
(สํ าเนา)
ระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
พ.ศ. 2542

--------------------------------------

โดยทีล่กัษณะงานและขอบเขตงานตรวจสอบภายในมีพัฒนาการไปจากเดิมมาก  เปนผลให
ระเบียบที่ใชบังคับ  ไมครอบคลุมสาระสํ าคัญของงานตรวจสอบภายในและไม สอดคลองกับแนว
ปฏบิตัทิีค่วรจะเปน  เพื่อใหเปนไปตามความในขอ 69 แหงระเบียบ      การเก็บรักษาเงินและการนํ า
เงนิสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520 และที่แกไขเพิ่มเติม  กระทรวงการคลังจึงกํ าหนดระเบียบการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการไวดังตอไปนี้
 ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราช
การ พ.ศ. 2542 "

ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2543  เปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของ    สวนราชการ 

พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2536 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2537
                    บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคํ าสั่งอื่นใดในสวนที่กํ าหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่ง
ขดัหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
          ขอ 4. ในระเบียบนี้
                   "การตรวจสอบภายใน" หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพยสิน          การบริหารงานดานอื่น ๆ 
ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความ       เพยีงพอและประสทิธผิลของการควบ
คมุภายในของสวนราชการ รวมทัง้การรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
                "สวนราชการ" หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สํ านักงานหรือหนวยงาน  อ่ืนใดของรัฐ 
ทัง้ในสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ   หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น
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“หัวหนาสวนราชการ”
                              - ในสวนกลาง หมายถึง ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี  หรือหัวหนาของ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม
                              -   ในสวนภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด
                    "ผูตรวจสอบภายใน"  หมายถึง  ผูตรวจสอบภายในระดับกรม  และผูตรวจสอบภายใน
ระดับกระทรวง
                   "ผูตรวจสอบภายในระดับกรม" หมายถึง ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการระดับ
กรม ผูตรวจสอบภายในของสํ านักงานปลัดกระทรวง สํ านักงานปลัดทบวง หรือ ผูตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม และผูตรวจสอบภายในของจังหวัด
                 "ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง" หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน  ผูตรวจสอบ
ภายในระดบักระทรวงหรอืทบวง และขึน้ตรงตอปลดักระทรวงหรอืปลดัทบวง โดยปฏิบัติหนาที่ตรวจ
สอบภายในเฉพาะที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือ ปลัดทบวง และ / หรือ   คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และใหทํ าหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบดวย

"คณะกรรมการตรวจสอบ" หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี
ใหมีหนาที่กํ ากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของสวนราชการ

"หนวยรับตรวจ" หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ สวนราชการ
ขอ 5. ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1
ความทั่วไป

ขอ 6. ผูตรวจสอบภายในจะตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกํ าหนดตํ าแหนงที่ ก.พ.กํ าหนด 
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงการคลังกํ าหนด
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                   ในกรณีที่สวนราชการใดมีผูตรวจสอบภายในมากกวา 1 คน ใหหัวหนา สวนราชการ
แตงตั้งผูตรวจสอบภายในคนหนึ่ง เปนหัวหนาควบคุมการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหมีอํ านาจในการ
อนญุาตหรือใหความเห็นในฐานะผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับการลา ตามระเบียบวาดวยการลาของสํ านัก
นายกรฐัมนตรี และรับรองการใชสิทธิขอรับเงินสวัสดิการและคาตอบแทนตามกฎหมาย ระเบียบ  ขอ
บงัคบัหรือคํ าสั่งใดที่กํ าหนดใหเปนอํ านาจของ ผูอํ านวยการกอง หัวหนากองหรือ       ผูดํ ารงตํ าแหนง
เทียบเทา
                   ในกรณีที่มีความจํ าเปนตองอาศัยผูเชี่ยวชาญ ที่มีความรู ความสามารถ เฉพาะทางมา
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หัวหนาสวนราชการจะแตงตั้งผูที่เหมาะสมจากสวนราชการอื่น  ให
ปฏบิตัิหนาที่ตรวจสอบภายในในสวนราชการนั้นหรือจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกก็ได
 ขอ 7. ใหผูตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอหัวหนาสวนราชการ
                    หัวหนาสวนราชการไมอาจมอบอํ านาจในการปกครองบังคับบัญชาและดูแลงานของ  
ผูตรวจสอบภายในใหผูอ่ืนได

