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ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามที่กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อให้ค าแนะน า 
ปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
การก ากับดูแลกิจการ 

ดังนั้น  เพื่อให้งานตรวจสอบภายในปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นอิสระ ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงได้จัดท า     
กฎบัตรงานตรวจสอบภายในฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน สายการบังคับบัญชา ความเป็นอิสระ ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ สิทธิ
ของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวมขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับคู่มือ
การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี 2555 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  
โดยก าหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ค านิยาม 

งานตรวจสอบภายใน  คือ  การให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อ
เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงานของโรงงานไพ่ การตรวจสอบภายในช่วยให้โรงงานไพ่บรรลุเป้าหมาย  ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ
และเป็นระเบียบ 

วัตถุประสงค์งานตรวจสอบภายใน 

1.  เพื่อให้ข้อแนะน าและความเชื่อมั่นที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม  ในการปรับปรุง
กระบวนการและการสร้างคุณค่าเพิ่มของการด าเนินการของโรงงานไพ่ ในกระบวนการปฏิบัติงานทุกระดับและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้ง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2. เพื่อให้ข้อแนะน าและความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและการ
ประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส าคัญ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมภายใต้การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของโรงงานไพ่ 

3.  เพื่อให้ข้อแนะน าและความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในความเพียงพอของกระบวนการในการจัดท า
ข้อมูลทางการเงิน การบริหารและการด าเนินการที่ส าคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา โดยสอบทานและประเมิน
กระบวนการในการปฏิบัติงาน  ประเมินความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน  การบริหารงานและความเพียงพอของ
การควบคุมภายใน 
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สายการบังคับบัญชาและความเป็นอิสระ 
เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ ควรก าหนดโครงสร้างสายการบังคับ

บัญชาของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้  
1. สายการบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ  โดยการบริหารงานทั่วไปของฝ่ายตรวจสอบภายในให้ขึ้น
ตรงต่อผู้อ านวยการ เว้นแต่การแต่งตั้งโยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งและประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 20 แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดไม่สามารถแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในไป
รักษาการต าแหน่งอื่นหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นในขณะเดียวกันได้ 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องมีสภาพอย่างน้อยเทียบเท่ากับผู้บริหารของโรงงานไพ่หรือหัวหน้าของ
หน่วยงานที่ส าคัญอ่ืน ๆ ในโรงงานไพ่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องรายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เป็นไปด้วยความเป็นอิสระ และเกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายอย่างแท้จริง โดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรต้อง
หารือกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารสูงสุด ก่อนน าเสนอคณะกรมการตรวจ 
สอบเพื่อเห็นชอบและอนุมัติ 

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิผล เช่น การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
และเหมาะสม เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

4. การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารสูงสุด ก่อนน าเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  ส่วนการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน  
อยู่ภายใต้การด าเนินงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยการหารือกับผู้บริหารสูงสุด  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อพิจารณา และด าเนินการตามขั้นตอน 

5. คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดจะแต่งตั้งให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและ  
ผู้ตรวจสอบภายในไปรักษาการต าแหน่งอ่ืนหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้ และจะมอบหมายให้ผู้บริหารจาก
หน่วยงานอ่ืนมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในขณะเดียวกันไม่ได้ ทั้งนี้ เพื่อด ารงความเป็นอิสระของ  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในการปฏิบัติงานและการแสดงความคิดเห็น 

6. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเป็นผู้ที่มีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และต้องมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท า
หน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปี  และให้มีการสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอโดยการปฏิบัติงาน
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ยกเว้น กรณีที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะในการตรวจสอบ  ทั้งนี้ไม่ควรมีการสับเปลี่ยนมากเกินไปจน
ท าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

คุณสมบัติและการแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน 
การพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาจากความรู้ ทักษะ

ทางอาชีพ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องส าเร็จต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีและต้องมี

ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับงานด้านการตรวจสอบภายใน หรือได้รับวุฒิบัตรที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน  

2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาตรี และมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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3. ต้องมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้
เทคนิคการตรวจสอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ อย่างไรก็ตามผู้ตรวจสอบภายใน
ทุกคนไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยตรง 

4. ต้องมีความรู้เพียงพอที่สามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิดทุจริต และแนวทางในการบริหาร
จัดการทุจริตขององค์กรแต่ไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่าผู้มีหน้าที่โดยตรงในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต 

5. มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

ภารกิจ 
ภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน  คือ  การปฏิบัติงานให้ค าแนะน าปรึกษาและท าการตรวจสอบเพื่อให้

ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการด าเนินงานการบริหาร
จัดการอันจะส่งผลให้โรงงานไพ่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม มีความรู้
ความสามารถและเก็บรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น  2 ลักษณะ ดังนี้ 
1. การให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง

รอบคอบ และการประยุกต์ใช้ทักษะเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ฝ่ายบริหาร 
เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการ ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ของโรงงานไพ่นั้นจะบรรลุผลตามที่ก าหนดไว้  

2. การให้ค าปรึกษา (Consultancy Services) เป็นกิจกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไพ่ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าร่วมกันกับผู้รับบริการ  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการ 
โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร 

ขอบเขตการปฏิบตัิงาน 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยการพิจารณา สอบทาน และประเมินประสิทธิผล

ของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลของโรงงานไพ่ที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้นและด าเนินการอยู่
นั้นมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า 

1. มีการระบุประเด็นความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 
2. มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานตามความเหมาะสม 
3. ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงาน และการด าเนินงานที่ส าคัญ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้  

และทันเวลา 
4. ผู้ปฏิบัติงานของโรงงานไพ่ มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

กฎหมาย และมติรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และได้รับการดูแลรักษาอย่างเพียงพอ 
6. มีการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร และมีแนวทางปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนด 
7. สนับสนุนให้โรงงานไพ่มีกระบวนการควบคุมภายในที่มีคุณภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ก าหนดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
8. ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและทราบประเด็นทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อโรงงานไพ่

และจัดการอย่างเหมาะสม 
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บทบาทและความรับผิดชอบ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในทุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ  

1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศของ
โรงงานไพ่ การควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบที่
ก าหนดอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

2. รายงานประเด็นส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ และประเด็น
ส าคัญที่พบเก่ียวกับกระบวนการควบคุม รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ 

3. การเป็นที่ปรึกษาให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และการบริการให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารและ
หน่วยรับตรวจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประหยัด และมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

4. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และความ
เพียงพอของทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

5. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ ก ากับดูแลงานการติดตาม และการควบคุมอ่ืน เช่น การบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความปลอดภัย กฎหมาย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม และการสอบบัญชี 
เป็นต้น 

6. ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดับสูง ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้อ านวยการโรงงานไพ่ 

ภาระหน้าที ่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความ  

เที่ยงธรรม ใช้ความรู้อย่างเต็มความสามารถ และเก็บรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของ  
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขัดต่อความเป็นอิสระ ดังนี้  

1. จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีโดยใช้แนวทางการจัดท าตามความเสี่ยง ซึ่งหมายความ
รวมถึงความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน  และน าเสนอแผนต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อ
พิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการโรงงานไพ่ทราบภายในเดือนสุดท้าย
ของปีบัญชีการเงินของโรงงานไพ่ พร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กระทรวงการคลังและ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ รวมทั้งในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนการตรวจสอบประจ าปีจะต้องน าเสนอผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณาก่อนการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เสนอให้คณะกรรมการโรงงานไพ่ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ  พร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กระทรวงการคลังและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ
อนุมัติ 

2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
3. ตรวจสอบประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศของกิจกรรมและหน่วยงานที่ตรวจสอบ 
ทั้งนี้  ผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบ

ตามแนวทางการตรวจสอบที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานตามแนวทางการตรวจสอบที่ก าหนดนั้นไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าจะค้นพบการทุจริตได้ และผู้ตรวจสอบภายในไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาทุจริต 

4. สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน ประกาศ และค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

5. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในรวมทั้งมีข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข 
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6. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงานและก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน
ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อโรงงานไพ่ฯ 

7. จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถของผู้รับผิดชอบงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของโรงงานไพ่ 

8. ให้ค าแนะน าปรึกษา เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยรับ
ตรวจ  เกี่ยวกับการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันการทุจริต และมีการก ากับดูแลที่ดี 

9. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะในรายงานตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไป
โดยถูกต้อง 

10. ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ มอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

11. ต้องจัดให้มีการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมและให้มีการ
ประเมินจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระอย่างน้อยทุก 5 ปี 

