
 

 

กรมสรรพสามิต 
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2555 
 

เพ่ืออนุวัตตามข้อ 13 (2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งกําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในกําหนดกฎบัตรไว้เป็น  
ลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ 
 ดังน้ัน กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับลงวันที่ 1 ตุลาคม 2550 และ
ตรากฎบัตรขึ้นใหม่ เพ่ือกําหนดคํานิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขต    
การปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ และการปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

1. คํานิยาม 

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

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กรมสรรพสามิต 
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต 
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการ 
“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า สํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สํานักมาตรฐานและ

พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 สํานักแผนภาษี สํานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สํานักบริหารทรัพยากร
บุคคล สํานักบริหารการคลังและรายได้ สํานักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง สํานักงาน
สรรพสามิตภาคที่ 1-10 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่สาขา  

2.วัตถุประสงค์ 
(1) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎระเบียบ 

การปฏิบัติงานหรือการดําเนินงาน ผลการดําเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
ด้านการบริหาร 

(2) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง  
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี แนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา 

(3) เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
(4) เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

เป้าหมายที่กําหนด 



 

(5) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

(6) เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

(7) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

(8) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การให้บริการอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3. สายการบังคับบัญชา 
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและไม่อาจมอบอํานาจในการปกครอง บังคับ

บัญชา และการดูแลงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืนได้ 
(2) หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

4. อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4.1 อํานาจหน้าที่ 

(1) ผู้ตรวจสอบภายในมีความอิสระในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความคิดเห็น   
ในการตรวจสอบและมิให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัด       
อันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็น 

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

(3)  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย
รับตรวจและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง     
อันจะทําให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(4) ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เก่ียวข้อง   
โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้คําปรึกษาแนะนําในเรื่องดังกล่าว 

(5) ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณีตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ ทั้งน้ี งานดังกล่าว
ต้องไม่ทําให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

4.2 ความรับผิดชอบ 
(1) กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ       

การดําเนินงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของ     
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการด้วย 

(2) ตรวจสอบความถูกต้อง เช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ    
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ      
การควบคุมภายในและความสําคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ    
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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(3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และ
ทรัพย์สิน รวมท้ังการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง          
มติคณะรัฐมนตรี แนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา ตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแล
รักษาทรัพย์สินว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

(4) ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(5) ติดตามผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้       
การปฏิบัติงานตาม (2) – (4) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือ
ป้องปรามมิให้เกิดความเสียหาย  

(6) เสนอแผนการตรวจสอบประจําปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
(7) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรืออย่างน้อย      

ทุก 2 เดือนนับจากวันที่ดําเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเร่ืองที่จะมีผลเสียหาย
ต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

(8) เสนอผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข
ของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ และรายงานให้หน่วยตรวจสอบภายในทราบ
ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

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 

6. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
(1) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
(3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน      

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(4) จัดทําบัญชี จัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี และเอกสารอื่นที่เก่ียวข้องให้เรียบร้อย        

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

สั่งให้ปฏิบัติภายในเวลาอันสมควร 
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กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

7. การปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 
จริยธรรมน้ีกําหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน            

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทุกคนควรยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักการพ้ืนฐานดังต่อไปน้ี 
(๑) หลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เป็นหลักการพื้นฐานใน  

การปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ โดยใช้สามัญสํานึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 
(๒) ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมน้ี นอกเหนือจากการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของข้าราชการ และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
(๓) ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดํารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๓.๑) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในจะสร้างให้เกิดความไว้วางใจ
และทําให้ดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบภายในมีความน่าเช่ือถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

(๓.๒) ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพในการรวบรวมข้อมูล ประเมินผล และรายงานด้วยความไม่ลําเอียง ผู้ตรวจสอบภายในต้องทําหน้าที่
อย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์ และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวหรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามา 
มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติงาน 

(๓.๓) การปกปิดความลับ (Confidentiality) ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพในคุณค่าและสิทธิของ 
ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลที่ได้รับทราบจากการปฏิบัติงาน และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก      
ผู้ที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงเสียก่อน ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเก่ียวข้องกับกฎหมาย
เท่าน้ัน 

(๓.๔) ความสามารถในหน้าที ่(Competency) ผู้ตรวจสอบภายในจะนําความรู้ ทกัษะและประสบการณ์
มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 
 

กฎบัตรฉบับน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่ วันที่  1   กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
 
 

เห็นชอบโดย 
 (นางเบญจา หลุยเจริญ) 
  อธิบดีกรมสรรพสามิต 

          วันที่  29 มิถุนายน 2555 
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