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สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
19 สิงหำคม 2519

เรื่อง การแต่งตั้งผูต้ รวจสอบภายในส่วนราชการ
เรียน (เวียน กระทรวง ทบวง กรม)
สิ่งที่ส่งมำด้ วย บันทึกเกี่ยวกับเรื่ องนี้
ด้วยกระทรวงการคลังได้ขอให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุ มตั ิในหลักการให้ส่วน
ราชการที่ เป็ นกระทรวง ทบวง กรม และส่ วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตาแหน่ ง
อัตรากาลังเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของส่วนราชการหรื อของจังหวัดโดยเฉพาะ โดย
1. กาหนดให้ผทู้ ี่จะดารงตาแหน่ งดังกล่าว มีคุณวุฒิข้ นั ต่าในระดับปริ ญญาตรี ทางการ
บัญชี หรื อทางพาณิ ชยศาสตร์
2. ให้ข้ ึนตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี
3. ให้สานักงาน ก.พ. พิจารณาตั้งตาแหน่ งผูต้ รวจสอบภายใน เป็ นข้าราชการประจาทุก
ส่ วนราชการ ระดับกรม สาหรับกรมที่มีปริ มาณงานพอ แต่สาหรับส่ วนราชการระดับกรมที่มีงานน้อย
ควรตั้งอัตราไว้ ณ สานักงานปลัดกระทรวง
สาหรับการพิจารณารายละเอียด ควรให้สานักงาน ก.พ. ร่ วมพิจารณากับสานักงบประมาณ
และกระทรวงการคลัง ซึ่ งสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สานักงบประมาณ และสานักงาน ก.พ.
พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี แล้ว สานักงบประมาณได้พิจารณาแล้ว
เห็นชอบด้วยในหลักการ และสานักงาน ก.พ. เห็นสมควรกาหนดให้มีตาแหน่ งผูต้ รวจสอบภายในของ
ส่วนราชการขึ้นได้ และเห็นควรมอบให้กระทรวงการคลังเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการฝึ กอบรม ความละเอียด
ปรากฏตามบันทึกที่ได้แนบมาพร้อมนี้
คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมปรึ กษาเมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม 2519 ลงมติเห็นชอบด้วยและ
อนุมตั ิให้ดาเนินการต่อไปได้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
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บันทึก
เรื่อง กำรแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภำยในของส่ วนรำชกำร
ด้วยกระทรวงการคลังได้ขอให้นาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาในหลักการให้ส่วนราชการ
ที่เป็ นกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เทียบเท่า รวมถึงจังหวัดทุกจังหวัด มีตาแหน่ งอัตรากาลัง
เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบภายในของส่ วนราชการหรื อของจังหวัดโดยเฉพาะ กับทั้งกาหนดให้ผทู้ ี่จะ
ดารงตาแหน่งดังกล่าวมีคุณวุฒิข้ นั ต่าในระดับปริ ญญาตรี ทางการบัญชีหรื อทางพาณิ ชยศาสตร์ โดยให้ข้ ึน
ตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ หรื อผูว้ ่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยให้สานักงาน ก.พ. พิจารณาตั้ง
ตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายในเป็ นข้าราชการประจาทุกส่ วนราชการระดับกรมสาหรับที่มีปริ มาณงานพอ แต่
สาหรับส่วนราชการระดับกรมที่มีงานน้อยควรตั้งอัตราไว้ ณ สานักงานปลัดกระทรวง สาหรับการพิจารณา
รายละเอียดควรให้สานักงาน ก.พ. ร่ วมพิจารณากับสานักงบประมาณและกระทรวงการคลัง ความละเอียด
ปรากฏตามภาพถ่ายหนังสือกระทรวงการคลังที่ได้แนบมาพร้อมนี้
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สานักงบประมาณและสานักงาน ก.พ. พิจารณา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดว้ ยแล้ว
สำนักงบประมำณ เห็นชอบด้วยกับหลักการที่กระทรวงการคลังเสนอ
สำนักงำน ก.พ. มีความเห็นดังต่อไปนี้
1. เห็นสมควรกาหนดให้มีตาแหน่ งผูต้ รวจสอบภายในของส่วนราชการขึ้นได้โดยมีเหตุผล
ดังนี้ คือ
(1) เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2505 ข้อ 50 และระเบียบ
การรับจ่าย การเก็บรักษา และการนาส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2516 ข้อ 56
(2) งานตรวจสอบภายในเป็ นงานที่มีปฏิบตั ิอยูจ่ ริ งในเกือบทุกส่วนราชการ และ ก.พ.
