
กฎบัตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต 

ปีงบประมาณ  2554     
(1 ตุลาคม 2553 – 30  กันยายน 2554) 

 
หนว่ยตรวจสอบภายใน      เป็นหนว่ยงานท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีหลกัในการตรวจสอบ     ให้

ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษา  และตดิตามประเมินผลอยา่งเป็นอิสระตามมตแิละค าสัง่ของคณะกรรมการ  
ตรวจสอบรัฐวิสาหกิจโรงงานไพแ่ละผู้อ านวยการโรงงานไพใ่นเร่ืองของนโยบายรัฐบาล      มตคิณะรัฐมนตรี  
นโยบายคณะกรรมการบริหาร   กฎหมาย   ข้อบงัคบั    ระเบียบ   ค าสัง่  ประกาศและข้อปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง  
เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจตอ่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน    ความถกูต้องเช่ือถือได้  
ของข้อมลูทางการเงิน    และเพ่ือให้การบริหารงานของหนว่ยตรวจสอบภายในบรรลเุป้าหมายจงึได้ก าหนด  
กฎบตัรประกอบด้วย  วตัถปุระสงค์   โครงสร้างสายการบงัคบับญัชา   ความเป็นอิสระ  สิทธิ  ลกัษณะของ  
งานตรวจสอบภายในขอบเขตการปฏิบตังิาน   ภาระหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ  การพฒันาและการฝึกอบรม  
ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบฯ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบริหาร  การเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์  การปฏิบตัติาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  ความมัน่ใจในคณุภาพของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ภายใน  ดงันี ้

1. วัตถุประสงค์ 
 (1)  เพ่ือตรวจสอบความชดัเจนและถกูต้องของการปฏิบตังิานตามแผนวิสาหกิจ แผนกลยทุธ์  
แผนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนบริหารความเส่ียง ตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของ  
องค์กร 

(2) เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและรายงานท่ีไมใ่ชร่ายงาน  
ทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบตังิานของสว่นงาน  ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ค าสัง่  มตคิณะ  
รัฐมนตรีและนโยบายท่ีก าหนด  

(3) เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคมุภายในของสว่นงานวา่เพียงพอและเหมาะสม  
(4) เพ่ือตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน  ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย  

ท่ีก าหนด 
(5) เพ่ือให้ผู้อ านวยการโรงงานไพไ่ด้ทราบปัญหาการปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชาและสามารถ  

แก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้อยา่งรวดเร็วและทนัเหตกุารณ์  
(6) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นท่ีน าไปปฏิบตัเิพ่ือการแก้ไข ปรับปรุง ยกเลิกการปฏิบตังิาน  

ของสว่นงานท่ีไมถ่กูต้อง ให้มีความถกูต้อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้  
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(7) เพ่ือสนบัสนนุงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
 
2.  โครงสร้างสายการบังคับบัญชา 

 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน รายงานผลการด าเนินงานของหนว่ยตรวจสอบภายในโดยตรงตอ่  
ผู้อ านวยการโรงงานไพแ่ละรายผลการปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ  
 
3.  ความเป็นอิสระ 

 กิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมท่ีมีความเป็นอิสระและเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องมี  
ความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรมในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน  ดงันี  ้
 (1)  คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อ านวยการโรงงานไพ ่จะมอบให้บคุคลอ่ืนควบคมุดแูลและ
ปกครองบงัคบับญัชาหนว่ยตรวจสอบภายในไมไ่ด้และจะแตง่ตัง้ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในไปรักษาการ
ในต าแหนง่อ่ืนในขณะเดียวกนัไมไ่ด้  
 (2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  ไมค่วรได้รับมอบหมายให้ไปชว่ยปฏิบตังิานอ่ืนท่ีไมใ่ชง่าน
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายในหรือมอบหมายให้ปฏิบตัหิน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้ความเช่ือมัน่ในกิจกรรมท่ีตน
เคยท าหน้าท่ีบริหารหรือมีสว่นเก่ียวข้องในระยะเวลา 1 ปีก่อนการตรวจสอบ   ยกเว้นกรณีเข้าร่วมเป็นท่ี
ปรึกษา 
 (3)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  สามารถเข้าพบเพ่ือรายงานการปฏิบตังิานหรือปัญหาตา่ง ๆ ตอ่  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ตลอดเวลา  ซึง่จะ
ชว่ยให้เกิดความมัน่ใจในความเป็นอิสระมากขึน้ 
 (4)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  ควรเข้าร่วมประชมุกบัคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อยา่งเป็น
อิสระโดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ 
 