ขอ 8. หวัหนาสวนราชการจะพิจารณาสั่งการ ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่น นอกเหนือ
จากแผนการตรวจสอบที่อนุมัติแลวไดตามควรแกกรณี   ทั้งนี้ งานดังกลาวตองเปนงานในหนาที่ของ
ผูตรวจสอบภายใน และตองไมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบหรืองานที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไมใชงานที่มีลักษณะเปนงานประจํ าหรืองานตรวจ
กอนจาย
          ขอ 9. ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระ ทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น
ในการตรวจสอบ และมิใหเปนกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของสวนราชการหรือหนวยงานใน
สงักดัอันมีผลกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

ขอ 10. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรม   รับผิดชอบตรวจสอบหนวยรับตรวจ      ดังตอไปนี้
                      (1) ผูตรวจสอบภายในในสวนกลาง  รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารสวนกลาง 
ทีมี่ส ํานักงานตั้งอยูในสวนกลาง สวนภูมิภาคหรือตางประเทศ

(2) ผูตรวจสอบภายในของจังหวัด  รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารสวนภูมิภาค
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ในกรณีที่สวนราชการในสวนกลางมีหนวยงานในสังกัดตั้งอยูในสวนภูมิภาค  หัวหนา
สวนราชการในสวนกลางอาจมอบอํ านาจใหผูวาราชการจังหวัดดํ าเนินการแทนตามระเบียบวาดวย
การบริหารงบประมาณ ระเบียบวาดวยการบริหารราชการแผนดิน ระเบียบวาดวยการพัสดุ ระเบียบ
เกีย่วกับการเงินหรือระเบียบอื่น ๆ ของทางราชการ  โดย ใหผูตรวจสอบภายในตาม (2) เปนผูรับผิด
ชอบตรวจสอบเฉพาะในสวนที่ผูวาราชการจังหวัดไดรับมอบอํ านาจใหดํ าเนินการแทน

ขอ 11. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรมและระดับกระทรวง ประสานงานและปฏิบัติงานรวม
กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหการตรวจสอบภายในของสวนราชการ มีประสิทธิภาพและ       
ประสิทธิผล

หมวด 2
ผูตรวจสอบภายในระดับกรม

ขอ 12. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกรม มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิคและ

วธิกีารตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากนอยตามความจํ าเปนและเหมาะสม โดยคํ านึงถึง
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสํ าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห
และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวย    รับตรวจ

(2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน การ
บริหารพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ของสวนราชการใหเปนไปตามนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คํ าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบการดูแลรักษาทรัพยสิน 
และการใชทรัพยากรทุกประเภท  วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

(3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแกไข   
เพือ่ใหการปฏิบัติงานตาม (1) และ (2) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัดยิ่งขึ้น  
รวมทั้งเสนอแนะเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย
สนิตาง ๆ ของทางราชการ
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(4) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคํ าปรึกษาแกผูบริหารของหนวยรับ
ตรวจ เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผูตรวจสอบ     ภายในเสนอแนะ

(5) ประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ในการประชุมรวมกับ    คณะ
กรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับขอบเขตงาน แผนงานและผลการตรวจสอบ ขอจํ ากัดและปญหาตางๆ ที่
ตรวจพบ  รวมทั้งหารือเพื่อขอรับความเห็นและขอเสนอแนะ  วิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุงแก
ไขรวมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานกับสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน  เพื่อใหการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบของสวนราชการบรรลุเปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

(6) ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นชอบใหวาจางผูเชี่ยวชาญจากภายนอกมารวม
ปฏบิตังิานตรวจสอบ ใหเสนอขอบเขตและรายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผูรับจาง  ระยะเวลา
ด ําเนนิการ  และผลงานที่คาดหวังจากผูรับจาง  รวมทั้งขอเสนอโครงการของผูรับจาง  ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ กอนเสนอใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาอนุมัติใหวาจางผูเชี่ยวชาญตอไป