ก็ได้กาหนดให้มีตาแหน่งนี้ ในบางส่ วนราชการอยู่แล้ว เช่น ในกรมการปกครอง กรมทางหลวง เป็ นต้น
สาหรับส่วนราชการที่ ก.พ. ยังมิได้กาหนดตาแหน่งนี้ข้ ึน หัวหน้าส่วนราชการก็จะแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่ ง
หรื อหลายคนเพื่อทาหน้าที่น้ นั อยูเ่ กือบทุกส่วนราชการ
(3) ตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายในเป็ นเครื่ องมือของหัวหน้าส่ วนราชการที่จะได้ทราบ
สถานภาพทางการเงิ นของส่ วนราชการที่รั บผิด ชอบ รวมทั้งจะได้ทราบการปฏิบตั ิ งานของเจ้าหน้าที่
การเงิน และบัญชีว่าถูกต้อง เรี ยบร้อย หรื อมีขอ้ บกพร่ องประการใดบ้างหรื อไม่ เพื่อจะได้หาทางแก้ไข
ได้ทนั ท่วงที และมิให้เป็ นช่องทางแห่งการทุจริ ตด้วย
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากอานาจในการสัง่ จ่ายเงิน

ส่วนใหญ่เป็ นอานาจของหัวหน้ากองคลังหรื อผูอ้ านวยการกองคลัง แต่ความรับผิดชอบยังอยู่ที่หั วหน้า
ส่วนราชการ
(4) หากไม่กาหนดให้มีตาแหน่งนี้ข้ ึน หัวหน้าส่วนราชการก็จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อื่น
เป็ นการภายในให้มาทาหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในอีกตาแหน่งหนึ่ ง ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่คนนั้นปฏิบตั ิงาน
ซึ่งเป็ นงานในหน้าที่โดยตรงได้ไม่เต็มที่
2. เห็นสมควรให้มีตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายในในระดับกรม หรื อระดับกระทรวง ตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความจาเป็ นว่าจะต้องมีตาแหน่ งนี้ ในระดับใดเป็ นกรณี ๆ ไป เช่น ใน
กรณี ที่เป็ นกรมที่มีปริ มาณงานตรวจสอบภายในมาก และมีปัญหาในการใช้จ่ายเงิน ก็ควรจะให้มีตาแหน่ ง
ผูต้ รวจสอบภายในในระดับกรม ทั้งนี้ ก็เพราะกรม (รวมทั้งสานักงานปลัดกระทรวงและส่ วนราชการที่
เทียบเท่ากรม) เป็ นนิติบุคคลและมีอานาจในการใช้จ่ายเงินงบประมาณอยู่แล้ว และการให้ผตู้ รวจสอบ
ภายในสังกัดอยูใ่ นกรมเดียวกันจะทาให้ฐานะของผูต้ รวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบภายในอย่างแท้จริ ง
แต่ในกรณี ที่กรมใดมีปริ มาณงานตรวจสอบภายในน้อยมากและเห็นว่าไม่มีปัญหาในการใช้จ่ายเงิน ก็อาจ
ไม่จ าเป็ นจะต้องมีต าแหน่ งผูต้ รวจสอบภายในในกรมนั้น โดยให้ผตู้ รวจสอบภายในของสานัก งาน
ปลัดกระทรวงเป็ นผูต้ รวจสอบให้ ในกรณี ที่กระทรวงใดเห็นว่าการให้มีตาแหน่ งผูต้ รวจสอบภายในใน
ระดับกระทรวงจะได้ประโยชน์และประหยัดกว่าที่จะให้มีตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายในในระดับกรม หรื อ
กระทรวงใดมีกรมในสังกัดเป็ นกรมที่มีปริ มาณงานด้านการเงินไม่มาก เช่น กระทรวงการต่างประเทศ
เป็ นต้น ก็ให้มีตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายในในระดับกระทรวงได้
อนึ่ง ก.พ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมอบให้กระทรวงการคลังเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
ฝึ กอบรมเพื่อให้การปฏิบตั ิงานในตาแหน่ งผูต้ รวจสอบภายในของส่ ว นราชการต่าง ๆ มีประสิ ทธิภาพ
และเป็ นไปตามความมุ่งหมายได้ประโยชน์แก่ทางราชการยิง่ ขึ้น
จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา

