
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ว่าดว้ยการปฏิบตัิหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายในของส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการด าเนินงาน  การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน  
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๖  ประกอบมาตรา  ๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของ  
ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
“ผู้ว่าการ”  หมายความว่า  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
“ส านักงาน”  หมายความว่า  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
“กองทุน”  หมายความว่า  กองทุนเพื่อการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน 
“ฝ่ายบริหาร”  หมายความว่า  ผู้ว่าการ  รวมถึงข้าราชการผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

หรือบริหารงานภายในส านักงานตั้งแต่ประเภทอ านวยการระดับสูงขึ้นไป 
“หน่วยงานตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน

ของส านักงาน 
“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้ที่ผู้ว่าการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ประจ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  และให้หมายความรวมถึงผู้ตรวจสอบภายในประจ าภูมิภาค   
และเจ้าหน้าที่ต าแหน่งอื่นของส านักงานหรือผู้ที่ เหมาะสมจากส่วนราชการอื่นที่ผู้ว่าการแต่งตั้ง   
หรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ผู้ว่าการว่าจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

“ผู้ตรวจสอบภายในประจ าภูมิภาค”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ต าแหน่งอื่นที่ผู้ว่าการมอบหมาย 
ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในประจ าส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 

“หน่วยรับตรวจ”  หมายความว่า  หน่วยงานภายในซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในของส านักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  และให้หมายความรวมถึง
กองทุนด้วย 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  กิจกรรมที่ด าเนินการโดยอิสระและเป็นกลาง 
ในการให้บริการแนะน าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารและหน่วยรับตรวจ  ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่า 
และปรับปรุงการด าเนินงานของส านักงานและกองทุนให้ดีขึ้น  ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน  ความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน  และความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล 
ทางการเงนิ  ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งการตรวจสอบภายในจะช่วยใหผู้บ้รหิาร  
และหน่วยรับตรวจบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 

“กฎบัตร”  หมายความว่า  เอกสารที่เขียนขึ้นอย่างเป็นทางการ  เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์  
หน้าที่และอ านาจ  ความรับผิดชอบของการตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และคณะกรรมการ   
มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน  ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ
ภายใน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ ๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้ว่าการ 
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในอย่างเหมาะสมกับปริมาณงาน 
ข้อ ๘ ผู้ว่าการอาจพิจารณาสั่งให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี  ทั้งนี้  

งานดังกล่าวต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  หรือมีส่วนได้เสียในเรื่อง  
ที่ตรวจสอบ 

ข้อ ๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  ไม่มี ส่วนได้เสีย 
ในเรื่องที่ตรวจสอบ  ปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ของฝ่ายบริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ  ของส านักงานอันมีผลกระทบ 
ต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิ ในการเข้าถึงบุคคล  ข้อมูล  เอกสารหลักฐาน   
และทรัพย์สินต่าง ๆ  รวมทั้งให้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงาน
ของส านักงาน  เพื่อรับทราบข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ข้อ ๑๑ ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง 
มาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ผู้ว่าการอาจแต่งตั้งผู้ที่ เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ต าแหน่งอื่น  
ของส านักงานหรือจากส่วนราชการอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน  หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ตรวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจ 

ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในที่ตั้งอยู่ในส่วนกลาง  หรือหน่วยงานภายในที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคในกรณี  
ที่ภูมิภาคนั้นมิได้มอบหมายให้มีผู้ตรวจสอบภายในประจ าภูมิภาค  หรือตรวจสอบในภาพรวมของ 
การตรวจสอบภายในทั้งระบบ  รวมถึงรับผิดชอบตรวจสอบกองทุนด้วย 

(๒) ผู้ตรวจสอบภายในประจ าภูมิภาครับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายในที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตพ้ืนที่ในส่วนภูมิภาคที่ตนเองประจ าอยู ่

หมวด  ๒ 
หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดเป้าหมาย  ทิศทาง  ภารกิจงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน

และการด าเนินงานด้านต่าง ๆ   ของส านักงาน  และกองทุน  โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการ  
ผู้ว่าการ  และคณะกรรมการกองทุนโดยค านึงถึงความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน  และกองทุนด้วย 

(๒) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  เสนอผู้ว่าการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ 

(๓) จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  และกรณีที่มีการประเมินการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน  ให้ส่งส าเนาผลการประเมินให้ผู้ว่าการและคณะกรรมการกองทุนทราบด้วย 

(๔) ในกรณีที่ผู้ว่าการเห็นชอบให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ  
ให้เสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง  ระยะเวลาด าเนินการ  และผลงาน  
ที่คาดหวังจากผู้รับจ้าง  รวมทั้งข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง  ให้ผู้ว่าการพิจารณาอนุมัติให้ ว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 

(๕) ก ากับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน  ตามมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 

(๖) เสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้ว่าการ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี  โดยในส่วนแผนการตรวจสอบของกองทุนให้รายงานให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อทราบ 

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มกราคม   ๒๕๖๒



ในกรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบมีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป   
ให้เสนอแผนการตรวจสอบระยะยาวต่อผู้ว่าการ  เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจ าปีด้วย 

(๗) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าการ  หรือคณะกรรมการกองทุน  แล้วแต่กรณี  
ภายในเวลาอันสมควร  กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงาน  
ผลการตรวจสอบทันที 

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  ให้ผู้ว่าการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีต่อคณะกรรมการ 
(๘) ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหาร  และหน่วยรับตรวจ  

เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงาน 
ผลการตรวจสอบ 

(๙) ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้ว่าการ  คณะกรรมการกองทุน  ผู้บริหาร  หน่วยรับตรวจ  
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(๑๐) ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในทั้งในและนอกส านักงาน  เพ่ือให้ 
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงาน  และกองทุนบรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ 
ข้อ ๑๔ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในต้องครอบคลุมถึงการตรวจสอบ  วิเคราะห์  

รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  และการบริหาร  
ความเสี่ยงของส านักงาน  และกองทุน  แล้วแต่กรณี  ซึ่งรวมถึง 

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ  
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  หรือกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่ง 
ที่ทางราชการก าหนด  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามเป้าหมาย  วัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการหรือส านักงาน  หรือคณะกรรมการกองทุน  แล้วแต่กรณี 

(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ 

ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
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(๕) ประเมินผลการด าเนินการเกี่ยวกับการเงินการคลังของส านักงาน  และกองทุน   
แล้วแต่กรณี 

(๖) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
ข้อ ๑๕ การวางแผนการตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจที่ตั้ งอยู่ ในส่วนภูมิภาค   

ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในประจ าภูมิภาคในแต่ละเขตพ้ืนที่   
เพ่ือให้การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเพ่ือมิให้  
เกิดความซ้ าซ้อน 

การตรวจสอบภายในของหน่วยรับตรวจที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  ให้ผู้ตรวจสอบภายใน  
ประจ าภูมิภาคในแต่ละเขตพ้ืนที่   ส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
ภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าการก าหนดเพื่อสรุปเสนอผู้ว่าการ 

หมวด  ๓ 
หนว่ยรับตรวจ 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้หน่วยรับตรวจมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  และครบถ้วน 
(๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงานหรือโครงการ  ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
(๔) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสาร  ประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบได้ 
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง  และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ  ที่ผู้ว่าการ

สั่งให้ปฏิบัติ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ  หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้ว่าการพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 
ข้อ ๑๗ ให้ฝ่ายบริหารก ากับดูแลให้หน่วยรับตรวจซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ

การตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายใน  
ขอความร่วมมือ  หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องในเรื่องดังกล่าวให้ชี้แจงเหตุผลต่อผู้ว่าการเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๑๘ การด าเนินการอื่นใดในการตรวจสอบภายในที่เกิดขึ้นก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ   
ให้ถือว่าการด าเนินการดังกล่าวชอบด้วยระเบียบนี้  และการด าเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ด าเนินการ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

พลเอก  ชนะทัพ  อนิทามระ 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
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