มาตราการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
.............................................
วัตถุประสงค์
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของฝ่ายตรวจสอบภายในองค์การสุราฯ นี้ จัดทา
ขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่ว ย
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบั ติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ กฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค์ของมาตรการนี้เพื่อเป็นการกาหนดกระบวนการความรับผิดชอบของบุคลากรในฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ในการป้องกันและแก้ไขกรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือคาดว่าจะเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ขององค์การสุราฯ เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบภายใน
มีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม

คำนิยำม
“ความเป็นอิสระ” หมายถึง การเป็นอิสระจากสภาวะที่เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการ
ดาเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อทาให้การตรวจสอบภายในบรรลุผลโดยปราศจากอคติ หัวหน้า ผู้บริหาร
งานตรวจสอบต้องสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการได้โดยตรงและไม่จากัดเพื่อให้บรรลุถึงระดับ
ของความเป็นอิสระที่จาเป็นในการดาเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในตามหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิผล
ซึ่งทาให้ได้ในลักษณะของการรายงานแบบควบคู่ (Dual Reporting) ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความเป็นอิสระ
ของผู้ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ภารกิจ หน้าที่ และองค์กรจะต้องได้รับการจัดการ
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทาที่ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่ง
อยู่ ในฐานะอัน เป็ น ที่ ไว้ ว างใจ ต้อ งเลื อ กระหว่า งภาระหน้า ที่แ ละผลประโยชน์ ส่ ว นตัว หรื อพวกพ้อ งมากกว่ า
ประโยชน์ขององค์การสุราฯ ซึ่งอาจมีส่วนทาให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจ แม้ว่าผลลัพท์ที่ออกมาจะไม่ผิด
จรรยาบรรณหรือไม่เหมาะสม แต่สามารถสร้างความไม่เหมาะสมที่ค่อย ๆ บ่อนทาลายความเชื่อมั่นที่มีต่อผู้
ตรวจสอบภายใน กิจกรรมการตรวจสอบภายใน และวิชาชีพตรวจสอบภายใน และสามารถบั่นทอนความสามารถ
ของผู้ตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเที่ยงธรรม
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“ความเที่ยงธรรม” หมายถึง ทัศนคติอันปราศจากความเอนเอียงที่เอื้ อให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความเชื่อมั่นในงานและไม่มีการลดหย่อนในคุณภาพของงาน ทั้งนี้ดุลยพินิจของ
ผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจะต้องไม่อยู่ภายใต้การชักจูงหรือชักนาจากบุคคลอื่นหรือ
กิจกรรมอื่น สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่ อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายในไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ภารกิจหน้าที่
และองค์กรจะต้องได้รับการจัดการ

มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
1. ผู้ตรวจสอบภายในต้องยึดมั่นในการสร้างและคงไว้ซึ่งความอิสระและความเทีย่ งธรรมในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2. ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องไม่ใช้ อานาจหน้าที่กับหน่วยรับตรวจเพื่อให้กระทาการใด ๆ ที่เอื้อ
ประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยทัศนคติที่เที่ยงธรรม ไม่มีอคติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
และควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ควรให้ มีปัจจัยใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการใช้วิจารณญาณ
เข้ามาเกี่ยวข้อง
4. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรได้รับมอบหมายให้ไปช่วยปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องใน
ระยะเวลา 1 ปีก่อนการตรวจสอบ และในกิจกรรมใด ๆ ที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระ และความเทีย่ งธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น การเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบภายในยังอาจปฏิบัติ
หน้าที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ตนเคยรับผิดชอบมาก่อนได้
5. ในการพิจารณามอบหมายงานให้ ผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเพื่อความ
เชื่อมั่นในหน่วยงานหรือกิจกรรมใด ๆ นั้น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องดาเนินการให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบ
ภายในไม่มีความสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ในฐานะที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น คู่สมรส
บุ ตร หรื อ บุ ตรบุ ญธรรมที่ยั งไม่บ รรลุ นิ ติภ าวะ หรืออาจมี ความสั มพั นธ์ใ ด ๆ ที่ ทาให้ ก ารปฏิบัติ ห น้ าที่ข องผู้
ตรวจสอบภายในขาดความเที่ยงธรรม
6. ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เวลานานหลายปี หรือการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นประจาทุกงวด
ต้องมีการพิจารณาสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอโดยการปฏิบัติงานใช้ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อให้
เกิด ความเป็ น อิ ส ระและความเที่ย งธรรมในการปฏิบั ติง าน ยกเว้น กรณีที่ ต้องใช้ ความช านาญเฉพาะในการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ไม่ควรมีการสับเปลี่ยนมากเกินไปจนทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
7. ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องไม่มีอคติกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ไม่ว่าผู้บริหารหน่วยรับตรวจ
จะยอมรับหรือไม่ยอมรับคาแนะนาและข้อเสนอแนะที่ตนได้เคยเสนอไว้ครั้งก่อน
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8. หากบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน และให้บริการอื่นแก่องค์การสุราฯ
พร้อมกันด้วยอาจทาให้ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมด้อ ยลงไปได้ ดังนั้น ต้ องให้บุคคลภายนอกดังกล่าว
เปิดเผยรายละเอียดการปฏิบัติงานนั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
9. บุ ค คลภายนอกที่ เ ข้ า มาปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต รวจสอบภายในไม่ ค วรมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
บริหารงานขององค์การสุราฯ และต้องมีการจัดทารายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้ง

กำรเปิดเผยควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
1. บุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ครอบคลุมตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร พนักงาน
ต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะรายงานในเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยใช้
แบบฟอร์มที่ 1 : แบบรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน และรายงานต่อผู้อานวยการ และต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ความเชื่อมั่นในหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้แบบฟอร์ม ที่ 2 : การเปิดเผยข้อขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผู้ตรวจสอบภายในองค์การสุราฯ
3. หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกกระทบ ทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรมที่
แสดงให้เห็น ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อผู้บริหารสูงสุด และรายงานต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบฯ ผู้อานวยการองค์การสุรา ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องที่เป็น
ผู้รายงาน เป็นต้น ลักษณะของการเปิดเผยข้อมูลขึ้นอยู่กับลักษณะของผลกระทบ หากผู้ตรวจสอบภายในคิดว่า
อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมในการนาเสนอคาแนะนา จะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ที่
ได้รับคาแนะนาก่อนที่จะดาเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้คาแนะนาหรือก่อนการเริ่มโครงการหรือการสอบทาน

สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม 2559

(นางสาวปราณี วิศาลอนันตกูล)
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
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