ  
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  (4)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรปฏิบตังิานเตม็เวลาและไมค่วรไปชว่ยปฏิบตังิาน  
อ่ืนใดท่ีไมใ่ชง่านเก่ียวกบัการตรวจสอบ ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ตรวจสอบภายใน 
  (5)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้องมีสถานภาพสงูพอโดยอยา่งน้อยเทียบเทา่กบั
หวัหน้าหนว่ยงานส าคญัอ่ืน ๆ ในองค์กร  เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (6)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้องมีความเป็นอิสระจากกิจกรรมท่ีตนปฏิบตัหิน้าท่ี  
เพ่ือให้การปฏิบตังิานเป็นไปด้วยความเท่ียงธรรมปราศจากอคติ 
 
หลักการที่ 3 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

  (1)  คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความรับผิดชอบ 

   ก. สอบทานกฎบตัรของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบภายใน 

และอนมุตัใินกรณีท่ีคณะกรรมการโรงงานไพม่อบอ านาจให้ด าเนินการได้ 

   ข. ให้ความเห็นเก่ียวกบัการแตง่ตัง้  โยกย้าย  ถอดถอน  ก าหนดคา่ตอบแทน
และพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในโดยอาจพิจารณาร่วมกบัผู้อ านวยการ
โรงงานไพ ่ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการโรงงานไพเ่พ่ืออนมุตัิ 
   ค. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  

   ง. สอบทานและหารือกบัเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเก่ียวกบัผลการตรวจสอบ
ท่ียงัหาข้อยตุร่ิวมกบัฝ่ายบริหารไมไ่ด้ และพิจารณาน าประเดน็ส าคญัเสนอตอ่คณะกรรมการโรงงานไพ ่
เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการตอ่ไป 

  (2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทกุครัง้ 
ยกเว้นมีเหตผุลอนัควรในการไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุ 

  (3)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องรายงานวตัถปุระสงค์  และผลการด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ อยา่งน้อยปีละครัง้ 
 
หลักการที่ 4 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร  และผู้สอบบัญชี  

  (1)  ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบ 

   ก. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขการควบคมุภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบ  โดยหวัหน้าสว่นงานท่ีเก่ียวข้องและผู้อ านวยการโรงงานไพเ่ป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง 
   ข. หารือเก่ียวกบัเหตกุารณ์  แผนการตรวจสอบ  กฎบตัรของหนว่ยตรวจสอบ
ภายในและรายงานผลการตรวจสอบ 
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   ค. ให้ความเห็นเก่ียวกบัการแตง่ตัง้  โยกย้าย  ถอดถอน  ก าหนดคา่ตอบแทน
และพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  โดยอาจพิจารณาร่วมกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการโรงงานไพเ่พ่ืออนมุตัิ 
  (2)  ในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรประสานงานกบั
หวัหน้าสว่นงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงผู้สอบบญัชีและองค์กรก ากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือจดัท าแผนการ
ตรวจสอบและให้การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในครอบคลมุประเดน็ท่ีมีความเส่ียง และลดความซ า้ซ้อน
ในการปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชี 
 
หลักการที่ 5 บุคลากร  การพัฒนาและการฝึกอบรม  

             คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ต้องสง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ตรวจสอบภายในพฒันา
ความรู้ทกัษะ และความสามารถของตนเองโดยเข้าร่วมในการพฒันาและอบรมทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง 
 

 
แนวทางปฏิบัตด้ิานการปฏิบัตงิาน  (Operational  Principles) 
 
หลักการที่ 6 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์  

  (1)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้มัน่ใจวา่  การ
ปฏิบตังิานตรวจสอบภายในชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตังิานในองค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลเุป้าหมายและ
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจท าให้วตัถปุระสงค์ของสว่นงานหรือของโรงงาน
ไพใ่นภาพรวมไมบ่รรลผุลตามท่ีก าหนดไว้ 
  (2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  และหารือร่วมกบั
ผู้อ านวยการโรงงานไพ ่เพ่ือขอความเห็นชอบในแผนการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะในประเดน็ตา่ง ๆ     