(7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจาก     
หวัหนาสวนราชการ   นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจํ าป

ขอ 13. ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในใหครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห   รวม
ทัง้การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของสวนราชการ ตลอดจน
การประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายซึ่ง รวมถึง

(1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดํ าเนินงานในหนาที่ของ
หนวยรับตรวจ

(2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ / หรือระเบียบ  ขอบังคับ  คํ าสั่ง
ที่ทางราชการกํ าหนด  เพื่อใหม่ันใจไดวาสามารถนํ าไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับนโยบาย

(3) สอบทานความเชื่อถือไดของขอมูล
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(4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสินของหนวยรับ
ตรวจ ใหมีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้นๆ

(5) วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ มคาในการ ใช
ทรพัยากรของหนวยงาน  โดยคํ านึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย

ขอ 14. ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบ  ใหเปนไปตามมาตรฐานและ    คูมือการ
ตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง  กรณีที่ไมไดกํ าหนดไวใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานของสมาคม
วชิาชีพในประเทศหรือตางประเทศ

ขอ 15. ใหผู ตรวจสอบภายในในสวนกลาง  เสนอแผนการตรวจสอบประจํ าปตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ ภายในสัปดาหแรกของเดือนกันยายนของทุกป  เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กอนเสนอใหหัวหนาสวนราชการอนุมัติใหดํ าเนินการภายในเดือนตุลาคม และสงสํ าเนาใหกรมบัญชี
กลางทราบดวย

ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กํ าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดรับ
อนมัุตใิหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหวางป โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  และราย
งานผลการตรวจสอบตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ    ตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร 
หรอือยางนอยทุก 2 เดือนหรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใด    เร่ืองหนึ่งแลวเสร็จตามแผน   กรณีเร่ืองที่ตรวจ
พบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอทางราชการใหรายงานผลการตรวจสอบทันที

ขอ 16. ใหผูตรวจสอบภายในของจังหวัด เสนอแผนการตรวจสอบประจํ าปตอผูวาราชการ
จงัหวดั    เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปและสงสํ าเนาใหกรมบัญชีกลางทราบ

ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กํ าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดรับ
อนมัุตใิหปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และรายงานผลการตรวจสอบตอผูวาราชการจังหวัดโดยตรง     พรอม
ทั้งสงสํ าเนารายงานผลการตรวจสอบใหสวนราชการเจาสังกัดของหนวยรับตรวจทราบ  และใน
ท ํานองเดียวกันหากผูตรวจสอบภายในในสวนกลางตรวจสอบ     สวนราชการในสวนภูมิภาค ใหสง
ส ําเนารายงานผลการตรวจสอบใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย
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หมวด 3
ผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

ขอ 17. ใหผูตรวจสอบภายในระดับกระทรวง มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) จดัระบบการประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับกรม  เพื่อให  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับขอมูลการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในระดับกรมและใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอ
แนะตามขอ 12 (5)  เพื่อประโยชนในการกํ ากับดูแลและพัฒนาศักยภาพ     งานตรวจสอบภายใน
ของสวนราชการตามหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) วเิคราะหและเสนอความเห็นเบื้องตน เกี่ยวกับการกํ าหนดนโยบาย    และขอบเขต
ของแผนการตรวจสอบประจํ าปของผูตรวจสอบภายในระดับกรม  พรอมทั้งสรุปเปนแผนการตรวจ
สอบในภาพรวมของกระทรวง  โดยใหครอบคลุมงาน/โครงการ     ทีส่ ําคญัเสนอคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพือ่พจิารณาใหความเหน็และขอเสนอแนะ ตลอดจนประสานงานกับผูตรวจสอบภายในระดับ
กรม ในกรณีตองปรับแผนการตรวจสอบใหเปนไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) ตรวจสอบและประเมินผลการดํ าเนินงานตามแผนงาน  งาน / โครงการ ที่มีความ
ส ําคญัตอผลสํ าเร็จของนโยบาย  หรืองาน / โครงการที่ไดรับนโยบายใหติดตาม กํ ากับดูแลเปนกรณี
พเิศษ  หรืองาน / โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุวาจะเกิดความเสียหายตอราช
การ  ตามที่ปลัดกระทรวง และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย   ทั้งนี้ ใหนํ าความในขอ 
12-14 มาใชบังคับโดยอนุโลม