4.  สิทธิ 

 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  มีสิทธิดังน้ี.- 

 (1)  มีสิทธิในการตรวจสอบและการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงความเป็นอิสระในการก าหนดแผนและความถ่ีในการปฏิบตังิาน การเลือกกิจกรรม 
การก าหนดขอบเขตการตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบความเหมาะสมเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์การ
ตรวจสอบท่ีก าหนดไว้ 

(2)  มีสิทธิท่ีจะได้ความร่วมมือจากทกุสว่นงานภายในโรงงานไพใ่นการเข้าถึงข้อมลู   รายงานทัง้  
ท่ีเป็นรายงานทางการเงินและรายงานท่ีไมใ่ชร่ายงานทางการเงิน  บนัทกึ ข้อตกลง เง่ือนไข  พนัธะสญัญา 
การสมัภาษณ์และเอกสารทกุชนิดท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่งานตรวจสอบ  
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 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ  ดังน้ี.- 

 (1)  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใด  ท่ีไมเ่ก่ียวข้องและนอกเหนือจากงานตรวจสอบภายใน  
 (2)  จดัท าหรืออนมุตัริายการทางบญัชี  รายงานทางการเงินและรายงานท่ีไมใ่ชร่ายงานทางการ
เงินนอกเหนือจากรายงานการตรวจสอบปกติ  
 (3)  ควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีไมไ่ด้อยูใ่นหนว่ยตรวจสอบภายใน ยกเว้น
เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นสว่นหนึง่ในการปฏิบตังิานตรวจสอบ  
 
5.  ลักษณะของงานตรวจสอบภายใน 

 การตรวจสอบภายในเป็นกระบวนการวางระบบแผนงานและด าเนินการตรวจสอบ   ตรวจทางการ  
ปฏิบตังิานขององค์กรอยา่งเป็นขัน้ตอนและตอ่เน่ือง       ด้วยวิชาการของงานตรวจสอบท่ีครบถ้วนสมบรูณ์  
เช่ือถือได้ตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบท่ีเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป โดยผลจากการตรวจสอบจะปรากฏในรูป  
ของรายงาน  ค าแนะน าและข้อเสนอแนะท่ีองค์กรสามารถน าไปปรับปรุง   แก้ไขหรือยกเลิก  การปฏิบตังิาน  
ท่ีไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร โดยผลลพัธ์ขัน้สดุท้ายท่ีเป็นเป้าหมายของงานตรวจสอบภายในคือ  
การปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกการปฏิบตัท่ีิท าให้องค์กรเกิดความสญูเสียทัง้ความนา่เช่ือถือและการสญูเสีย  
ทรัพยากรแบบไมคุ่้มคา่ โดยผลของการตรวจสอบจะเป็นวิถีทางของการน าไปสูก่ารเพิ่มพนูมลูคา่ของ
องค์กรทัง้ในรูปแบบท่ีจบัต้องไมไ่ด้ (Intangible) ได้แก่ ช่ือเสียงและเครดติ  และท่ีจบัต้องได้ ( Tangible) 
ได้แก่  การประหยดัทรัพยากร และการเพิ่มพนูมลูคา่ท่ีเป็นผลมาจากการปฏิบตังิานขององค์กรท่ีถกูต้องใน
ทกุขัน้ตอนและกระบวนการทัง้ท่ีเป็นระหวา่งกระบวนการและท่ีเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง ในรูปของ
มลูคา่เพิ่ม (Valueadded) 
 