ท่ีควรท าการตรวจสอบเพิ่มเตมิ และจดัสรรทรัพยากรในการปฏิบตังิานตรวจสอบ 

  (3)  ผู้อ านวยการโรงงานไพ ่ต้องพิจารณาแผนการตรวจสอบก่อนน าเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่ออนมุตัิ 
     
หลักการที่ 7 การวางแผนในรายละเอียดและการปฏิบัตงิานตรวจสอบ 

  (1)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจดัท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียด  เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบตังิานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาความเส่ียงในกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ีตรวจสอบท่ีอาจท าให้
วตัถปุระสงค์ของสว่นงานหรือ กิจกรรมท่ีท าการตรวจสอบไมบ่รรลผุลตามท่ีก าหนดไว้ 
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  (2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในปฏิบตังิานตรวจสอบเพ่ือรวบรวมเอกสารหลกัฐาน     
ตา่ง ๆ  มีการบนัทกึ  สอบทานผลการตรวจสอบและจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

  (3)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องตดิตามการปฏิบตัติามรายงานและข้อเสนอแนะท่ี
ได้รายงานไว้อยา่งสม ่าเสมอ และรายงานในกรณีท่ีหวัหน้าสว่นงานท่ีเก่ียวข้องไมป่ฏิบตัติามท่ีได้
เสนอแนะไว้ 
 
หลักการที่ 8 การรายงานและการปิดการตรวจสอบ  

  (1)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลการตรวจสอบท่ีชดัเจน และ
ตรงไปตรงมาภายในเวลาท่ีเหมาะสมตอ่หวัหน้าสว่นงานท่ีเก่ียวข้อง  และผู้อ านวยการโรงงานไพ ่เพ่ือให้
มีการหารือและน าไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตังิาน 

  (2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเสนอรายงานสรุปประเดน็ส าคญัท่ีพบและข้อเสนอแนะ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ  และผู้อ านวยการโรงงานไพอ่ยา่งน้อยไตรมาส      
ละครัง้ 
  (3)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องจดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนท่ีก าหนด  ความเส่ียงท่ีส าคญั  การควบคมุภายใน  การก ากบัดแูล และเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีควร
น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อ านวยการโรงงานไพปี่ละครัง้ 
  (4)  รายงานผลการตรวจสอบไมส่ามารถน าเสนอตอ่บคุคลภายนอกโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาตหรือความยินยอมจากผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง 
 
หลักการที่ 9 ความม่ันใจในคุณภาพ  

  (1)  การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในควรมีการควบคมุในทกุระดบัของการปฏิบตังิาน
เพ่ือให้มัน่ใจคณุภาพของงาน 

(2) การประเมินตนเองเก่ียวกบัการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน หรือการประเมินโดย
หนว่ยงานอ่ืนภายในรัฐวิสาหกิจท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการตรวจสอบภายในและมาตรฐานการปฏิบตังิาน
ตรวจสอบภายในทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจวา่การปฏิบตังิานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐาน 

 
หลักการที่ 10 การปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ  

  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้องรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพพงึปฏิบตัแิละด้วยมารยาทอนัดีตลอดเวลา  ความเป็นวิชาชีพรวมถึงการมีทกัษะท่ีจ าเป็นมี
คณุสมบตัแิละหรือความรู้ท่ีน ามาใช้ในการปฏิบตังิานเย่ียงผู้ มีความรู้  ความสามารถพงึกระท า 
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2.  หลักการและแนวทางการตรวจสอบ 

