กฎบัตรงานตรวจสอบภายใน
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2560
------------------------------------------------ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้คาแนะนา
ปรึกษาและให้ความเชื่อมั่นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับ ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและการกากับดูแลกิจการ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ง านตรวจสอบภายในปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อย่ า งเป็ น อิ ส ระสอดคล้ อ งกั บ คู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
และมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน อันจะช่วยให้องค์การสุราฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่
กาหนดและสร้างมู ล ค่าเพิ่ มให้ กับ องค์กร ซึ่งต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิ บัติงาน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และก่อให้เกิดการประสานประโยชน์โดยรวม จึงได้จัดทากฎบัตรงานตรวจสอบภายในขึ้น
และกาหนดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คานิยาม
งานตรวจสอบภายใน คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คาปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็น
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์การสุราฯ การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์การสุรา ฯ
บรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน
และการกากับดูแลอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

วัตถุประสงค์งานตรวจสอบภายใน
1. เพื่อให้ข้อแนะนาและความเชื่อมั่นที่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ในการ
ปรับปรุงกระบวนการและการสร้างคุณค่าเพิ่มของการดาเนินการขององค์การสุราฯ ในกระบวนการปฏิบัติงานทุก
ระดับและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ข้อแนะนาและความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการและ
การประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงที่สาคัญ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมภายใต้
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายขององค์การสุราฯ
3. เพื่อให้ข้อแนะนาและความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลในความเพียงพอของกระบวนการในการ
จัดทาข้อมูลทางการเงิน การบริหารและการดาเนินการที่สาคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา โดยสอบทาน
และประเมินกระบวนการในการปฏิบัติงาน ประเมินความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การบริหารงานและ
ความเพียงพอของการควบคุมภายใน
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ภารกิจและขอบเขตการปฏิบัติงาน
ภารกิจของฝ่ายตรวจสอบภายใน คือ การปฏิบัติงานให้คาแนะนาปรึกษาและทาการตรวจสอบ
เพื่อให้ ความมั่ น ใจแก่ผู้ มี ส่ วนได้ส่ ว นเสี ย ด้ว ยความเป็ นอิส ระและเที่ ยงธรรม เพื่ อเพิ่ม มูล ค่าและปรับปรุง การ
ด าเนิ น งานการบริ ห ารจั ด การอั น จะส่ งผลให้ อ งค์ ก ารสุ ราฯ สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กากับดูแลอย่างเป็นระบบ
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนจะต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเที่ยงธรรม มีความรู้
ความสามารถและเก็บ รักษาความลับ ที่ได้จากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณส าหรับผู้
ตรวจสอบภายใน
ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น (Assurance Services) เป็ น การตรวจสอบเพื่ อ น ามาประเมิ น
กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายในและการก ากั บ ดู แ ล ด้ ว ยความเป็ น อิ ส ระและเที่ ย งธรรม
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบและใช้ทักษะเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพ
2. การให้ ค าปรึ กษา (Consulting Services) เป็ นกิจกรรมการให้ คาปรึกษาแนะนาและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับองค์การสุราฯ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทาร่วมกันกับ
ผู้รับบริการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและ
การกากับดูแล โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร
ขอบเขตการปฏิบัติงาน คือ การพิจารณาว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกากับดูแลขององค์การสุราฯ ที่ได้จัดให้มีขึ้น และดาเนินการอยู่นั้นมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
1. มีการกาหนดและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานตามความเหมาะสม
3. ข้อมูลทางการเงิน การบริหารงานและการดาเนินการที่สาคัญมีความถูกต้อง เชื่อถือได้และ
ทันเวลา
4. พนักงานปฏิบัติงานตามนโยบาย มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การสุราฯ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ
6. แนวทาง แผนและวัตถุประสงค์บรรลุผลตามที่กาหนด
7. สนับสนุนให้องค์การสุราฯ มีกระบวนการควบคุม การบริหารความเสี่ยงและการกากับดูแลที่
เพียงพอและมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
8. ฝ่ายบริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและทราบประเด็นทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อองค์กร
และจัดการอย่างเหมาะสม
ในระหว่ างการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบ อาจมี ข้ อเสนอแนะเกี่ย วกับ โอกาสในการปรับ ปรุงการ
ควบคุม ทางการบริหาร ความสามารถในการทากาไรและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่ งจะได้มีการสื่อสารและ
รายงานให้ กับ ผู้บ ริห ารหน่ วยรับ ตรวจที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ บริห ารระดับสูงได้ทราบเพื่อพิจารณานาไปใช้ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อไป
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บทบาทและความรับผิดชอบ
หั ว หน้ า ฝ่ า ยตรวจสอบภายใน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารและ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพือ่
1. ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติงานและระบบสารสนเทศ การ
ควบคุมในกิจกรรมต่างๆ และการบริหารความเสี่ยงภายใต้ภารกิจและขอบเขตงานตรวจสอบที่ กาหนดอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
2. รายงานประเด็นสาคัญเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสุราฯ
และประเด็น สาคัญ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากฝ่ายบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวมทั้งแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการในกิจกรรมนั้น ๆ
3. ให้ ค าแนะน าแก่ ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติงานเป็น ไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล
ประหยัด และมีการกากับดูแลที่ดี
4. เสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจาปี
และความเพียงพอของทรัพยากรที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
5. ให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลบัญชีต่าง ๆ รวมทั้งรายงานภายในและรายงานภายนอกเชื่อถือได้
6. ประสานงานและกากับดูแลงานการติดตามและการควบคุมอื่น เช่น การบริหารความเสี่ยง
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ความปลอดภัย กฎหมาย หลักจรรยาบรรณ สภาพแวดล้อม การสอบบัญชี เป็นต้น
7. ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวังรอบคอบตามแนวทางการตรวจสอบ โดยกาหนด
ขอบเขตของงานตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบตามที่ กาหนดไว้ มีการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอ อย่างไรก็
ตามการปฏิบั ติงานตามแนวทางการตรวจสอบที่กาหนดขึ้นไม่ได้เป็นการรั บ ประกันว่าจะค้นพบทุจริตได้และผู้
ตรวจสอบภายในไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาทุจริต
8. รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ผลกระทบต่อขอบเขต คุณภาพ
ของการรายงานและความเสี่ย งที่อาจเกิดขึ้น เมื่อเห็นว่าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน และหากคณะกรรมการตรวจสอบฯ ยอมรับข้อจากัดนี้ให้บันทึกผลการหารือไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร
9. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ ตรวจสอบภายในองค์การสุ ราฯ ที่
สอดคล้องกับจรรยาบรรณตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
10. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ

ความเป็นอิสระ
สายการบังคับบัญชาของฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และสายงาน
ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ การบริหารงานทั่วไปของฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้น
ตรงผู้อานวยการองค์การสุรา
หั ว หน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในต้อ งมี ส ถานภาพอย่างน้ อยเที ยบเท่ าผู้ บ ริห ารหรือ หั ว หน้ าของ
หน่ วยงานส าคัญขององค์กร เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ โดยต้องรายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นไปด้วยความเป็นอิสระและเกิดประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริง
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ผลประโยชน์ และต้องมีการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งต้อง
ไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทาหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปี และให้มีการสับเปลี่ยนผู้ตรวจ
สอบภายในอย่างสม่าเสมอโดยการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ยกเว้น กรณีที่ต้องใช้ความชานาญเฉพาะใน
การตรวจสอบ ทั้งนี้ไม่ควรมีการสับเปลี่ยนมากเกินไปจนทาให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน

ภาระหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในมีภาระหน้าที่โดยไม่ขัดต่อความเป็นอิสระ
และความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
1. จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปีของปีบัญชีการเงินถัดไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุ ราฯ ทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชี
การเงิ น ขององค์ ก ารสุ ร าฯ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปี ที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ แ ล้ ว ให้
กระทรวงการคลังและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ถ้าในระหว่างปีบัญชีการเงินขององค์การสุราฯ มีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ หั วหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ที่มีการปรับปรุงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ทราบ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งส่งสาเนาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว ให้กระทรวงการคลังและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
2. ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกากับ
ดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูล ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การสุราฯ
5. จัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในรวมทั้งมีข้อเสนอแนะ วิธีและมาตรการในการปรับปรุง
แก้ไข
6. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงานและกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อองค์การสุราฯ
7. จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ ความสามารถของผู้ รับ ผิ ด ชอบงาน
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การสุราฯ
8. ให้คาแนะนาปรึกษา เสนอแนะวิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขแก่ฝ่ายบริหารและหน่วย
รับตรวจ เกี่ยวกับการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันการทุจริต และมีการกากับดูแลที่ดี
9. ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามข้อเสนอแนะในรายงานตรวจสอบเพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
เป็นไปโดยถูกต้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้อานวยการองค์การสุรา มอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
11. ต้องจัดให้มีการสอบทานคุณภาพของงานตรวจสอบภายในตามความเหมาะสมและให้มีการ
ประเมินจากบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระอย่างน้อยทุก 5 ปี
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การรายงาน
1. รายงานผลการปฏิบั ติ งานตามแผนการตรวจสอบรายไตรมาสและรายปี ต่อ ผู้ อานวยการ
องค์การสุรา และคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
สรุปประเด็นที่สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ ผลการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ และ
ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานโดยปกติให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะหรือปรับปรุงแก้ไขในกรณีเร่งด่วนที่อาจเกิดความเสียหายต่อองค์การสุราฯ
หรือเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อฝ่ายบริหารแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องให้รายงานด้วยวาจาก่อนในเบื้องต้น
3. การรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผู้อานวยการองค์การสุรา และผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วนและควรดาเนินการจัดทาและนาเสนออย่างทันเวลา โดยกาหนดภายใน 7 วันทาการ
หลังจากรายงานการประชุมปิดการตรวจสอบได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว
4. ในกรณีที่ฝ่ายตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธีการปฏิบัติงาน ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์การสุราฯ ให้รายงานพร้อมความเห็น
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ เพื่อแจ้งต่อผู้อานวยการองค์การสุรา ต่อไป
ในกรณีที่ฝ่ายตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายงานหรือ การกระทาที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อผลการดาเนินงานขององค์การสุราฯ อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมี
การรายงานผิ ด ปกติ ห รื อ ความบกพร่ อ งที่ ส าคั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายใน ให้ รายงานพร้อ มความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ และผู้อานวยการองค์การสุราทันที เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการ
องค์การสุราฯ ต่อไป
5. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องรายงานต่อ ผู้อานวยการองค์การสุรา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เกี่ ย วกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ อานาจ ความรับ ผิ ด ชอบ ส าหรับ ผลการด าเนิ น งาน ความเพี ย งพอและ
เหมาะสมของทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบภายในให้รายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งประเด็นที่มีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการกากับดูแล ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และประเด็นอื่นที่สาคัญที่ ผู้อานวยการองค์การสุรา หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร้องขอให้รายงานเป็นรายไตรมาส
6. หั ว หน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในต้องหารือกับ ผู้ อานวยการองค์การสุ รา และคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ตามความเหมาะสมก่อนนาเสนอรายงานต่อหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กระทรวงการคลัง สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ ดังนี้
1. ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเข้าถึงข้อมูล ทรัพย์สิน และบุคลากรอย่างเต็มที่
ทุกด้าน รวมถึงสารสนเทศพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือในการสอบถามและชี้แจงเรื่องที่ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน
ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
2. ติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ
3. จั ดสรรทรัพ ยากร กาหนดความถี่ในการปฏิ บั ติงาน เลื อกกิจกรรมหรือประเด็ น กาหนด
ขอบเขต การตรวจสอบ การใช้เทคนิคการตรวจสอบตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่
กาหนดไว้

-64. ได้รับ การสนั บ สนุ น เกี่ยวกับบุคลากรในองค์การสุราฯ เพื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
บริ ก ารอื่ น ทั้ งจากภายในและภายนอกองค์ ก ร เพื่ อ สนั บ สนุ น งานตรวจสอบภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในไม่มีสิทธิ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานใด ๆ นอกเหนืองานตรวจสอบภายใน ในองค์การสุราฯ
2. จัดทาหรืออนุมัติรายการทางบัญชี
3. ควบคุ ม ดู แ ลการปฏิ บั ติ งานของพนั ก งานอื่ น ที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ในฝ่ ายตรวจสอบภายใน ยกเว้ น
พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน

คุณสมบัติและการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน
การพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณา
จากความรู้ ทักษะทางอาชีพ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาตรี
2. มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินงานขององค์การสุราฯ
4. มีความรู้ในการปฏิบัติงานในองค์การสุราฯ การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการตรวจสอบฯ
1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีของปีบัญชีการเงิน
ถัด ไป น าเสนอผู้ อานวยการองค์ก ารสุ ร า เพื่ อขอความเห็ น ชอบ น าเสนอต่ อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เพื่อทราบ ภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชี
การเงิน ขององค์ ก ารสุ ร าฯ พร้ อ มทั้ งส่ งส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ที่ ได้ รับ การอนุ มั ติ แ ล้ ว ให้
กระทรวงการคลังและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ถ้าในระหว่างปีบัญชีการเงินขององค์การสุราฯ มีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ หั วหน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจาปี ที่มีการปรับปรุงต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ ทราบ
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งส่งสาเนาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีที่ได้รับอนุมัติ
แล้ว ให้กระทรวงการคลังและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
2. ในกรณี ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ งานตรวจสอบภายในเรื่อ งใดของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ที่ มี ค วาม
จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ความรู้ ค วามสามารถจากผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะเรื่ อ ง ให้ หั ว หน้ า ฝ่ า ยตรวจสอบภายในเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริห ารกิจการองค์การสุ ราฯ พิจารณาดาเนินการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ด้วยค่าใช้จ่ายขององค์การสุราฯ ทั้งนี้การดาเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
องค์การสุราฯ
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจัดทากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการดาเนินงานของอค์การสุราฯ โดยต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
4. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจาทุกปีตามแบบที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
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ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้อานวยการองค์การสุรา และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ
5. การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย ถอดถอน เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นต าแหน่ ง และประเมิ น ผลงานของฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบฯ พิ จ ารณาร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ก่ อ นน าเสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในควรหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบในกรณีที่หาข้อยุติร่วมกับฝ่ายบริหารไม่ได้ เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการต่อไป
7. หัวหน้ าฝ่ายตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต้องเข้าร่ว ม
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทุกครั้ง ยกเว้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ภายในไม่ควรเข้าร่วมประชุมเฉพาะวาระการประชุม และให้บันทึกเหตุผลการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม
8. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรได้หารือกับคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นการเฉพาะ โดย
ไม่มีฝ่ายบริหารอย่าน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. หั ว หน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในสามารถเข้ าพบคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ ตลอดเวลา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อรายงานการปฏิบัติงานหรือหารือประเด็นต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
10. หั ว หน้ า ฝ่ า ยตรวจสอบภายในต้ อ งยื น ยั น ความเป็ น อิ ส ระของฝ่ า ยตรวจสอบภายในต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. กรณีที่มีบุคคลภายนอกองค์กรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในและหรือให้บริการอื่น
พร้ อมกัน ไปด้ว ย หั ว หน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในต้องนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ พิ จารณาอนุมั ติว่ามี
ผลกระทบต่อความเป็ น อิส ระและความเที่ยงธรรมหรือไม่ หากพิ จารณาให้ บุ คคลภายนอกที่ปฏิ บัติงานหลาย
ประเภทมาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้บุคคลนั้นเปิดเผยรายละเอียดของการปฏิบัติงานนั้นเป็นลายลักษณ์
อักษร