6.  ขอบเขตการปฏิบัตงิาน 

 ขอบเขตการปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายใน  คือ  การพิจารณาวา่กระบวนการบริหาร  
ความเส่ียง  การควบคมุภายในและการก ากบัดแูลขององค์กรท่ีฝ่ายบริหารได้จดัให้มีขึน้และด าเนินการอยู่
นัน้มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีการปฏิบตังิานดงันี.้- 

(1) ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคมุภายใน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  
สารสนเทศ   การบริหารความเส่ียงและการก ากบัดแูลท่ีดีตามเกณฑ์ชีว้ดัท่ีหนว่ยงานก าหนดและเกณฑ์
บงัคบัตา่ง ๆ  
 (2)  สอบทานการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจ แผนกลยทุธ์ แผนการควบคมุภายใน แผนการใช้  
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและแผนการบริหารความเส่ียงขององค์กร ตามท่ีได้ก าหนดล าดบัของ  
ความเส่ียงไว้ เพ่ือให้แนใ่จวา่มีการปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้และมีการ  
ปฏิบตังิานอยา่งมีประสิทธิภาพ  ประหยดั  อีกทัง้ยงัมีกระบวนการก ากบัดแูลท่ีดีและเหมาะสม 
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 (3)  สอบทานระบบงานและการปฏิบตังิานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั ค าสัง่ ท่ีทาง  
ราชการก าหนด เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สามารถน าไปสูก่ารปฏิบตังิานท่ีตรงตามวตัถปุระสงค์และสอดคล้องกบั  
นโยบาย 
 (4)  สอบทานและรายงานความเช่ือถือได้และความครบถ้วนของข้อมลู การปฏิบตังิานและการ
วดัผลการด าเนินงานของรายงานทางการเงินและรายงานท่ีไมใ่ชร่ายงานทางการเงินขององค์กร 
 (5)  สอบทานการดแูลรักษาความปลอดภยัของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทกุประเภทวา่ได้
เป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัขององค์กรอยา่งมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประหยดั  
 (6)  สอบทานการตรวจสอบคณุภาพและประสิทธิภาพการผลิต 
 
7.  ภาระหน้าที่ 

 (1)  น าเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์  แผนการตรวจสอบประจ าปี  โดยแผนการตรวจสอบ  
จะถกูจดัท าตามล าดบัของความเส่ียงขององค์กรท่ีก าหนดขึน้โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ  
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบในการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในตอ่ผู้อ านวยการโรงงานไพ ่คณะกรรม -
การตรวจสอบฯ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาอนมุตัแิละ  
สง่ส าเนาแผนการตรวจสอบท่ีอนมุตัแิล้วให้กระทรวงการคลงัและส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ  

(2) น าเสนอรายงานเร่ืองท่ีตรวจสอบตามแผนประจ าปีตอ่ผู้อ านวยการโรงงานไพ ่เพ่ือรายงาน  
ความคืบหน้าในการปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายในและน าสง่รายละเอียดในการตรวจสอบรวมถึง  
สรุปประเดน็ส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบระหวา่งงวดและประเดน็อ่ืนท่ีเก่ียวข้องตอ่คณะกรรมการ  
ตรวจสอบฯ  

