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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วย์การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544
 
โดยที่สมควรกำหนดมาตรฐานการควบดุมภายในเพื่อให้หน่วยรับตรวจมีแนวทาง
ในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานและแก่การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของประเทศชาติโดยรวม
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก) (ค) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณ๘กรรมการตรวจเงินแผ่นคืนว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ใหฯขับีงดับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศโนราชกิจจานุเบกษา
jปันต้นไป
ข้อ 3 ไนระเบียบนี้
"หน่วยรับตรวจ" หมายความว่า
(1) กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอันที่มีฐานะเงนกระทรวง
ทบวงหรือกรม
(2) หน่วยงานของราชการส่วนฎมีภาค
(3) หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอัน
(5) หน่วยงานอื่นของรัฐ
(6) ฬน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หรือดีจการที่ได้รับเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจาก
หน่วยรับตรวจตาม (I) (2) (3) (4) หรือ (5)
(7) หน่วยงานอื่นใดหรือกิจการที่ได้รับเงินฤดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกำหนดให้เ!ใน้ก
งาน การตรวจเงินแผ่นดินเป็นฝูำตรวจสอบ
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"หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า องค์การบัริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล องด์การบริหารส่วนตำบล กโงเทพมหานคร เมืองพีทยา แลไอุงค์กรปกครองส่วนท้องเนอัน
ที่มีกฎหมใยจัดตั้งขึ้น
"ผู้กำกับดูแล" หมายความว่า บุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับ
ดูแลหรือบังคับบัญชาผู้รับตรวจหรือหน่วยรับตรวจ
"ผู้รับตรวจ" หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้บ่ริหาร
ระดับสูง ผู้รับผิดชอบในการปฎิบิดิราชการหรือการบริหารของหน่วยรับตรวจ
"ฝ่ายบริหาร" หมายความว่า (รับตรวจ หรือผู้บริหารญกระดับของหน่วยรับตรวจ
"ผู้ตรวจสอบภายใน" หมายความว่า (ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วย
รุ้บตรวจหรือดำรงตำแหน่งอื่นที๋ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายใน
"การควบจมภายใน" หมายความว่า กระบวนการปฏิบิตงานที่ผู*กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร -
เเละบุดลากรของหน่วยรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดัแนินงาน
ของหน่วยรับตรวจจะบรรลุว้ตุประสงค์ของการควบคุมภายในค้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
การดำเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การงองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาง
การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และมติดณะรัฐมนตรี
ข้อ 4 ไห้ผู้กำกับดูแล และหรือฝ่ายบริหารเงนผู้รับผิดชอบในการนำมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท้ายระเบียบนี้ไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการุัควาง
ระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปอย่างมิประสิทธิภาพ และบรรฤตามวัตถุประสงค์
ของการควบคูมภาย(่ใ
ภายในท้ายระเบียบั้นีี เ นึึแนื้วึทีางึใ็ห้'ัแล้วเึสีริจึภ่าืย๋รินั็หินื้ง่ปันั้บิีแผ่วั้น้ทึรึ|นับยิบ้นี้ใิปึ้บั้งืภืรัฐ โีศ้ยอ็ย่างึนอย
ต้องแสดงข้อมูล ดังนี้
(1) สรุปภารกิจและวัดฤประสงค์การคำเนินงานที่ถืาคัญในระดับหน่วยรับตรวจ แลi
รปดับกิจกรรม
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับสภใฬแวด ล้อมการควบดงม โดยเฉพาะเกี่ยวกับดวามซื่อสัตย์และ
จริยธรรมของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรไนหน่วยรับตรวจ
(3) ความเสี่ยงตี่สีใจัพูที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตฤประสงค์ของการควบถมภายใน
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการดวบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สำคัญตาม (3)
(5) ผู้รับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวิธีการติดตามประเมินผล
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ให้หน่วยรับตรวจรายงานดวามคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในต่อผู้กลากับ
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ (ถ้า.มี) ทุกหกสิบวัน พร้อมทั้งส่งสำเนาให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินด้วย เว้นแต่สำนักงานการตรวจเงินแฝันดีนจะขอให้ดำเนินการเป็น
