


 

 
กรมสรรพสามิต 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2556 

 
เพ่ืออนุวัตตามข้อ 13 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดกฎบัตรไว้เป็น  
ลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 
 ดังน้ัน กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 ฉบับลงวันที่           
9  ตุลาคม 2555 และตรากฎบัตรขึ้นใหม่ เพ่ือกําหนดคํานิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าที่   
ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และการปฏิบัติตามจริยธรรมของ    
ผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับภารกิจปัจจุบัน  ดังนี้ 

1. คํานิยาม 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเช่ือมั่นและการให้คําปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบ
ภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

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

ของส่วนราชการ 
 “หน่วยรับตรวจ” หมายถึง  ทกุส่วนราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต  
“งานบริการให้ความเช่ือมั่น (Assurance Services)” หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ 

อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของส่วนราชการ  

“งานบริการให้คําปรึกษา (Consulting Services)” หมายความว่า การให้คําแนะนําและบริการอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุง
กระบวนการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น  

 
 
 
 
 
 

 



2.วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นในการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 
(2) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎระเบียบ 

การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
ด้านการบริหาร 

(3) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง  
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ 

(4) เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เพียงพอและเหมาะสม 
(5) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

เป้าหมายที่กําหนด 
(6) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
(7) เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนํา รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงข้ึน 
(8) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายใน 
(9) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ

การให้บริการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3. สายการบังคับบัญชา 
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและไม่อาจมอบอํานาจในการปกครอง บังคับ

บัญชา และการดูแลงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืนได้ 
(2) ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

4. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1 อํานาจหน้าที่ 

(1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ        
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
และแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2555 

(2) ผู้ตรวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความคิดเห็น   
ในการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการ
เสนอความเห็นของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด และมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็น 

(3) ผู้ตรวจสอบภายในมีอํานาจและมีสิทธิในการเข้าถึงและตรวจสอบบุคคล ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
ทรัพย์สิน และการดําเนินกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังการสอบถาม ขอคําช้ีแจงจากเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงาน      
ที่ตรวจสอบ 

(4)  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย
รับตรวจและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง     
อันจะทําให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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(5) ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง   
โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้คําปรึกษาแนะนําในเร่ืองดังกล่าว 

(6) ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณีตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ ทั้งน้ี งานดังกล่าว
ต้องไม่ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

4.2 ความรับผิดชอบ 

งานบริการให้ความเช่ือม่ัน 
(1) กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ       

การดําเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของ     
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการด้วย 

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

(3) ตรวจสอบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจําปีงบประมาณตาม             
ที่กรมบัญชีกลางกําหนดให้ตรวจสอบ 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการให้ความเช่ือมั่น 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    
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ      
การควบคุมภายในและความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ    
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

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

(7) ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(8) ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจและรายงานผล 
ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  

(9) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างช้าไม่เกิน  
2 เดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเร่ืองที่จะมีผลเสียหายต่อ
ทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 
 

 



งานบริการให้คําปรึกษา 
(11) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ

หน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดย่ิงขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือป้องปรามมิให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  

(12) ให้คําปรึกษาและให้ความรู้เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และวิธีการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการจัดทํารายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแก่หน่วยรับตรวจ 

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

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
(15) พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน เช่น จัดทําแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน เผยแพร่ข้อตรวจพบที่ไม่เฉพาะเจาะจงและข้อเสนอแนะ คําปรึกษา แนวทางการปฏิบัติงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

(16) พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพ และ
ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
5. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 

(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอย่างต่อเน่ือง 

(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทาง
ราชการกําหนด แนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงาน       
ที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ 

(3) สอบทานความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลการดําเนินงานและการเงินการคลัง 
(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินน้ัน 
(5) ประเมินผลการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ 
(6) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

ปฏิบัติงานตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเติม (7) 
6. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 

(1) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
(3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน      

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(4) จัดทําบัญชี จัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี และเอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อย        

เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
(5) ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(6) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่างๆ ที่หัวหน้าส่วนราชการ

สั่งให้ปฏิบัติภายในเวลาอันสมควรและรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบภายใน 60 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
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