(3) หารือกบัสว่นงาน  ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ในรายละเอียดของงานตรวจ  
สอบท่ีตรวจพบตามแผนการตรวจสอบเชิงกลยทุธ์ แผนการตรวจสอบประจ าปี แผนการตรวจสอบเทคโนโลยี  
สารสนเทศ   แผนการควบคมุภายในและแผนบริหารความเส่ียง  เพ่ือหาข้อสรุปและก าหนดค าแนะน าและ  
ข้อเสนอแนะ ก่อนท่ีจะปิดการตรวจสอบและน าเสนอรายงานตรวจสอบตอ่ไปตามล าดบัขัน้ตอน  
 (4)  น าเสนอรายงานการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู้อ านวยการโรงงานไพแ่ละ  
คณะกรรมการบริหาร  ด้วยรายงานท่ีประกอบด้วยหวัข้อท่ีส าคญัอยา่งครบถ้วนและเม่ือรายงานการ
ตรวจสอบได้รับการรับรองน าสง่ไปยงัหนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามเวลาท่ีก าหนด 
 (5)  ก าหนดให้มีการหารือการปิดการตรวจสอบของหนว่ยตรวจสอบภายในกบัฝ่ายบริหารและ
บคุคลท่ีเก่ียวข้องก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ  
 (6)  รายงานการปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายใน ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อขอรับ  
ข้อแนะน าในปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานของหนว่ยตรวจสอบภายในในเร่ืองตา่ง ๆ  

(7) หารือขอบเขตการปฏิบตังิานกบัเจ้าหน้าท่ีส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ (สตง.) ซึง่เป็น  
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ผู้สอบบญัชีและประสานงานกบั สตง. เพ่ือท าให้การปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายในถกูก าหนดขึน้
ตามความเหมาะสม ถกูต้องและพอเพียง 

(8) สอบทานมาตรการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในงานตามภาระหน้าท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ี  
ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานตา่ง ๆ ขององค์กรและบคุคลภายนอกท่ีเข้ามามีสว่นร่วมในการ
ท าหน้าท่ีตรวจสอบ 
 (9)  จดัท าและสอบทานกฎบตัรของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน โดยขออนมุตัจิากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบฯ  อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(10)   ประชาสมัพนัธ์กฎบตัรของหนว่ยตรวจสอบภายในให้สว่นงานตา่ง ๆ ในองค์กรรับทราบ  
ทกุครัง้ท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
 (11)  จดัท าแบบประเมินตนเองของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อน าเสนอ
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบก่อนน าเสนอกระทรวงการคลงั  
 (12)  จดัให้มีการประเมินการปฏิบตังิานของหนว่ยตรวจสอบภายในโดยสว่นงานเป็นประจ า  
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(13)  ปฏิบตังิานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ  โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของสว่นราชการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนดและแนวทาง
ปฏิบตัขิองผู้ตรวจสอบภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดนิวา่ด้วยการปฏิบตัหิน้าท่ีของ  
ผู้ตรวจสอบภายใน  พ.ศ.2546 
 
8.  ความรับผิดชอบ 

  (1)  ตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขตา่ง ๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยทัว่ไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านงึถึงประสิทธิภาพ  
ของระบบการควบคมุภายในและความส าคญัของเร่ืองท่ีตรวจสอบ    รวมทัง้วิเคราะห์และประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบตังิานของสว่นงาน 

(2)  ตรวจสอบการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การบญัชี  การพสัดแุละ 
ทรัพย์สิน  รวมทัง้การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ค าสัง่
และมตคิณะรัฐมนตรี  ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดแูลรักษาทรัพย์สิน  ทดสอบวา่
ทรัพย์สินมีอยูจ่ริงและการใช้งานวา่เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยดั  

(3)  ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงานวา่ สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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(4)  ตดิตามผลการปฏิบตังิานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การ
ปฏิบตังิานตาม (1) - (3)  เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประหยดัยิ่งขึน้รวมทัง้เสนอแนะ
เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายหรือการร่ัวไหลเก่ียวกบัการเงินหรือทรัพย์สินตา่ง ๆ  

(5)  ตดิตามผลการปฏิบตัติามข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารของสว่นงานเพ่ือให้การ 
ปรับปรุงแก้ไขของสว่นงานถกูต้องตามท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเสนอแนะ  

(6)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบฯ เก่ียวกบัแผนการ
ตรวจสอบ  ขอบเขตงานและผลการตรวจสอบและประสานงานกบัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดนิ  เพ่ือให้
การปฏิบตังิานตรวจสอบบรรลเุป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ  

