
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 กรมสรรพสามติ 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 

เพ่ืออนุวัตตามข้อ 13 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2551 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2551 ซ่ึงกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดกฎบัตรไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจ
ทราบ 
 ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557 
และตรากฎบัตรขึ้นใหม่  เ พ่ือกําหนดคํานิยาม วัตถุประสงค์  สายการบังคับบัญชา อํานาจหน้า ท่ี   
ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และการปฏิบัติตาม
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคลอ้งกับภารกิจปัจจุบัน  ดังนี้ 

1. คํานิยาม 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเช่ือม่ันและการให้คําปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซ่ึงจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏบิัติงานเปน็ท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับจาก
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

“จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบภายในภายใต้
กรอบความประพฤติท่ีดีงาม ในอันท่ีจะนํามาซ่ึงความเช่ือม่ันและให้คําปรึกษาอย่างเท่ียงธรรม เป็นอิสระและเป่ียม
ด้วยคุณภาพ 

“ส่วนราชการ” หมายถึง  กรมสรรพสามิต 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง  ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการ 
 “หน่วยรบัตรวจ” หมายถงึ  ทุกส่วนราชการในสงักัดกรมสรรพสามิต  
 “งานบริการให้ความเช่ือม่ัน (Assurance Services)” หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ 

อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของส่วนราชการ  
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“งานบริการให้คําปรึกษา (Consulting Services)” หมายความว่า การให้คําแนะนําและบริการอ่ืน ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงาน ซ่ึงมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุง
กระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น  

“ผู้เช่ียวชาญ” หมายถึง ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เฉพาะทางมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งต้ังผู้ท่ีเหมาะสมจากหน่วยงานภายในส่วนราชการหรือจากส่วนราชการอ่ืนให้
ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบภายในในส่วนราชการนั้นหรือจ้างผู้เช่ียวชาญจากภายนอกได้ 

2.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

(1) เพ่ือสร้างคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้ดีขึ้น ให้เกิดความม่ันใจต่อ 
ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายทรัพยากรด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

(2) เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 
(3) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎระเบียบ 

การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
ด้านการบริหาร 

(4) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง  
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ 

(5) เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เพียงพอและเหมาะสม 
(6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

เป้าหมายท่ีกําหนด 
(7) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
(8) เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงขึ้น 
(9) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏบิัติตนภายใต้กรอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(10) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ

การให้บริการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

3. สายการบังคับบญัชา 
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและไม่อาจมอบอํานาจในการปกครอง บังคับ

บัญชา และการดูแลงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืนได้ 
(2) ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
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4. อํานาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบ 
4.1 อํานาจหน้าที่ 

(1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติ 
งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ        
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และแนวทางการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555  

 (2) ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบั ติงาน การรายงาน และการเสนอความคิดเห็น   
ในการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการ
เสนอความเห็นของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความ
คิดเห็น 

(3) ผู้ตรวจสอบภายในมีอํานาจและมีสิทธิในการเข้าถึงและตรวจสอบบุคคล ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
ทรัพย์สิน และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการสอบถาม ขอคําช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน      
ท่ีตรวจสอบ 

 (4)  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย
รับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง     
อันจะทําให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(5) ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซ่ึงหน้าท่ีดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีเกี่ยวข้อง   
โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ประเมินและให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องดังกล่าว 

(6) ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณีตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ ทั้งนี้ งานดังกล่าว
ต้องไม่ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมท่ีตรวจสอบ 

4.2 ความรับผดิชอบ 
งานบริการให้ความเชื่อมั่น 
(1) กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ       

การดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของ     
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการด้วย 

(2) ติดตามสอบทานระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ในฐานะผู้ประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ความม่ันใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ดําเนินไปอย่างเที่ยง
ธรรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

(3) ตรวจสอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจําปีงบประมาณตาม             
ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดให้ตรวจสอบ 

/(4) ตรวจสอบ... 
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(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการให้ความเช่ือม่ัน ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบ 6 ประเภท 
ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

(5) ตรวจสอบความถูกต้อง เช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ    
ท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ      
การควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ    
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และ
ทรัพย์สิน รวมท้ังการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง          
มติคณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินว่าเป็นไป
โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

(7) ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เปา้หมายท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(8) ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจและรายงานผล 
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  

(9) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างช้าไม่เกิน  
2 เดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องท่ีตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อ
ทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 

งานบริการใหค้ําปรึกษา 
(11) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ

หน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดย่ิงขึ้น รวมท้ังเสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  

(12) ให้คําปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และวิธีการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแก่หน่วยรับตรวจ 

การพฒันาระบบงานตรวจสอบภายใน 
(13) เสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
(14) ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงการคลัง 
(15) พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน เช่น จัดทําแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน เผยแพร่ข้อตรวจพบท่ีไม่เฉพาะเจาะจงและข้อเสนอแนะ คําปรึกษา แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

 
 

/ (16) พัฒนา..... 
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(16) พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพ และ
ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

(17) นําโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยผู้ตรวจสอบภายในในการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล
และประมวลผลข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

(18) นําระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบมาช่วยบริหารงานตรวจสอบภายใน  

5. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน้าท่ีของหน่วยรับตรวจ 

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง

ราชการกําหนด แนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติท่ีผ่านมา เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงาน       
ท่ีตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี 

(3) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 
(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(5) ประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ 
(6) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากร 
(7) ปฏิบัติงานตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม 

6. หน้าที่ความรับผดิชอบของหน่วยรบัตรวจ 
(1) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และครบถ้วน 
(3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน      

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(4) จัดทําบัญชี จัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย        

เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
(5) ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมท้ังหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ท่ีหัวหน้าส่วนราชการ

สั่งให้ปฏิบัติภายในเวลาอันสมควรและรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน 60 วัน นับจากวันท่ี
ได้รับแจ้งเปน็หนังสือ  

(7) ส่งสําเนารายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กลุ่มตรวจสอบภายใน 
กรมสรรพสามิตทราบทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหวัหน้าส่วนราชการ พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

 

/ 7. การปฏบิติั... 



 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




