ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
-----------------------------------โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทาง
ในการจัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะสงผลให
เกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติ
โดยรวม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15(3)(ก)(ค)แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ
กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้
“หนวยรับตรวจ” หมายความวา
(1) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอืน่ ที่มีฐานะเปนกระทรวง
ทบวง หรือกรม
(2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค
(3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น
(5) หนวยงานอื่นของรัฐ
(6) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุนหรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจาก
หนวยรับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)

(7) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให
สํานักงาน การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ
“หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ผูกํากับดูแล” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการ
กํากับดูแลหรือบังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ
“ผูรับตรวจ” หมายความวา หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือ
ผูบริหารระดับสูง ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ
“ฝายบริหาร” หมายความวา ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ
“ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของ
หนวยรับตรวจ หรือดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน
“การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล
ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความ
เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรี
ขอ 4 ใหผูกํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐาน
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับ
การจัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
ขอ 5 ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการ
ควบคุมภายในทายระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
โดยอยางนอยตองแสดงขอมูล ดังนี้

(1) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหนวยรับตรวจ
และระดับกิจกรรม
(2) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตย
และจริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ
(3) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน
(4) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสีย่ งที่สําคัญ
ตาม (3)
(5) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอ
ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) ทุกหกสิบวัน พรอมทั้งสง
สําเนาใหสาํ นักงานการตรวจเงินแผนดินดวยเวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอให
ดําเนินการเปนอยางอื่น
ขอ 6 ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ หรือปปฏิทิน แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทํา
ภายใน สองรอยสี่สิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
(1) ทํ า ความเห็ น ว า ระบบการควบคุ ม ภายในของหน ว ยรั บ ตรวจที่ ใ ช อ ยู มี
มาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละ
องคประกอบของการควบคุมภายในประกอบดวย
(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล

(3) จุ ด อ อ นของระบบการควบคุ ม ภายในพร อ มข อ เสนอแนะและแผนการ
ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ขอ 7 ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความ
ตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ขอ 8 ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงิน
แผ น ดิ น โดยไม มี เ หตุ อั น ควร คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น สามารถเสนอข อ สั ง เกตและ
ความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้น ใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา
หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจแลวแตกรณี เพื่อ กําหนดมาตรการที่
จําเปนเพื่อใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ
ในกรณีกระทรวงเจาสังกัดหรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบ
ของหนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินสามารถรายงานตอประธานรัฐสภา เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่
เกี่ ย วข อ งเพื่ อ พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ แ ละแจ ง ไปยั ง คณะกรรมาธิ ก ารพิ จ ารณา
งบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภาเพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป
ขอ 9 ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้ และให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช
ระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผัน
การปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2544

(นายปญญา ตันติยวรงค)
ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 118 ตอนที่ 99 ก วันที่ 26 ตุลาคม 2544

