
 

 
กรมสรรพสามิต 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
 

เพ่ืออนุวัตตามข้อ 13 (2) ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 18 กันยายน 2551 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในก าหนดกฎบัตรไว้ 
เป็นลายลักษณ์อักษร เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจ
ทราบ 
 ดังนั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงขอยกเลิกกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 
และตรากฎบัตรขึ้นใหม่ เพ่ือก าหนดค านิยาม วัตถุประสงค์ สายการบังคับบัญชา ยุทธศาสตร์ อ านาจหน้าที่   
ความรับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยรับตรวจ ให้สอดคล้องกับภารกิจ
ปัจจุบัน รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 
ดังนี้ 

1. ค านิยาม 

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษา อย่างเที่ยงธรรม
และเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายใน
จะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“กฎบัตรการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า เอกสารทางการที่ก าหนดวัตถุประสงค์ อ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการก าหนดสถานภาพของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน สายการรายงาน และความสัมพันธ์ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในกับหัวหน้า
ส่วนราชการ การก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลบุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน รวมถึงการก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

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

อย่างเที่ยงธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างเป็นอิสระในกระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมของส่วนราชการ  

 “งานบริการให้ค าปรึกษา (Consulting Services)” หมายความว่า การให้ค าแนะน าและบริการอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงาน ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับส่วนราชการ โดยการปรับปรุง
กระบวนการการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมของส่วนราชการให้ดีขึ้น  

“ผลการปฏิบัติงานของผู้อื่น” หมายความว่า รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือการให้ค าปรึกษาด้าน
ต่าง ๆ ของบุคคลอ่ืนที่นอกเหนือจากผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน เช่น รายงานผลการตรวจสอบของ    
ผู้ตรวจสอบภายนอก รายงานของที่ปรึกษาโครงการของส่วนราชการ เป็นต้น 

“ส่วนราชการ” หมายถึง  กรมสรรพสามิต 
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายถึง  กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสรรพสามิต 
“หน่วยรับตรวจ” หมายถึง  ทุกส่วนราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต  

/ “หัวหน้าส่วน... 



๒ 
 

 

“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายถึง  อธิบดีกรมสรรพสามิต 
“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ของส่วนราชการ 
 “มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน

ของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

“จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า การประพฤติตนของผู้ตรวจสอบภายในภายใต้
กรอบความประพฤติที่ดีงาม ในอันที่จะน ามาซึ่งความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระและเปี่ยม
ด้วยคุณภาพ 

 “ผู้เชี่ยวชาญ” หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้าส่วนราชการอาจแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมจากหน่วยงานภายในส่วนราชการ หรือจากส่วนราชการอ่ืนให้
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในในส่วนราชการนั้นหรือจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกได้ 

2.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 

(1) เพ่ือสร้างคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้ดีขึ้น ให้เกิดความมั่นใจต่อ 
ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินงาน และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายทรัพยากรด้วยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

(2) เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยรับตรวจ 
(3) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี กฎระเบียบ 

การปฏิบัติงานหรือการด าเนินงาน ผลการด าเนินงานหรือผลการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
ด้านการบริหาร 

(4) เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง  
นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และแนวทางปฏิบัติ 

(5) เพ่ือสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เพียงพอและเหมาะสม 
(6) เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ ให้เป็นไปตามนโยบายและ

เป้าหมายที่ก าหนด 
(7) เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
(8) เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ

ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
(9) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
(10) เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพของ

การให้บริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

3. สายการบังคับบัญชา 
(1) กลุ่มตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการและไม่อาจมอบอ านาจในการปกครอง บังคับ

บัญชา และการดูแลงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ผู้อ่ืนได้ 
(2) ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

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

ผู้ตรวจสอบภายในมืออาชีพ เพ่ิมคุณค่าให้องค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 พันธกิจ 

1. ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

2. ให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการให้ดีข้ึน  

3. ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
ก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

