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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔
____________________
โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อ ใหห นวยรับตรวจมีแ นวทางใน
การจัด ระบบการควบคุ ม ภายในให เ ป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล อั น จะส ง ผลให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึง
ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(๑ ) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปน กระทรวง ทบวง หรือกรม
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจตาม
(๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ
“หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

ก-2
“ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ
“ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหารระดับสูง
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
“ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ หรือ ดํารง
ตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและ
บุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของหนวย
รับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ ดําเนินงาน
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔ ใหผู กํ า กับ ดูแ ล และหรือ ฝา ยบริห ารเปน ผู ร ับ ผิด ชอบในการนํ า มาตรฐาน
การควบคุม ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายใน
ขอ ๕ ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายใน ทาย
ระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ โดยอย า งน อ ย
ต อ ง
แสดงข อ มู ล ดั ง นี้
(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหน วยรั บตรวจ และ
ระดับกิจกรรม
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย และจริยธรรมของ
ผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ
(๓) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม (๓)
(๕) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) ทุกหกสิบวัน พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอื่น

ก-3
ข อ ๖ ให ผูรั บตรวจรายงานต อคณะกรรมการตรวจเงิ นแผนดิ น ผู กํ ากับดูแล และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอย ปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือ ปปฏิทิน
แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตามระเบีย บ
นี้หรือไม
(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในใน
การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบของ
การควบคุมภายใน ประกอบดวย
(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(๓) จุด ออ นของระบบการควบคุม ภายในพรอ มขอ เสนอแนะและแผนการปรับ ปรุง
ระบบการควบคุมภายใน
ขอ ๗ ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ขอ ๘ ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือ
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไมมีเหตุอันควร
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น
ใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชาหรือผูควบคุมกํากับ หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ แลวแตกรณี
เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ
ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
สามารถรายงานตอประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เ กี่ยวของเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา
เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

ก-4
ขอ ๙ ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และใหคณะกรรมการ
ตรวจเงิ น แผ น ดิ น มี อํา นาจตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการบั ง คั บ ใช ร ะเบี ย บนี้
ในกรณี มี เหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงิน แผน ดินอาจยกเว นหรือผอ นผัน การ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๔

(นายปญญา ตันติยวรงค)
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๘ ตอนที่ ๙๙ ก วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

