
 
 
 
 

 
 

 



 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ   พ.ศ. 2542 
--------------------------------------  

           โดยทีล่ักษณะงานและขอบเขตงานตรวจสอบภายในมีพัฒนาการไปจากเดิมมาก 
เปนผลใหระเบียบที่ใชบังคับ ไมครอบคลุมสาระสําคัญของงานตรวจสอบภายในและไม 
สอดคลองกบัแนวปฏิบัตทิี่ควรจะเปน เพื่อใหเปนไปตามความในขอ 69 แหงระเบียบ การ
เก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520 และที่แกไขเพิ่มเติม 
กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบการตรวจสอบภายในของสวนราชการไวดังตอไปน้ี 
          ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของ
สวนราชการ พ.ศ. 2542 " 
          ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543 เปนตนไป 
          ขอ 3. ใหยกเลิก ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของ สวน
ราชการ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2537 
บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
         ขอ 4. ในระเบียบนี้ 
                  "การตรวจสอบภายใน" หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน การ
บริหารงานดานอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญช ีการวิเคราะหประเมินความ เพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสวนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบ
และขอเสนอแนะ 
                 "สวนราชการ" หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงาน อื่นใด
ของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 

                 “หัวหนาสวนราชการ” 
                       - ในสวนกลาง หมายถึง ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี หรอืหัวหนาของ
สวนราชการ ที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม 
                      - ในสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
                 "ผูตรวจสอบภายใน" หมายถึง ผูตรวจสอบภายในระดับกรม และผูตรวจสอบ
ภายในระดับกระทรวง 
                 "ผูตรวจสอบภายในระดับกรม" หมายถึง ผูตรวจสอบภายในของ สวนราชการ
ระดับกรม ผูตรวจสอบภายในของ สํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดทบวง หรือผู
ตรวจสอบภายในของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม และผูตรวจสอบ
ภายในของจังหวัด 
                 "ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน ผู
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวงหรือทบวง และขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง โดย
ปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือ ปลัดทบวง 
และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ



ตรวจสอบดวย 
                 "คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะรัฐมนตรี ใหมีหนาที่กํากับดูแล การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของ สวน
ราชการ 
                "หนวยรับตรวจ" หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ สวน
ราชการ 
           ขอ 5. ใหปลดักระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด 1 
ความทัว่ไป

           ขอ 6. ผูตรวจสอบภายในจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.
กําหนด และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

                   ในกรณีที่สวนราชการใดมีผูตรวจสอบภายในมากกวา 1 คน ใหหัวหนา สวน
ราชการแตงตั้งผูตรวจสอบภายในคนหนึ่ง เปนหัวหนาควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหมี
อํานาจในการอนุญาตหรือใหความเห็นในฐานะผูบังคับบญัชาเกี่ยวกับการลา ตามระเบียบ
วาดวยการลาของสํานักนายกรัฐมนตรี และรับรองการใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการและ
คาตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งใดที่กําหนดใหเปนอํานาจของ 
ผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
                  ในกรณีที่มีความจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรู ความสามารถ เฉพาะ
ทางมาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หวัหนาสวนราชการจะแตงตั้งผูที่เหมาะสมจากสวน
ราชการอื่น ใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในในสวนราชการนั้นหรือจางผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกก็ได  
           ขอ 7. ใหผูตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ 
หัวหนาสวนราชการไมอาจมอบอํานาจในการปกครองบังคับบญัชาและดูแลงานของผู
ตรวจสอบภายในใหผูอื่นได 
           ขอ 8. หัวหนาสวนราชการจะพิจารณาสั่งการ ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่น 
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแลวไดตามควรแกกรณี ทั้งน้ี งานดังกลาวตองเปน
งานในหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน และตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบหรืองานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไมใชงาน
ที่มีลักษณะเปนงานประจําหรืองานตรวจกอนจาย 
          ขอ 9. ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็นในการตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของสวนราชการ
หรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอ
ความเห็น 
         ขอ 10. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรม รับผดิชอบตรวจสอบหนวยรบัตรวจ 
ดังตอไปน้ี 
                     (1) ผูตรวจสอบภายในในสวนกลาง รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหาร 
สวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือตางประเทศ 
                     (2) ผูตรวจสอบภายในของจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารสวน
ภูมิภาค 

                            ในกรณีที่สวนราชการในสวนกลางมีหนวยงานในสังกัดตั้งอยูในสวน 
ภูมิภาค หัวหนาสวนราชการในสวนกลาง อาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการ



แทนตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ ระเบียบวาดวย การบริหารราชการ แผนดิน 
ระเบียบวาดวยการพัสด ุระเบียบเกี่ยวกับการเงินหรือระเบียบอื่น ๆ ของทางราชการ โดย ให
ผูตรวจสอบภายในตาม (2) เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในสวนที่ผูวาราชการจังหวัด
ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 
         ขอ 11. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับกระทรวง ประสานงานและ
ปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหการตรวจสอบภายในของสวนราชการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หมวด 2 
ผูตรวจสอบภายในระดบักรม

         ขอ 12. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรม มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
                     (1) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวย
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบ ที่ยอมรับโดย ทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ ของระบบการควบคุมภายใน และความสําคัญ ของ
เรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย 
รับตรวจ 
                     (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหาร
การเงิน การบริหารพัสดแุละทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ของสวนราชการให
เปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั คาํสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจน
ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
                     (3) ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและประหยัดยิง่ขึ้น รวมทั้งเสนอแนะเพื่อปองปราม มิใหเกิดความเสียหาย หรือ
การทุจริต รั่วไหลเกี่ยวกบัการเงินหรือทรัพยสินตาง ๆ ของทางราชการ 

                     (4) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารของหนวย
รับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบ ภายใน
เสนอแนะ 
                     (5) ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการประชุม รวมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับขอบเขต งาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ขอจํากัดและ
ปญหาตางๆ ที่ตรวจพบ รวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ วิธีการ หรือ
มาตรการในการปรับปรุงแกไขรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบของสวนราชการบรรลุ
เปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
                     (6) ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นชอบใหวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอก
มารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของ ผูรับ
จาง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผูรับจาง รวมทั้งขอเสนอ โครงการของ
ผูรับจาง ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ กอนเสนอให 
หัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป 
                     (7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาสวนราชการ นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 
           ขอ 13. ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึง การตรวจสอบ 



วิเคราะห รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ
สวนราชการ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายซึ่ง รวมถึง 
                    (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ในหนาที่
ของหนวยรับตรวจ 
                    (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพื่อใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตาม
วัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
                    (3) สอบทานความเชื่อถือไดของขอมูล 

                    (4) ตรวจสอบระบบการดแูลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวย
รับตรวจ ใหมีความเหมาะสม กับประเภทของทรัพยสินน้ันๆ 
                    (5) วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการ ใช
ทรัพยากรของหนวยงาน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย 
           ขอ 14. ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเปนไปตามมาตรฐานและ คูมือ
การตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง กรณีที่ไมไดกําหนดไวใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพในประเทศหรือตางประเทศ 
           ขอ 15. ใหผูตรวจสอบภายในในสวนกลาง เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสัปดาหแรกของเดือนกันยายนของทุกป เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม กอนเสนอใหหัวหนาสวนราชการ อนุมัติใหดําเนินการ ภายในเดือนตุลาคม 
และสงสําเนาใหกรมบัญชีกลางทราบดวย 
                      ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบ ตามแผน ที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่
ไดรับอนุมัติ ใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระหวางป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร หรืออยางนอยทุก 2 เดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใด เรื่อง
หน่ึงแลวเสร็จตามแผน กรณีเรื่องที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอทางราชการให
รายงานผลการตรวจสอบทันที 
            ขอ 16. ใหผูตรวจสอบภายในของจังหวัด เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอ ผูวา
ราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน เดือนกันยายนของทุกปและสงสําเนาให
กรมบัญชีกลางทราบ 
                         ใหผูตรวจสอบภายใน ตรวจสอบตามแผนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือ
ตามที่ไดรับอนุมัติใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และรายงานผลการตรวจสอบตอผูวาราชการ
จังหวัดโดยตรง พรอมทั้งสงสําเนารายงานผล การตรวจสอบใหสวนราชการ เจาสังกัดของ
หนวยรับตรวจทราบ และในทํานองเดียวกันหากผูตรวจสอบภายในในสวนกลางตรวจสอบ 
สวนราชการในสวนภูมิภาค ใหสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบดวย 

หมวด 3 
ผูตรวจสอบภายในระดบักระทรวง

             ขอ 17. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี  
                          (1) จัดระบบการประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกรม เพื่อให 
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับขอมูล การปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในระดับกรมและ 
ใหขอคิดเหน็หรือขอเสนอแนะตามขอ 12 (5) เพือ่ประโยชนในการกํากับดูแล และพัฒนา
ศักยภาพ งานตรวจสอบภายในของสวนราชการตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 