 การตรวจสอบโรงงานไพไ่ด้ก าหนดหลกัการสอดคล้องกบั  (1)  ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วย
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2538    (2)  หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัขิองคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   (Audit   Committee)   ในรัฐวิสาหกิจตามมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี   25   เมษายน    2543    
และได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิตามหนงัสือท่ี กค 0805/ว.29 ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2549 (3)  ระเบียบคณะ          
กรรมการตรวจเงินแผน่ดนิวา่ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน  พ.ศ.  2544  เพ่ือสง่เสริมให้
องค์การสามารถปฏิบตังิานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  

 

  การตรวจสอบของโรงงานไพ่  มีหลักการดังนี ้

  2.1  การตรวจสอบท่ีเป็นกระบวนการ  (Process)  ต้องด าเนินการอยา่งเป็นขัน้ตอน  
มิใชมุ่ง่การตรวจสอบเฉพาะผลสดุท้ายของงานท่ีเกิดขึน้แล้วเทา่นัน้  โดยมีเป้าหมายการตรวจสอบเพ่ือให้
ความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีสมเหตสุมผล  (Reasonable   Assurance)   

  2.2  การวางแผนและพฒันางานตรวจสอบให้ทนัสมยั  ตรงกบัความต้องการและ
วตัถปุระสงค์ของฝ่ายบริหาร  เพ่ือเสนอข้อมลูสอดคล้องส าหรับผู้บริหารในการวิเคราะห์หรือสอบทาน  
เชน่  การเพิ่มผลผลิต  การลดต้นทนุ  และผลส าเร็จของการปฏิบตังิาน 

  2.3  การตรวจสอบการบริหารความเส่ียง  โดยเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้องท า
ความเข้าใจโครงสร้างการควบคมุและปัจจยัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ตอ่องค์กรอยา่งเพียงพอเพ่ือเลือก
กิจกรรมการตรวจสอบท่ีมีโอกาสจะเกิดความผิดพลาดอยา่งมีสาระส าคญั  รวมทัง้การวางแผนและ
ก าหนดเทคนิคการตรวจสอบท่ีจะลดความเส่ียงในด้านการตรวจสอบให้น้อยท่ีสดุ 

  2.4  สง่เสริมการตรวจสอบแบบมีสว่นร่วม มีการประสานงานระหวา่งผู้อ านวยการ
โรงงานไพ ่ผู้ปฏิบตังิานและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  ทัง้ในการวางแผนการตรวจสอบ  การประชมุ
ปรึกษาหารือ  เพ่ือแก้ไขปัญหากิจการร่วมกนัและเป็นการตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  และยอมรับ
ผลการตรวจสอบ  ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขและบริหารงาน   

  2.5  การตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้า สร้างสรรค์ โดยท าหน้าท่ีในการสง่เสริมและ
กระตุ้นให้เกิดสิ่งท่ีดี  (Catalyst)  รวมทัง้การเสนอแนะการป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหา 
            2.6  การตดิตามแนวความคดิการบริหารสมยัใหม ่ ผู้ตรวจสอบจะต้องศกึษาหาความรู้ท่ี
ทนัสมยั  เชน่  แนวคดิเก่ียวกบัการบริหารเชิงคณุภาพ  (Total  Quality  Management)  การบริหารแบบ
ทนัเวลา    (Just  in  Time)    การปรับกระบวนการทางธุรกิจ   (Business  Process  
Re  -  engineering)  การประเมินผลการควบคมุตนเอง  (Self  -  Assessment)  การหารือวิธีปฏิบตัท่ีิดี
ท่ีสดุ (Benchmarking)  เพ่ือเสนอกิจกรรมท่ีมีคณุคา่  (Value  Added  Activities)  ให้กบัหนว่ยงาน 
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           2.7 สนบัสนนุการใช้คอมพิวเตอร์  และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการปฏิบตังิาน
ตรวจสอบและเพ่ือการสืบค้นและตดิตามสารสนเทศ  การใช้โปรแกรมและเคร่ืองมือการตรวจสอบท่ี
ทนัสมยั  รวมทัง้การจดัท าและพฒันาฐานข้อมลูท่ีใช้ในการอ้างอิงเปรียบเทียบ 

           2.8  การปฏิบตัติามหลกัจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนกังานของ
โรงงานไพใ่ห้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล  (Certified  Internal  Auditor  :  CIA)  ดงันี ้

   2.8.1 ความซ่ือสตัย์ ความเท่ียงธรรมและความขยนัขนัแข็งการปฏิบตังิาน  

   2.8.2 ความจงรักภกัดีตอ่องค์กร  และไมเ่ก่ียวข้องกบัการกระท าท่ีผิด         

            กฎหมาย และไมเ่หมาะสม  

              2.8.3 การไมก่ระท าการใด ๆ  ซึง่จะน าความเส่ือมเสียช่ือเสียงมาสูว่ิชาชีพ  

                                              และองค์กร           

              2.8.4 การไมเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีก่อให้เกิดข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์  

   2.8.5 การไมรั่บของขวญัใด ๆ  ท่ีจะท าให้เสียความเท่ียงธรรม  

                          2.8.6  การปฏิบตังิานให้ส าเร็จลลุว่งอยา่งมีประสิทธิภาพ  

   2.8.7  การไมเ่ปิดเผยความลบั  หรือน าข้อมลูท่ีทราบไปใช้ในทางท่ีมิชอบ  

   2.8.8  การเปิดเผยข้อเท็จจริงท่ีมีสาระส าคญั  ไมบ่ดิเบือนหรือปิดบงัการ  

             กระท าท่ีผิดกฎหมาย  

   2.8.9     การพฒันาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง  

   2.8.10  การประพฤตตินให้มีจริยธรรมและเกียรตศิกัดิแ์หง่วิชาชีพการ  
ตรวจสอบภายในอนัเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  

 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  3.1  สอบทานและประเมินความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวกบัการ  
ก ากบัดแูล  การปฏิบตังิานและระบบสารสนเทศขององค์กร  กิจกรรมหรือหนว่ยงานท่ีตรวจสอบใน  
ประเดน็ท่ีเก่ียวกบั 
   3.1.1 ความเช่ือถือได้และความครบถ้วนถกูต้องของข้อมลูทางการเงินและ  
            การด าเนินงาน  
   3.1.2 ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
   3.1.3 การดแูลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทกุประเภทวา่เป็นไป  
            โดยมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและประหยดั  
   3.1.4 การปฏิบตัติามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ค าสัง่  มตคิณะรัฐมนตรี  
            นโยบายและสญัญาท่ีเก่ียวข้อง  
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  3.2  เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป  
อยา่งถกูต้องมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  และประหยดัยิ่งขึน้  
  3.3  ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะแก่สว่นงานตา่ง ๆ  ในด้านระเบียบปฏิบตัแิละ  
การควบคมุภายใน 
  3.4  ตรวจสอบการจดัเก็บรายได้  รายจา่ยและสิทธิประโยชน์ท่ีโรงงานไพพ่งึได้รับ   
  3.5  ให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารในทกุระดบัเพ่ือให้เกิดการปฏิบตัติามหลกัการก ากบั  
ดแูลกิจการท่ีดี 
  3.6  ประสานงานกบัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ หรือผู้สอบบญัชีภายนอก  
  3.7  ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในตามท่ีได้รับมอบหมายจาก  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ   นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจ าปีท่ีวางไว้  

3.8 จดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายในเสนอตอ่หวัหน้าสว่นงานและฝ่ายบริหาร  
โรงงานไพท่ี่เก่ียวข้อง  รวมทัง้ผู้อ านวยการโรงงานไพเ่พ่ือให้ค าแนะน าในการปรับปรุงระบบการควบคมุ  
ภายในของสว่นงานนัน้และรายงานสรุปประเดน็ส าคญัท่ีพบพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตอ่  
ผู้อ านวยการโรงงานไพแ่ละคณะกรรมการตรวจสอบฯ  อยา่งน้อยไตรมาสละ  1  ครัง้  
          3.9  ตดิตามผลการตรวจสอบและการปฏิบตัติามข้อเสนอแนะของฝ่ายบริหารเพ่ือ  