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่าหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าร่วม
ประชุมในการประชุมครั้งนั้นๆ หรือเฉพาะบางวาระการประชุม เหตุผลของการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมควร
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรได้มีการหารือกับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการเฉพาะโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อ านาจและ
ภาระหน้าที่ ตลอดจนผลการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งระบุความเสี่ยงที่ส าคัญที่โรงงานไพ่เผชิญอยู่ และ
การควบคุมภายในที่มีการก ากับดูแลกิจการและอ่ืนๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

4. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรได้รับสิทธิในการเข้าพบประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
หารือประเด็นต่างๆ ตามความเหมาะสม 

5. ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดมีความเห็นไม่สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบซึ่งหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายในเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานไพ่อย่างร้ายแรง  ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณา 

6. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เก่ียวกับผลการตรวจสอบ
ในกรณีที่หาข้อยุติร่วมกับฝ่ายบริหารไม่ได้ เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

7. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องยืนยันความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

8. ในกรณีที่การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความจ าเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง เพื่อให้ค าปรึกษาหรือให้ความเชื่อมั่น ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่พิจารณาด าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก หาก
พิจารณาให้จ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรให้บุคคลนั้นเปิดเผย
รายละเอียดของการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
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ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการหารือและวางแผนการตรวจสอบรวมกับผู้บริหาร

ระดับสูง  ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ที่เก่ียวข้องเพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็น
ที่มีความเสียงในทุกกิจกรรม 

2. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องน าเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบ
ประจ าปี แผนงบประมาณประจ าปี กฎบัตรงานตรวจสอบภายในและแผนบริหารทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายในต่อ
ผู้อ านวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 

3. ผู้อ านวยการไม่มอบหมายให้ผู้อ่ืนควบคุมดูแล และบังคับบัญชางานตรวจสอบภายในแทนหัวหน้า
ฝ่ายตรวจสอบภายใน และไม่มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไปรักษาการในต าแหน่งอื่น 

4. ในการบริหารทั่วไปของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ เว้นแต่การแต่งตั้ง โยกย้าย 
ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
คณะกรรมการโรงงานไพ่เพื่อพิจารณา โดยให้ผู้อ านวยการเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ผู้อ านวยการ
จะแต่งตั้งให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในไปรักษาการต าแหน่งอื่นหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ 

5. ผู้อ านวยการต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของกิจกรรมของโรงงานไพ่ 

6. หากมีข้อสงสัยหรือข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือให้มีการค้นหาการทุจริต การตัดสินใจที่จะ
ให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมการค้นหารือสอบสวนเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ผู้บริหารสูงสุด หากผู้
ตรวจสอบภายในเห็นว่าผู้บริหารหน่วยรับตรวจ หรือผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ด าเนินการอย่างเหมาะสม หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายในควรรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทันที 

ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและองค์กรก ากับดูแลอื่น 
1. มีการประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ เพื่อลดความ

ซ้ าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตรวจสอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่ตรวจพบ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

2. ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในหารือกับฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะ
น าเสนอรายงานต่อบุคคลอ่ืน 

3. มีการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ได้แก่ ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี  รวมถึงองค์กรก ากับดูแลอ่ืน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซึ่งกันและกัน 

4. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน  ต้องก าหนดแนวทางในการขอผลการตรวจสอบจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบขององค์กรก ากับดูแลอื่น เพื่อช่วยในการก าหนดและพิจารณาประเด็นที่มีสาระส าคัญที่เกิดข้ึนหรืออาจจะเกิดขึ้น 
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การรายงาน 
1. รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปีต่อผู้อ านวยการโรงงานไพ่ 

และคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นที่
ส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ และประเด็นอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

2. รายงานโดยปกติให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ 
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงแก้ไขในกรณีเร่งด่วนที่อาจเกิดความเสียหายต่อโรงงานไพ่หรือเพื่อ
ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อฝ่ายบริหารแต่ละระดับที่เก่ียวข้องให้รายงานด้วยวาจาก่อนในเบื้องต้น 

3. การรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการโรงงานไพ่ และผู้บริหารของหน่วยรับตรวจต้องมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนและควรด าเนินการจัดท าและน าเสนออย่างทันเวลา โดยก าหนดภายใน 7 วันนับถัดจากวันประชุมปิด
การตรวจสอบ 