(7)  ปฏิบตังิานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือผู้อ านวยการ  
โรงงานไพน่อกเหนือจากแผนการตรวจสอบท่ีอนมุตัแิล้วได้ตามควรแก่กรณี  ทัง้นีง้านดงักลา่วต้องเป็นงาน
ในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
 
9.  การพัฒนาและการฝึกอบรม 

 ผู้อ านวยการโรงงานไพ ่และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้องสง่เสริมและสนบัสนนุให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในได้พฒันาความรู้ ทกัษะ และความสามารถของตนเอง  โดยเข้าร่วมในการพฒันาและ
อบรมทางวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อยปีละ 40 ชัว่โมง/คน/ปี 
 
10. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (1)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้องเข้าร่วมประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นวา่ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  
ไมค่วรเข้าร่วมประชมุในการประชมุครัง้นัน้ ๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชมุ  เหตผุลของการไมไ่ด้รับ
อนญุาตให้เข้าร่วมประชมุควรบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 (2)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรได้มีการหารือกบัคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นการเฉพาะ 
โดยไมมี่ฝ่ายบริหารอยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ 
 (3)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในรายงานวตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน อ านาจและภาระ  
หน้าท่ีตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้  รวมทัง้ระบคุวามเส่ียงท่ีส าคญัและการควบคมุ
ภายในท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการและอ่ืน ๆ   ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯและผู้อ านวยการโรงงานไพ่ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 (4)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ  
เพ่ือหารือประเดน็ตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม  
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11. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร 

 (1)  การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในเป็นการปฏิบตังิานหรือการให้บริการแก่ฝ่ายบริหารดงันัน้  
กลยทุธ์แผนการตรวจสอบและรายงานควรมีจดุมุง่หมายเพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุแก่ฝ่ายบริหารโดยไม่  
ขดัแย้งตอ่ความรับผิดชอบในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายในท่ีมีตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

(2) ในกรณีท่ีฝ่ายบริหารขอให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบและรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายในในประเดน็เฉพาะเร่ืองนอกเหนือจากกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ในแผนประจ าปีให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายในพิจารณาความเหมาะสมวา่ จะมีความขดัแย้งกบัขอบเขตและความรับผิดชอบในการ  
ปฏิบตังิานตรวจสอบภายในท่ีมีตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ  หรือไม ่ หากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน
พิจารณาด าเนินการตามท่ีฝ่ายบริหารร้องขอให้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการ  
ตรวจสอบฯ ด้วย 
 (3)  ความสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารเป็นสิ่งส าคญั  ฝ่ายบริหาร 
และพนกังานทกุระดบัในองค์กรควรมีความเช่ือมัน่ในความซ่ือสตัย์สจุริตความเป็นอิสระและความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
 (4)  การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในจะต้องมีการวางแผนการปฏิบตังิานร่วมกบัฝ่ายบริหารโดย 
เฉพาะอยา่งยิ่งก าหนดเวลาในการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน  (ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นการตรวจสอบโดยไม ่
แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ซึง่อาจจ าเป็นเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการตรวจสอบ)  
 (5)  ลกัษณะงานหรือกิจกรรมท่ีส าคญัท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องเสนอตอ่ผู้อ านวยการ 
โรงงานไพ ่ มีดงัตอ่ไปนี ้

