
 
 
 
 



 
 

 
 

(สําเนา) 
ระเบียบกระทรวงการคลัง 

วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
พ.ศ. 2542 

-------------------------------------- 
 
 โดยที่ลักษณะงานและขอบเขตงานตรวจสอบภายในมีพัฒนาการไปจากเดิมมาก  
เปนผลใหระเบียบที่ใชบังคับ  ไมครอบคลุมสาระสําคัญของงานตรวจสอบภายในและไม 
สอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ควรจะเปน  เพื่อใหเปนไปตามความในขอ 69 แหงระเบียบ      
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520 และท่ีแกไขเพิ่มเติม  
กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบการตรวจสอบภายในของสวนราชการไวดังตอไปนี้ 
  ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการ พ.ศ. 2542 " 
 ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที ่ 1  มกราคม  2543  เปนตนไป 
 ขอ 3. ใหยกเลิก  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของ    
สวนราชการ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2537 
                     บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
           ขอ 4. ในระเบียบนี ้
                    "การตรวจสอบภายใน" หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและ
ทรัพยสิน          การบริหารงานดานอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห
ประเมินความ       เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสวนราชการ 
รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
                 "สวนราชการ" หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงาน  
อื่นใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ   
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
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  “หัวหนาสวนราชการ” 
                               - ในสวนกลาง หมายถึง ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี            
หรือหัวหนาของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม 
                               -   ในสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 
                     "ผูตรวจสอบภายใน"  หมายถึง  ผูตรวจสอบภายในระดับกรม  และ             
ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
                    "ผูตรวจสอบภายในระดับกรม" หมายถึง ผูตรวจสอบภายในของ              
สวนราชการระดับกรม ผูตรวจสอบภายในของสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานปลัด
ทบวง หรือผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม และ
ผูตรวจสอบภายในของจังหวัด 
                  "ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน  
ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวงหรือทบวง และข้ึนตรงตอปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง 
โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือ        
ปลัดทบวง และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และใหทําหนาที่เปนเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบดวย 
  "คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะรัฐมนตรีใหมีหนาที่กํากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของ             
สวนราชการ 
  "หนวยรับตรวจ" หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ 
สวนราชการ 
 ขอ 5. ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด 1 
ความทั่วไป 

 
ขอ 6. ผูตรวจสอบภายในจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ.

กําหนด และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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                    ในกรณีที่สวนราชการใดมีผูตรวจสอบภายในมากกวา 1 คน ให
หัวหนา สวนราชการแตงตั้งผูตรวจสอบภายในคนหนึ่ง เปนหัวหนาควบคุมการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งใหมีอํานาจในการอนุญาตหรือใหความเห็นในฐานะผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการลา 
ตามระเบียบวาดวยการลาของสํานักนายกรัฐมนตรี และรับรองการใชสิทธิขอรับเงิน
สวัสดิการและคาตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําสั่งใดที่กําหนดใหเปน
อํานาจของ ผูอํานวยการกอง หัวหนากองหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
                    ในกรณีที่มีความจําเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรู 
ความสามารถ เฉพาะทางมาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหนาสวนราชการจะแตงตั้งผู
ที่เหมาะสมจากสวนราชการอื่น  ใหปฏิบัติหนาที่ตรวจสอบภายในในสวนราชการนั้นหรือ
จางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกก็ได  
  ขอ 7. ใหผูตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ 
                     หัวหนาสวนราชการไมอาจมอบอํานาจในการปกครองบังคับบัญชา
และดูแลงานของผูตรวจสอบภายในใหผูอื่นได 
 ขอ 8. หัวหนาสวนราชการจะพิจารณาสั่งการ ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่น 
นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแลวไดตามควรแกกรณี   ทั้งนี้ งานดังกลาวตอง
เปนงานในหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน และตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบหรืองานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไมใช
งานที่มีลักษณะเปนงานประจําหรืองานตรวจกอนจาย 
           ขอ 9. ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและ
การเสนอความเห็นในการตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของ
สวนราชการหรือหนวยงานในสังกัดอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน
และการเสนอความเห็น 
 ขอ 10. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรม   รับผิดชอบตรวจสอบหนวยรับตรวจ       
ดังตอไปนี้ 
                       (1) ผูตรวจสอบภายในในสวนกลาง  รับผิดชอบตรวจสอบ
ราชการบริหาร        สวนกลาง ที่มีสํานักงานตั้งอยูในสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือ
ตางประเทศ 