ท าการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผลและประหยดัยิ่งขึน้ 

 
4.  ความเส่ียง และการประเมินความเส่ียง 

  4.1  วตัถปุระสงค์หลกัในการประเมินความเส่ียง คือ  การปรับแผนการตรวจสอบให้  

สอดคล้องกบัความเส่ียงท่ีส าคญัของโรงงานไพ ่และใช้ในการจดัสรรทรัพยากรการตรวจสอบภายใน  

ไปยงักิจกรรมตา่ง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 

  4.2  ความเส่ียง  หมายถึง  เหตกุารณ์หรือปัจจยัตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเกิดจากภายในและภายนอก
ของรัฐวิสาหกิจท่ีอาจท าให้วตัถปุระสงค์ของรัฐวิสาหกิจไมบ่รรลผุลความเส่ียง  
  4.3  ความเส่ียงตามการจดัการแบง่เป็น  2  ประเภท คือ  

         (1)  ความเส่ียงตามลกัษณะหรือธรรมชาตขิองกิจกรรมหรือรายการนัน้ ๆ  

    (Inherent  Risk)  เป็นความเส่ียงก่อนท่ีจะพิจารณาถึงการจดัการหรือ 
    การควบคมุ เชน่  ความเส่ียงภายนอกจากการแขง่ขนัในตลาด  เศรษฐกิจ  
    การเมือง  หรือความเส่ียงภายในจากาการเปล่ียนแปลงผู้บริหาร  การออก  
    ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม ่ เป็นต้น  
         (2)  ความเส่ียงท่ีเหลืออยูภ่ายหลงัการจดัการหรือการควบคมุ  ( Residual  Risk) 
    ซึง่เป็นความเส่ียงตามลกัษณะหรือธรรมชาตขิองกิจกรรมนัน้ ๆ ท่ีมีการจดัการ  
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    หรือการควบคมุ  เพ่ือให้ระดบัความเส่ียงนัน้ลดลงโดยการจดัให้มีการควบคมุ  
    ภายในท่ีดี  ซึง่ในการจดัท าแผนการตรวจสอบจะพิจารณาความเส่ียงท่ี 
               เหลืออยูภ่ายหลงัการจดัการนี ้  
  4.4  การจดัประเภทความเส่ียงจะชว่ยให้การพิจารณาความเส่ียงท่ีมีผลกระทบตอ่  
วตัถปุระสงค์ขององค์การชดัเจนและสมบรูณ์  ซึง่โรงงานไพไ่ด้จดัประเภทความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบั  
วตัถปุระสงค์ส าคญัไว้  4  ด้าน ดงันี  ้
          (1)  ความเส่ียงด้านกลยทุธ์  (Strategic  Risk)  หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง 
     กบักลยทุธ์และความเส่ียงอ่ืนท่ีมีผลกระทบตอ่โรงงานไพ่  
          (2)  ความเส่ียงด้านการปฏิบตังิาน  (Operation  Risk)  หมายถึง  ความเส่ียง 
                ท่ีเก่ียวข้องกบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการหรือหน้าท่ี  
     การปฏิบตังิานหลกั  
          (3)  ความเส่ียงด้านการรายงานและบญัชี  ( Financial  and  reporting  Risk) 
     หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องรายงานและบญัชี 
          (4)  ความเส่ียงด้านการปฏิบตัติามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  (Compliance  Risk) 
                 หมายถึง  ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัติามกฎหมาย  สญัญา  
      หรือกฎระเบียบ  ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ทัง้จากหนว่ยงานภายในและหนว่ยงาน  
      ภายนอก  

 