        -  รายงานผลการตรวจสอบในกิจกรรมตา่ง ๆ   ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการตรวจสอบและ 
หรือรายงานรายไตรมาสท่ีหนว่ยตรวจสอบภายในจดัท าขึน้   เพ่ือรายงานความคืบหน้าในการปฏิบตังิาน  
ตามแผนการตรวจสอบท่ีก าหนด     สรุปประเดน็ส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบและประเดน็อ่ืน ๆ  ตาม  
ความเหมาะสมทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเห็นชอบของหวัหน้ารัฐวิสาหกิจวา่ต้องการได้รับรายงานทัง้สองฉบบั
หรือเฉพาะรายงานสรุปประเดน็ส าคญัท่ีพบและข้อเสนอแนะท่ีส าคญัจากการตรวจสอบระหวา่งเดือน
เทา่นัน้ 
        -  การหารือเก่ียวกบักลยทุธ์   แผนการตรวจสอบ   กฎบตัรของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
และรายงานผลการตรวจสอบ 
        -  การสรรหา   แตง่ตัง้   โยกย้าย   ถอดถอน    ก าหนดคา่ตอบแทนและพิจารณาความดี  
ความชอบของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  โดยเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
 (6)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจดัท ารายงานประจ าปีเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ  และ 
หวัหน้ารัฐวิสาหกิจโดยระบวุตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบภายใน    อ านาจและภาระหน้าท่ีตลอดจนผล 
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การด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนดไว้รวมทัง้ระบคุวามเส่ียงท่ีส าคญัท่ีรัฐวิสาหกิจเผชิญอยูแ่ละการ
ควบคมุภายในท่ีดีการก ากบัดแูลกิจการและอ่ืน ๆ  
 
12.  การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(1)  หากความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมถกูกระทบทัง้โดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤตกิรรมท่ี  
แสดงให้เห็น    เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบตอ่คณะกรรมการ  
ตรวจสอบฯ ผู้อ านวยการโรงงานไพ่  หวัหน้าสว่นงานท่ีเก่ียวข้องท่ีเป็นผู้ รับรายงาน เป็นต้น ลกัษณะของ  
การเปิดเผยนัน้ขึน้อยูก่บัลกัษณะของผลกระทบ   หากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในคดิวา่อาจมีผลกระทบ  
ตอ่ความเป็นอิสระหรือความเท่ียงธรรมในการน าเสนอค าแนะน า   จะต้องเปิดเผยรายละเอียดตอ่ผู้ ท่ีได้รับ
ค าแนะน าก่อนท่ีจะด าเนินการปฏิบตัิหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือก่อนการเร่ิมโครงการหรือการสอบทาน  

(2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในจะต้องเปิดเผยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจมีขึน้จากการ  
ปฏิบตังิานตรวจสอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ       ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้รวมถึง  
จากการเคยเป็นผู้บริหารให้กิจกรรมท่ีตนได้รับมอบหมายให้ไปท าการตรวจสอบและความสมัพนัธ์สว่น  
บคุคลกบัผู้บริหารกิจกรรม 
 (3)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรวางแผนมอบหมายงานตรวจสอบภายในเพ่ือลดความเส่ียง 
จากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตามความเหมาะสม  
 
13. การปฏิบัตติามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

 จรรยาบรรณนีก้ าหนดขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิานส าหรับเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน  
ซึง่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในทกุคนควรยดึถือและด ารงไว้ซึง่หลกัการพืน้ฐานดงัตอ่ไปนี  ้

 (1)  ความบริสุทธ์ิยุตธิรรม หรือการมีจุดยืนท่ีม่ันคง หรือความซ่ือสัตย์สุจริต (Integrity) 
  ความบริสทุธ์ิยตุธิรรมของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ก่อให้เกิดความไว้เนือ้เช่ือใจและ  
เป็นรากฐานแหง่การตดัสินใจท่ีนา่เช่ือถือและยอมรับจากบคุคลทัว่ไป  
  การถือปฏิบัติ 
  - ปฏิบตัหิน้าท่ีของตนด้วยความซ่ือสตัย์ ขยนัหมัน่เพียรและมีความรับผิดชอบ  
  - ปฏิบตัติามกฎหมายและเปิดเผยข้อมลูตามท่ีระบไุว้ในกฎหมายและวิชาชีพ  
  - ไมเ่ข้าไปเก่ียวข้องพวัพนักบัการกระท าใด ๆ ท่ีขดัตอ่กฎหมายโดยรู้อยูแ่ก่ใจหรือไม่  

   เข้าไปมีสว่นร่วมในการกระท าท่ีอาจน าความเส่ือมเสียมาสูว่ิชาชีพการตรวจสอบ  
   ภายในหรือสร้างความเสียหายตอ่องค์กร  

  - ให้ความเคารพและสง่เสริมวตัถปุระสงค์ในการท าตามกฎหมายและจรรยาบรรณ  
   ขององค์กร 
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 (2)  ความเที่ยงธรรม  (Objectivity) 

  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเป็นผู้ประกอบวิชาชีพท่ีเป็นมืออาชีพจงึต้องมีความเท่ียงธรรม
เป็นอยา่งมากในการรวบรวมข้อมลู    ประเมินผลและส่ือสารข้อมลูในกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีเข้าไป  
ตรวจสอบนัน้  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในควรมีความเช่ืออยา่งสจุริตในผลงานของตนและจะต้องไมป่ลอ่ย  
ให้ผลประโยชน์สว่นตวัหรือความรู้สกึนกึคดิของบคุคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมินของตน 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องไมต่กอยูภ่ายใต้อาณตัขิองผู้ อ่ืน  

  การถือปฏิบัติ 
- ไมมี่สว่นเก่ียวข้องหรือมีความสมัพนัธ์ใด ๆ ท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียหรือถกูเข้าใจวา่  

                           เส่ือมเสียความเท่ียงธรรมในการประเมนิ  รวมไปถึงการกระท าตา่ง ๆ หรือความสมัพนัธ์  
     ตา่ง ๆ  ท่ีขดัตอ่ผลประโยชน์ของโรงงานไพ่  
  - ไมย่อมรับสิ่งใด ๆ ท่ีอาจท าให้เส่ือมเสียหรือถกูเข้าใจวา่เส่ือมเสียการตดัสินใจเชิงวิชาชีพ  
  - แสดงหลกัฐานความเป็นจริงท่ีรับทราบ  โดยหากไมเ่ปิดเผยแล้วอาจเป็นสว่นท่ีท าให้การ  
                           รายงานผลการตรวจสอบของตนต้องผดิพลาดไป  

 (3)  การรักษาความลับ  (Confidentiality) 

  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในเป็นผู้ ท่ีเคารพตอ่คณุคา่และสิทธิแหง่ข้อมลูท่ีตนได้รับทราบ  
และจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูดงักลา่วโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากผู้ มีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงเสียก่อน ยกเว้นใน 
กรณีท่ีมีพนัธะในแง่ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายและงานอาชีพเทา่นัน้  

  การถือปฏิบัติ 
  - มีความรอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมลูท่ีได้มาระหวา่งการปฏิบตัหิน้าท่ี  
  - ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้มาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเองและการ  
                         กระท าใด ๆ ท่ีขดัตอ่กฎหมายหรือบอ่นท าลายวตัถปุระสงค์ในการท าตามกฎหมาย  

  และจรรยาบรรณของโรงงานไพ่ 

 (4)  ความสามารถในหน้าที่หรือความช านาญงาน  (Competency) 

  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องน าความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ไปใช้ปฏิบตัหิน้าท่ี  
ในงานตรวจสอบภายในอยา่งเตม็ท่ี 

  การถือปฏิบัติ 
  - ท าหน้าท่ีเฉพาะในสว่นท่ีตนมีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์เทา่นัน้  
  - พฒันาความเช่ียวชาญ  ประสิทธิผลและคณุภาพงานตรวจสอบภายในอยา่งตอ่เน่ือง 
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14.  ความม่ันใจในคุณภาพ 

 การปฏิบตังิานตรวจสอบภายในควรมีการควบคมุในทกุระดบัของการปฏิบตังิาน เพ่ือให้มัน่ใจใน  
คณุภาพของงานวา่ผลการปฏิบตังิานบรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งตอ่เน่ือง        และเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ใน  
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในและคูมื่อการปฏิบตังิานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
โดยส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั  (สคร.)  
 
 กฎบตัรของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในนีมี้ผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2553 
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