(2) ผูตรวจสอบภายในของจังหวัด  รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหาร
สวนภูมิภาค 
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  ในกรณีที่สวนราชการในสวนกลางมีหนวยงานในสังกัดตั้งอยูในสวน      
ภูมิภาค   หัวหนาสวนราชการในสวนกลางอาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ดําเนินการแทนตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ ระเบียบวาดวยการบริหาร
ราชการแผนดิน ระเบียบวาดวยการพัสดุ ระเบียบเกี่ยวกับการเงินหรือระเบียบอื่น ๆ ของ
ทางราชการ  โดย ใหผูตรวจสอบภายในตาม (2) เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในสวน
ที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการแทน 
 ขอ 11. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับกระทรวง ประสานงานและ
ปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อใหการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

หมวด 2 
ผูตรวจสอบภายในระดับกรม 

 
 ขอ 12. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรม มีหนาที่ความรบัผิดชอบดังนี ้
  (1) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวย
เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของ
เรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย    
รับตรวจ 
  (2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหาร
การเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามนโยบายกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจน
ตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
  (3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไข   เพื่อใหการปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ         
ประสิทธิผลและประหยัดย่ิงขึ้น  รวมทั้งเสนอแนะเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือ
การทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินตาง ๆ ของทางราชการ 
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  (4) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารของ
หนวยรับตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบ     
ภายในเสนอแนะ 
  (5) ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการประชุม    
รวมกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ       
ขอจํากัดและปญหาตางๆ ที่ตรวจพบ  รวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ  
วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไขรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบของสวน
ราชการบรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  (6) ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นชอบใหวาจางผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมารวมปฏิบัติงานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติ
ของผูรับจาง ระยะเวลาดําเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผูรับจาง  รวมทั้งขอเสนอ       
โครงการของผูรับจาง  ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
กอนเสนอใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป 
  (7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการ   นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจําป 
 ขอ 13. ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึง การตรวจสอบ 
วิเคราะห   รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ของสวนราชการ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายซึ่ง 
รวมถึง 
  (1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน        
ในหนาที่ของหนวยรับตรวจ 
  (2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือระเบียบ         
ขอบังคับ คําสั่งที่ทางราชการกําหนด  เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่
ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
  (3) สอบทานความเชื่อถือไดของขอมูล 
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  (4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของ
หนวยรับตรวจ ใหมีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้นๆ 
  (5) วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการ 
ใชทรัพยากรของหนวยงาน  โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย 
 ขอ 14. ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ  ใหเปนไปตามมาตรฐานและ    
คูมือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง  กรณีที่ไมไดกําหนดไวใหถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานของสมาคมวิชาชีพในประเทศหรือตางประเทศ 
 ขอ 15. ใหผูตรวจสอบภายในในสวนกลาง  เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ภายในสัปดาหแรกของเดือนกันยายนของทุกป  เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมกอนเสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติใหดําเนินการภายในเดือนตุลาคม 
และสงสําเนาใหกรมบัญชีกลางทราบดวย 
  ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือ
ตามที่ไดรับอนุมัติใหปรับปรุงเปล่ียนแปลงระหวางป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และรายงานผลการตรวจสอบตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ    
ตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร หรืออยางนอยทุก 2 เดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใด    
เรื่องหนึ่งแลวเสร็จตามแผน   กรณีเรื่องที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอทาง
ราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที 
 ขอ 16. ใหผูตรวจสอบภายในของจังหวัด เสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอ       
ผูวาราชการจังหวัด    เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปและสงสําเนาให
กรมบัญชีกลางทราบ 
  ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือ
ตามที่ไดรับอนุมัติใหปรับปรุงเปล่ียนแปลง และรายงานผลการตรวจสอบตอผูวาราชการ
จังหวัดโดยตรง     พรอมทั้งสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบใหสวนราชการเจาสังกัด
ของหนวยรับตรวจทราบ  และในทํานองเดียวกันหากผูตรวจสอบภายในในสวนกลาง
ตรวจสอบ     สวนราชการในสวนภูมิภาค ใหสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบใหผูวา
ราชการจังหวัดทราบดวย 
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หมวด 3 
ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 

 
ขอ 17. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีหนาที่ความรบัผิดชอบดังนี้  

  (1) จัดระบบการประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกรม  เพื่อให               
คณะกรรมการตรวจสอบไดรับขอมูลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในระดับกรมและ             
ใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตามขอ 12 (5)  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลและพัฒนา
ศักยภาพ  งานตรวจสอบภายในของสวนราชการตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (2) วิเคราะหและเสนอความเห็นเบื้องตน เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย    
และขอบเขตของแผนการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบภายในระดับกรม  พรอมทั้ง
สรุปเปนแผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง  โดยใหครอบคลุมงาน/โครงการ     
ที่สําคัญเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
ตลอดจนประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกรม ในกรณีตองปรับแผนการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  (3) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  งาน / โครงการ 
ที่มีความสําคัญตอผลสําเร็จของนโยบาย  หรืองาน / โครงการที่ไดรับนโยบายใหติดตาม 
กํากับดูแลเปนกรณีพิเศษ  หรืองาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุ
วาจะเกิดความเสียหายตอราชการ  ตามที่ปลัดกระทรวง และ / หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมอบหมาย   ทั้งนี้ ใหนําความในขอ 12-14 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  (4) ดําเนินการเรงรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน       
งาน / โครงการของผูตรวจสอบภายในระดับกรม ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  (5) ประมวลและวิเคราะหรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน
ระดับกรม และสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   เพื่อประโยชนในการกํากับดูแล และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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  (6) ใหคําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะ และใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ  ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับระบบการตรวจสอบภายใน 
  (7) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ และงาน     
ประชาสัมพันธของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และประสานงานกับหนวยงานตางๆ และผูที่เกี่ยวของ 
  (8) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง 
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หมวด 4 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ขอ 18. คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนาที่ความรับผิดชอบดังนี้ 

  (1) กํากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของสวนราชการ และเสนอแนะ
มาตรการการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ  
เพื่อใหการบริหารงบประมาณและการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด 
  (2) ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดําเนินงาน รวมกับผูบริหาร
และผูมีหนาที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบปองกัน  เพื่อทบทวนและเสนอแนะมาตรการ   
ปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุง                 
ขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารงานของผูบริหาร  
และเพื่อปองปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดําเนินงาน / โครงการของสวนราชการ 
  (3) มอบหมายงานตรวจสอบ งาน / โครงการที่มีความสําคัญตอผลสําเร็จ
ของนโยบาย หรืองาน / โครงการที่ไดรับนโยบายใหติดตามกํากับดูแลเปนกรณีพิเศษ 
หรืองาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุวาจะเกิดความเสียหายตอ
ราชการใหผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวงดําเนินการตามขอ 17(3) 
  (4) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ    
รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบแกผูตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
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ตรวจสอบและสนับสนุนใหการตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบ
การบริหารและการจัดการของสวนราชการ 

(5) เสนอความเห็นเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบ   
ภายในใหเปนที่ยอมรับของผูบริหารและบุคคลภายนอก 
  (6) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ ในกรณีที่สวนราชการ
จําเปนตองจางผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในตามขอ 12(6) 
         (7) ประเมินผลการตรวจสอบภายใน   และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผูตรวจสอบภายในแกผูบริหารของหนวยงาน
ที่มีหนาที่เกี่ยวของ 
  (8) ประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารของหนวยงานที่
เกี่ยวของและผูบริหารของสวนราชการทุกระดับ   เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
  (9) รายงานผลการปฏิบัติงานตอปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรี หรือคณะ      
รัฐมนตรี ตามควรแกกรณี อยางนอยปละ 2 ครั้ง 
 

หมวด 5 
หนวยตรวจรับ 

 
 ขอ 19. ใหหนวยรับตรวจ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี ้
  (1)   อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 

(2) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  และ
ครบถวน 

(3) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ    
ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 

(4) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมท้ังจัดทํา     
รายงานการเงินใหเรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
  (5) ชี้แจงและตอบขอซักถามตางๆ  พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแก                  
ผูตรวจสอบภายใน 
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  (6) ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน              
ในเรื่องตางๆ ที่หัวหนาสวนราชการสั่งใหปฏิบัติ 
  กรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือ      
ละเลยตอการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคแรก ใหผูตรวจสอบภายในรายงานหัวหนาสวน
ราชการหรือผูวาราชการจังหวัด พิจารณาสั่งการตามควรแกกรณี  ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบ      ขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น   หรือตามกฎหมายเฉพาะของ
สวนราชการนั้น 
 

หมวด 6 
เบ็ดเตล็ด 

 
       ขอ 20.  การตรวจสอบภายในของสวนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหเปนไป
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการตรวจสอบภายใน ที่ไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง 
 ขอ 21. ใหกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง กําหนดมาตรฐานและจัดทําคูมือ
หรือแนวปฏิบัติใหผูตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ 
 ขอ 22. กรณีที่สวนราชการมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ  หรือไมสามารถปฏิบัติ       
ตามระเบียบนี้    ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
 
                          ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542 
 
 
                (ลงช่ือ)     ธารินทร นิมมานเหมินท 
                                                                                  (นายธารินทร นิมมาน
เหมินท) 
                                                                               รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง 
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