                          (2) วิเคราะหและเสนอความเห็นเบื้องตน เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และ
ขอบเขตของแผนการตรวจสอบ ประจําปของผูตรวจสอบภายในระดับกรม พรอมทั้งสรุป
เปนแผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง โดยใหครอบคลุมงาน โครงการ ที่สําคัญ
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ ตลอดจน
ประสานงาน กับผูตรวจสอบภายในระดับกรม ในกรณีตองปรับแผนการตรวจสอบใหเปนไป
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                          (3) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน งาน / โครงการ 
ที่มีความสําคัญตอผลสําเร็จของนโยบาย หรืองาน / โครงการที่ไดรับนโยบายใหติดตาม 
กํากับดูแลเปนกรณีพิเศษ หรืองาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูง หรือที่มีสัญญาณบอกเหตุวา 
จะเกิดความเสียหายตอราชการ ตามที่ปลัดกระทรวง และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย ทัง้น้ี ใหนําความในขอ 12-14 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                         (4) ดําเนินการเรงรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน / 
โครงการของผูตรวจสอบภายใน ระดับกรม ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
                         (5) ประมวลและวิเคราะหรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ระดับกรม และสรุปผลการตรวจสอบใน ภาพรวมของกระทรวงเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล และการติดตามประเมินผล การตรวจสอบ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

                         (6) ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะ และใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับระบบการตรวจสอบภายใน 
                         (7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ และงาน 
ประชาสัมพันธของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และประสานงานกับหนวยงานตางๆ และผูที่เกี่ยวของ 
                         (8) ปฏิบตัิงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 

หมวด 4 
คณะกรรมการตรวจสอบ

         ขอ 18. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
                     (1) กํากับดแูลระบบการตรวจสอบภายในของสวนราชการ และเสนอแนะ
มาตรการ การควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ เพื่อให
การบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
                     (2) ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดําเนินงาน รวมกับผูบริหารและ
ผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ ปองกัน เพื่อทบทวนและเสนอแนะมาตรการ ปองกัน
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง ขอบกพรองของ
ระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผูบริหาร และเพื่อปอง
ปราม การทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน / โครงการของสวนราชการ 
                     (3) มอบหมายงานตรวจสอบ งาน / โครงการที่มีความสําคัญตอผลสําเร็จของ
นโยบาย หรืองาน / โครงการที่ไดรับ นโยบาย ใหติดตามกํากับดูแลเปนกรณีพิเศษ หรือ
งาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือ ที่มีสัญญาณบอกเหตุวา จะเกิดความเสียหาย ตอ
ราชการ ใหผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวงดําเนินการตามขอ 17(3) 



                     (4) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ รวมทั้ง
การรายงานผล การตรวจสอบแกผูตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ
และสนับสนุนใหการตรวจสอบภายใน เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในระบบการบริหาร 
และการจัดการของสวนราชการ 
                     (5) เสนอความเห็นเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ ภายใน
ใหเปนที่ยอมรับ ของผูบริหาร และบุคคลภายนอก 
                     (6) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ ในกรณีที่สวนราชการจําเปน ตอง
จางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มาปฏิบัติงาน ดานตรวจสอบภายในตามขอ 12(6) 
                     (7) ประเมินผลการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบภายใน และศักยภาพ ของผูตรวจสอบภายในแกผูบริหารของหนวยงานที่มี
หนาที่เกี่ยวของ 
                     (8) ประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารของหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูบริหารของสวนราชการทุกระดับ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
                     (9) รายงานผลการปฏิบตัิงานตอปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรี หรือคณะ 
รัฐมนตรี ตามควรแกกรณี อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

หมวด 5 
หนวยตรวจรบั

         ขอ 19. ใหหนวยรบัตรวจ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังน้ี 
                     (1) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
                     (2) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม และครบถวน 
                     (3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน ในการตรวจสอบ 
                     (4) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทํา 
รายงานการเงินใหเรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
                     (5) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแก ผู
ตรวจสอบภายใน 

                     (6) ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่อง
ตางๆ ที่หัวหนาสวนราชการสั่งใหปฏิบัติ 
กรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือ ละเลยตอการปฏิบัติ
หนาที่ตามวรรคแรก ใหผูตรวจสอบภายใน รายงานหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการ
จังหวัด พิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ ขาราชการ พลเรือน
ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น หรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น 

หมวด 6 
เบด็เตลด็

         ขอ 20. การตรวจสอบภายในของสวนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการตรวจสอบภายใน ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 



         ขอ 21. ใหกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง กําหนดมาตรฐานและจัดทําคูมือหรือ
แนวปฏิบัติใหผูตรวจสอบภายในถือปฏิบัต ิ
         ขอ 22. กรณีที่สวนราชการมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือไมสามารถปฏิบัต ิตาม
ระเบียบนี้ ใหขอทําความตกลง กับกระทรวงการคลัง 

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 

 
(ลงชื่อ) ธารนิทร นิมมานเหมินท 
(นายธารินทร นิมมานเหมินท) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

 

 

 