- 7 - 
 

4. ในกรณีที่ฝ่ายตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ
ปฏิบัติงาน ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่ ให้รายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ทราบ เพื่อแจ้งต่อผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ต่อไป 

ในกรณีที่ฝ่ายตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายงานหรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผลการด าเนินงานของโรงงานไพ่อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีการรายงาน
ผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
และผู้อ านวยการโรงงานไพ่ทันที เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการโรงงานไพ่ต่อไป 

5.  หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อผู้อ านวยการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ  
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ อ านาจ ความรับผิดชอบส าหรับผลการด าเนินงาน ผลการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม
ของทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้รายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งประเด็นที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และประเด็นอ่ืนที่ส าคัญที่ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ หรือคณะกรรมการตรวจสอบฯ  
ร้องขอให้รายงานเป็นรายไตรมาส 

6. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องหารือกับผู้อ านวยการโรงงานไพ่ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ตามความเหมาะสมก่อนน าเสนอรายงานต่อหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงการคลัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 
จรรยาบรรณ ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน และเพื่อสร้างความ

ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมที่โรงงานไพ่คาดหวังจากผู้ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในสามารถประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน    

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

หลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในที่พึงปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ประการ คือ 
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)   

ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย             
ซึ่งความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและท าให้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่
น่าเชื่อถือ 

แนวทางปฏิบัติ 
1.   ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีส านึกรับผิดชอบ 
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพก าหนด 
3. ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระท าที่อาจเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ

การตรวจสอบภายในหรือโรงงานไพ่ 
4. เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมของโรงงานไพ่ 

2. ความเที่ยงธรรม  (Objectivity) 
ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ  ในการรวบรวม ประเมินและ

สื่อสารข้อมูลที่เก่ียวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่า ง
เป็นกลาง ไม่ล าเอียงและไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน 
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แนวทางปฏิบัติ 
1. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมินอย่างเป็น

กลาง ไม่ล าเอียง ทั้งนี้ รวมไปถึงการกระท าหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของโรงงานไพ่ด้วย 
2. ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ 
3. เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจท าให้รายงานผลการ

ตรวจสอบบิดเบือนไป 
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) 

ผู้ตรวจสอบภายในต้องเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ตนได้รับและไม่เปิดเผย
ข้อมูลโดยปราศจากอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

แนวทางปฏิบัติ 
1. รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อ

วัตถุประสงค์และหลักจริยธรรมของโรงงานไพ่ 
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency) 

ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้  ความสามารถ ยกเว้นจะได้รับค าแนะน าหรือ
ได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ

ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)  
3. พัฒนาความช านาญ ประสิทธิผลและคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง 

การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ค านิยาม  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ “Conflict of Interest” หมายถึง สถานการณ์หรือการ

กระท าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งอยู่ในฐานะอันเป็นที่ไว้วางใจ ต้องเลือกระหว่างภาระหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
พวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของโรงงานไพ่ ซึ่งอาจมีส่วนท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ แม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาจะไม่
ผิดจรรยาบรรณหรือไม่เหมาะสม  แต่สามารถสร้างความไม่เหมาะสมที่ค่อย ๆ บ่อนท าลายความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้ตรวจสอบ
ภายใน กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และวิชาชีพตรวจสอบภายใน และสามารถบั่นทอนความสามารถของผู้ตรวจสอบ
ภายในในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเที่ยงธรรม 

หากผู้ตรวจสอบภายในมีบุคคลในครอบครัว เช่น สามี ภรรยา บุตร พี่ น้อง และญาติที่เป็นพนักงานโรงงาน
ไพ่ ให้จัดท ารายงานเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งก่อนการเข้าตรวจสอบต่อหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท า
หน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา  1 ปี ก่อนการตรวจสอบ 

 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีรายละเอียด ประกอบด้วย 
1. หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมอาจถูกกระทบทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรมที่

ปรากฏผู้ตรวจสอบภายใน ต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและรายงานต่อบุคคลที่
เก่ียวข้อง  เช่น  คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้รับรายงาน 
เป็นต้น  ลักษณะของการเปิดเผยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผลกระทบ หากผู้ตรวจสอบภายในคิดว่าอาจมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมในการน าเสนอค าแนะน า จะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ที่ได้รับค าแนะน าก่อนที่จะ
ด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือก่อนเร่ิมโครงการหรือการสอบทาน 