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
1. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจั ดให้ มี การหารือและวางแผนการตรวจสอบร่ว มกับผู้ บ ริห าร
ระดับสูง ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบภายในครอบคลุม
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงในทุกกิจกรรม
2. ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องนาเสนอแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบประจาปี
แผนบริหารและทรัพยากร แผนงบประมาณประจาปี และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ต่อผู้อานวยการองค์การ
สุรา เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่ออนุมัติ
3. ในการบริ ห ารทั่ ว ไปของฝ่ า ยตรวจสอบภายใน ให้ ฝ่ า ยตรวจสอบภายในขึ้ น ตรงต่ อ
ผู้อานวยการองค์การสุรา เว้นแต่การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลงานของ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การสุราฯ เพื่อพิจารณา
โดยให้ ผู้อานวยการองค์การสุรา เสนอความคิดเห็ นประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ผู้อานวยการองค์การสุรา
จะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในไปรักษาการตาแหน่งอื่นหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นในขณะเดียวกันไม่ได้
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ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและองค์กรกากับดูแลอื่น
1. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงานและกาหนดขอบเขตการตรวจสอบ
ภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่ององค์การสุราฯ
2. มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ได้แก่ สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงองค์กรกากับดูแลอื่น เพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
3. หั ว หน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายใน ต้องกาหนดแนวทางในการขอผลการตรวจสอบจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรกากับดูแลอื่น เพื่อช่วยในการกาหนดและพิจารณาประเด็นที่มีสาระสาคัญที่เกิดขึ้น
หรืออาจจะเกิดขึ้น รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมอาจถูกกระทบทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรมที่
ปรากฎ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อหัวหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในและรายงานต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู้อานวยการองค์การสุรา ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องที่
เป็นผู้รับรายงาน เป็นต้น ลักษณะของการเปิดเผยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผลกระทบ หากผู้ตรวจสอบภายในคิด
ว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมในการนาเสนอคาแนะนา จะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อ
ผู้ที่ได้รับคาแนะนาก่อนที่จะดาเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้คาแนะนาหรือก่อนเริ่มโครงการหรือการสอบทาน
2. ผู้ ต รวจสอบภายในแต่ ล ะคน จะต้ อ งเปิ ด เผยความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่ อ าจมี ขึ้ น
จากการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เคยเป็นผู้บริหารในกิจกรรมที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปทาการตรวจสอบและความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหาร
กิจกรรมนั้น

จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือ
ปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน

หลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในที่พึงปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ประการ คือ
1.
2.
3.
4.

ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
การรักษาความลับ (Confidentiality)
ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

หลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทาให้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็น
ที่น่าเชื่อถือ
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1. ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียรและมีสานึกรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพกาหนด
3. ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทาที่อาจเสื่อมเสียต่อ
วิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองค์การสุราฯ
4. เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององค์การสุราฯ
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวม ประเมิน
และสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ลาเอียงและไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน
แนวทางปฏิบัติ
1. ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมิ นอย่าง
เป็นกลาง ไม่ลาเอียง ทั้งนี้ รวมไปถึงการกระทาหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์การสุราฯ ด้วย
2. ไม่รับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ
3. เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้วอาจทาให้รายงานผลการ
ตรวจสอบบิดเบือนไป
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
ผู้ ต รวจสอบภายในต้ องเคารพคุณ ค่าและสิ ท ธิของผู้ เป็ น เจ้าของข้ อมู ล ที่ ต นได้ รับ และไม่
เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอานาจหน้าที่ที่เหมาะสม เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
แนวทางปฏิบัติ
1. รอบคอบในการใช้และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
2. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใดที่ขัดต่อกฎหมายหรือขั ดต่อ
วัตถุประสงค์และหลักจริยธรรมขององค์การสุราฯ
4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)
ผู้ ต รวจสอบภายในควรใช้ ค วามรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น ในการปฏิ บั ติ งาน
ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้ ความสามารถ ยกเว้นจะ
ได้รับคาแนะนาหรือได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ
1. ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)
3. พัฒนาความชานาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์การสุราฯ ให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
ภายในของรัฐวิสาหกิจ สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ที่ได้จัดทาขึ้นเป็นแนวทาง
ในการปฏิ บั ติงานที่ถูกต้องเป็ น บรรทั ดฐานเดียวกัน สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล การปฏิบั ติงานวิช าชีพการ
ตรวจสอบภายใน

- 10 ให้ ย กเลิ ก กฎบั ต รของฝ่ า ยตรวจสอบภายใน องค์ ก ารสุ ร าฯ ลงวั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2559
และให้ใช้กฎบัตรงานตรวจสอบภายในองค์การสุราฯ ฉบับนี้แทน
(ลงชื่อ)

ปราณี วิศาลอนันตกูล
(นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ)

เชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล
(นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล)
ผู้อานวยการองค์การสุรา

พันเอก

บุญรอด ศรีสมบัติ
(บุญรอด ศรีสมบัติ)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสุราฯ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560