อย่างอื่น
กรรมการตรวจสี ึอ เกยวไกั้บึ้ก่ำั้ร้คิว็บิจิม์ภำึยีร่นึอิย่างั้นั้อิยปี้ลึ:หินึ็งึค่ำรั้งิ็ภ่ำยีในิ็นัก้าสี็บวั๊นนับจากวันสิ้นป
งบประมาณ หรือ ปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทำภายในสองร้อยสี่สิบวันนับ
จากวันวางระบบการควบคุมภใยในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ทำความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรือไม่
(2) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ในการบรรลุวัตฤประสงค์และเป่าหมายที่กำหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย
(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
สูง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(3) จุดอ่อนของระบบการควบถมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน
ข้อ 7 ในกรณีหน่วยรับตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให*ขอท้าความตกลง
กีบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ข้อ 8 ในกรณีหน่วยรีบตรวจมีเจตนาหรือปล่อยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หรือตามข้อเสนอแนะของดณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไมุ่มิ
เหจอันดวร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสามารถเสนอข้อสังเกตและความเห็นพร้อมทั้งพฤติการณ์ '-
ของหน่วยรับตรวจนั้นให้กระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือฟูิดวบดุมกำกับหรือรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจ แล้วแต่กรณี เพื่อกำหนดมาตรการที่จำเซนเพื่อให้หน่วยรับตรวจไปปฏิบัติ '
ในกรฌีกระทรวงเจ้าสังกัด หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้ควบคุบกำกับหรือรับผิดชอบของ
หน่วยรับตรวจไม่คำเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
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ดำเนินการตามอำนาจหน*าที่ และแจ้งไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประ'าปึของ
รัฐสภา เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อ 9 ให้ปฯะธไนกรรมการตรวจเงินแผ่นดินรักษาการตามระเบียบนี้ และไห้คณะ
กรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังดับใช้ระเบียบนี้ -
ในกรณีมิเหอุอันสมควร คณะกรรมการตรว่จเงินแผ่นดินอาจยกเว้นหรือผ่อนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได้
ประกาศ ณ วันที่ 2ุ8 กันยายน พ.ศ. 2ุ544
ปัญญา ตันติยวรงค์
(ขายปัญญา ตันติยวรงค์)
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศในราชกิจจานุเบ้กษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม .แ8 ตอนที่ 99 ก วันที 26 ตุลาดม 2ู546
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ที่ มท ,0805/ ฦ 231 S ' กระทรวงมหาดโท()
ถนนอัษยางิค์ กท๋มน 10:!00
กรกฎาคม 2546
เืร่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิuแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผ้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.254'
เรียน * ผู้ว่าราชการจังหวัดไกจ่งหวัด
อ้างถ ึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท.ส.2545
*สี งตี๋ส่งมาไวย ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหม้างของผ.*ตรวจสอบภายใน
พ.ศ.2546
- ตามที่ชาระทรวงมหาด โทน ไล่ออกระเบียบกระทรวงมหาดโทย ว่าด้วยการตรวจสอบกายไน่
ขององด์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 เพื่อใงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ และระเบียบดังกล่าว
ข้อ 7 กำหนดว่า "การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการปถีบ๊ตืหบ*าที่ของ'ตรวจสอบ
กาฐในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด ฯลฯ" นั้น
ค๋ณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้กาหนดระเบียบ ว่าด้วยการิปฏิบัติหงาที่ของ(ตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ.2546 เพื่อาห'หน่วยรับตรวจ (รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นj ปาัาชังนแนวทางในการ
สรร จสอบกายในใรตี มีประสีท ธิภาพและประสีท ธิผล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
 
าสอนุชา โมก=เรส)
รางปลัดกร=ไรรงมทดาท .
ทิวชู้1กฟุมภารกิจด้านแัฒนาชุม๊และถึงเสริมการปกพรองเกีิ๊์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น
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