4.3 ค่านิยม  
ให้ค าปรึกษา สร้างความเชื่อมั่น เพ่ิมคุณค่า ตามหลักธรรมาภิบาล 

4.4 ยุทธศาสตร์  
1. การให้ความเชื่อมั่นและให้ค าปรึกษาเชิงรุก ในการตรวจสอบภายในอย่างสมเหตุสมผล   
2. พัฒนาความรู้ ความสามารถ และคุณภาพของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ ทั้งด้าน

วิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม 
3. การสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นกับหน่วยรับตรวจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.5 กลยุทธ์  
1. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาบุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ 
3. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาช่วยในบริหารจัดการและการตรวจสอบภายใน 
4. พัฒนางานตรวจสอบภายในตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ 
5. เสริมสร้างความรู้ให้หน่วยรับตรวจเชิงรุก โดยใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  

5. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.1 อ านาจหน้าที่ 

(1) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติ 
งานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ         
ผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และแนวทางการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559  

(2) ผู้ตรวจสอบภายในมีอิสระในการปฏิบัติงาน  การรายงาน และการเสนอความคิดเห็นในการ
ตรวจสอบ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด และไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็น 

/(3) ผู้ตรวจสอบ... 
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(3) ผู้ตรวจสอบภายในมีอ านาจและมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคลากร และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการสอบถาม ขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับงาน      
ที่ตรวจสอบ 

(4)  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะแก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วย
รับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการบริหารงานอย่างมีคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อันจะ
ท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

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

(6) ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณีตามที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ ทั้งนี้ งานดังกล่าว
ต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ตรวจสอบ  

5.2 ความรับผิดชอบ 
งานบริการให้ความเชื่อม่ัน 
(1) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและ       

การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของ     
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการด้วย 

(2) ติดตามสอบทานระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ในฐานะผู้ประเมินการควบคุม
อย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารได้ด าเนินไปอย่างเที่ยง
ธรรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

 (3) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการให้ความเชื่อมั่น ครอบคลุมประเภทการตรวจสอบ 6 ประเภท 
ได้แก่ การตรวจสอบรายงานทางการเงิน (Financial Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Compliance Auditing) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  (Operational Auditing) การตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน (Performance Auditing) การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) 
การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing) 

(4) ตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ    
ที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ      
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ    
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

(5) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และ
ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง          
มติคณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติตลอดจนสอบทานความเหมาะสมของระบบการดูแลรักษาทรัพย์สินว่าเป็นไป
โดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

(6) ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

(7) เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในเวลาอันสมควรหรือ    
อย่างน้อยทุก 2 เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี
ผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 

/(8) ติดตามผล... 



๕ 
 

 

(8) ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน ของหน่วยรับตรวจและรายงานผล 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ  

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

(10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ 

งานบริการใหค้ าปรึกษา 
(11) ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ

หน่วยรับตรวจเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพ่ือป้องปรามมิให้
เกิดความเสียหายต่อทางราชการ  

(12) ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และวิธีการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน และการจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในแก่หน่วยรับตรวจ 

การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน 
(13) เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน 
(14) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยรับตรวจ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวงการคลัง 
(15) พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน เช่น จัดท าแนวทางคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ

ภายใน เผยแพร่ข้อตรวจพบที่ไม่เฉพาะเจาะจงและข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา แนวทางการปฏิบัติงานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

(16) พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพ และ
ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

(17) น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยผู้ตรวจสอบภายในในการทดสอบความถูกต้องของข้อมูล
และประมวลผลข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 

(18) น าระบบบริหารจัดการงานตรวจสอบมาช่วยบริหารงานตรวจสอบภายใน  
(19) ปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน

ตรวจสอบภายในภาครัฐ และมีการประเมินผลทั้งจากภายในและภายนอกส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง 

6. ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ 

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง

ราชการก าหนด แนวทางหรือธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงาน       
ที่ตรงตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการ  รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการที่ด ี

(3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(5) ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส่วนราชการ 
(6) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
(7) ตรวจสอบและให้ค าปรึกษาแนะน าโดยน าผลการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน เช่น ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กรมบัญชีกลาง เป็นต้น มาใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบภายใน 

(8) ปฏิบัติงานตามนโยบายและงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม 
 

/7.หน้าที่ความ... 
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