
 

 
กรมสรรพสามิต 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 

เพ่ืออนุวัตตามข้อ 17 (2) ของหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้ง 
มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 ดังนั้น  กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
และตรากฎบัตรขึ้นใหม่ เพ่ือก าหนดค านิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่   
ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ดังนี้ 

1. ค านิยาม 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น และจะช่วยให้
หน่วยงานของรัฐบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผล 
ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“กฎบัตรการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า เอกสารทางการที่ เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือก าหนด
วัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน ซึ่งกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
ต้องประกอบด้วย สถานภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ก าหนดสายการรายงาน ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ 
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบุคลากร 
และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมถึงการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

“ยุทธศาสตร์” หมายความว่า การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงานของรัฐ 
“งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)” หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ 

อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการก ากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมหน่วยงานของรัฐ  

“งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)” หมายความว่า การบริการให้ค าปรึกษาแนะน า
และบริการอ่ืน  ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงานจะจัดท าข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการ  
และมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุงกระบวนการการก ากับดูแล การบริหาร 
ความเสี่ยงและการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น  

“ผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน” หมายความว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการให้ค าปรึกษา 
ด้านต่าง ๆ ของบุคคลอื่นที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น รายงานผลการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของที่ปรึกษาโครงการของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายถึง กรมสรรพสามิต 
/“หน่วยงาน ... 
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“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
“หน่วยรับตรวจ” หมายถึง ทุกหน่วยงานของรัฐในสังกัดกรมสรรพสามิต  
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายถึง อธิบดีกรมสรรพสามิต 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหรือด ารงต าแหน่งอ่ืน 

ที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
“มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า มาตรฐานที่กระทรวงการคลัง

ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล  

“จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบภายในภายใต้กรอบ
ความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระและเปี่ยมด้วย
คุณภาพ 

“ผู้ให้บริการตรวจสอบจากภายนอก” หมายถึง หน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ 
ความสามารถเฉพาะทางด้านตรวจสอบภายในมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ 

“การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน” คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีข้ึน โดยการประเมินคุณภาพ
ของกระบวนการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ จากทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจ  
ในคุณภาพของงานตรวจสอบภายในว่าเป็นไปอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
(1) เพ่ือสร้างคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้ดีขึ้น  ให้เกิดความมั่นใจต่อ 

ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายทรัพยากรด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบรวมถึง
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

(2) เพ่ือสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจและสร้างความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 

(3) เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ กฎระเบียบ การปฏิบัติงานหรือ 
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านการบริหาร 

(4) เพ่ือให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

(5) เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

(6) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 

(7) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ
การให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3. สายการบังคับบัญชา 
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและไม่อาจมอบอ านาจในการปกครอง 

บังคับบัญชา และการดูแลงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืนได้ 
(2) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

/4. ยุทธศาสตร์ ... 
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4. ยุทธศาสตร์กลุ่มตรวจสอบภายใน 
4.1 วิสัยทัศน์กลุ่มตรวจสอบภายใน : 

ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ เพ่ิมคุณค่าให้องค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 พันธกิจ : 

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

2. ให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น  

3. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับ 
ดูแลอย่างเป็นระบบ 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
4.3 ค่านิยม : 

ให้ค าปรึกษา สร้างความเชื่อมั่น เพ่ิมคุณค่า ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.4 ยุทธศาสตร์ : 

1. การให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล   
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ ทั้งด้านวิชาการ 

คุณธรรม และจริยธรรม 
3. การสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับหน่วยรับตรวจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.5 กลยุทธ์ : 
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ 
3. การน าเทคโนโลยีมาช่วยในบริหารจัดการและการตรวจสอบภายใน 
4. พัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
5. เสริมสร้างความรู้ให้หน่วยรับตรวจเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

5. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.1 อ านาจหน้าที่ 

(1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติ งานตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559  

(2) ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน การรายงาน และการเสนอความ
คิดเห็นในการตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็นของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความคิดเห็น 

(3) ผู้ตรวจสอบภายในมีอ านาจและมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการสอบถาม ขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ที่ตรวจสอบ 

/(4) ผู้ตรวจสอบ ... 



๔ 
 

 

(4) ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้า
หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
อันจะท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(5) ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง   
โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ประเมินและให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องดังกล่าว 

(6) ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี ตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ ทั้งนี้  
งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม
ที่ตรวจสอบ 

5.2 ความรับผิดชอบ 
งานบริการให้ความเชื่อม่ัน 
(1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ       

การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ โดยค านึงถึง
การก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 

(2) ติดตามสอบทานระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 การประเมินความเสี่ยง  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารการจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ในฐานะผู้ประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ความมั่นใจว่า 
การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารได้ด าเนินไปอย่างเที่ยงธรรม  
และรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(3) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านการให้ความเชื่อมั่น ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบ 6 
ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน  (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Auditing) การตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Auditing) การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

(4) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในเวลาอันสมควร
และไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหาย
ต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันท ี

(5) ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจและรายงานผล 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  

(6) การจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้จัดท าเป็นข้อความท้ายกระดาษว่า  
“ขอสงวนสิทธิ์การเผยแพร่เอกสารนี้ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต” 

(7) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในต้องรายงานความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่หน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 

/งานบริการ  ... 
 



๕ 
 

 

งานบริการใหค้ าปรึกษา 
(9) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ

หน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือป้องปรามมิให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  

(10) ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และวิธีการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแก่หน่วยรับตรวจ 

(11) ให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน 
(12) เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติภายในเดือน

กันยายนของทุกปี 
(13) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง เป็นต้น 
เพ่ือบูรณาการงานตรวจสอบร่วมกัน 

(14) พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้บูรณาการประกอบการบริหารจัดการ 
การตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจ  

(15) ปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และหรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง

ราชการก าหนด แนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรง
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

(3) ประเมินผลการด าเนินการ สอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและ
การเงินการคลัง 

(4) สอบทานระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ
เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 

(5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
(6) สอบทานและให้ค าปรึกษาแนะน าโดยน าผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน เช่น ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบภายใน 

(7) ปฏิบัติงานตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 

7. หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ 
(1) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(2) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถ้วน 
(3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน      

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(4) จัดท าบัญชี จัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี และเอกสารอ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย        

เป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
(5) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน และสามารถ

เสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานได ้
/(6) ปฏิบัติ ... 
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