(4) ด ําเนินการเรงรัด ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน/โครงการ
ของผูตรวจสอบภายในระดับกรม ตามขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ประมวลและวิเคราะหรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในระดับกรม 
และสรุปผลการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวงเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน
ในการกํ ากับดูแล และการติดตามประเมินผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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(6) ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า เสนอแนะ และใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ       

ขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับระบบการตรวจสอบภายใน
(7) ด ําเนนิการเกี่ยวกับงานชวยอํ านวยการ งานเลขานุการและงานประชาสัมพันธของ

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประสานงานกับหนวยงาน
ตางๆ และผูที่เกี่ยวของ

(8) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจากปลัดกระทรวง และ/หรือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

หมวด 4
คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอ 18. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) กํ ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายในของสวนราชการและเสนอแนะมาตรการการ

ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพตอผูบริหารระดับสูงของสวนราชการ เพื่อใหการบริหารงบประมาณ
และการใชทรัพยากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

(2) ประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารและดํ าเนินงานรวมกับผูบริหารและผูมีหนา
ทีเ่กีย่วของกับการตรวจสอบปองกัน  เพื่อทบทวนและเสนอแนะมาตรการปองกันความเสียหายที่อาจ
จะเกดิขึน้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรุงขอบกพรองของระบบการควบคุมภายใน เพื่อลด
ความเสี่ยงในการบริหารงานของผูบริหาร และเพื่อปองปรามการทุจริตรั่วไหลในขั้นตอนการดํ าเนิน
งาน / โครงการของสวนราชการ

(3) มอบหมายงานตรวจสอบ งาน / โครงการที่มีความสํ าคัญตอผลสํ าเร็จของนโยบาย 
หรอืงาน / โครงการที่ไดรับนโยบายใหติดตามกํ ากับดูแลเปนกรณีพิเศษ หรืองาน / โครงการที่มีความ
เสี่ยงสูงหรือที่มีสัญญาณบอกเหตุวาจะเกิดความเสียหายตอราชการใหผูตรวจสอบภายในระดับ
กระทรวงดํ าเนินการตามขอ 17(3)

(4) เสนอแนะนโยบายการตรวจสอบ ขอบเขตและแผนการตรวจสอบ รวมทั้งการราย
งานผลการตรวจสอบแกผูตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและสนับสนุนให
การตรวจสอบภายในเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในระบบการบริหารและการจัดการของสวนราช
การ
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(5) เสนอความเห็นเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในใหเปน
ทีย่อมรับของผูบริหารและบุคคลภายนอก

(6) พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ ในกรณีที่สวนราชการจํ าเปนตองจาง       
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปฏิบัติงานดานตรวจสอบภายในตามขอ 12(6)

       (7) ประเมินผลการตรวจสอบภายใน   และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบภายในและศักยภาพของผูตรวจสอบภายในแกผูบริหารของหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ

(8) ประสานงานกับสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน ผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูบริหารของสวนราชการทุกระดับ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

(9) รายงานผลการปฏิบัติงานตอปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี ตาม
ควรแกกรณี อยางนอยปละ 2 ครั้ง

หมวด 5
หนวยตรวจรับ

ขอ 19. ใหหนวยรับตรวจ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) อํ านวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน
(2) จดัใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  และครบถวน
(3) จดัเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติ

งานเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
(4) จดัท ําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทํ ารายงานการเงิน

ใหเรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได
(5) ชีแ้จงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพิ่มเติมใหแกผูตรวจสอบภายใน
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(6) ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายในในเรื่องตางๆ ที่หัว
หนาสวนราชการสั่งใหปฏิบัติ

กรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทํ าการโดยจงใจไมปฏิบัติ หรือละเลยตอการ
ปฏบิัติหนาที่ตามวรรคแรก ใหผูตรวจสอบภายในรายงานหัวหนาสวนราชการหรือผูวาราชการจังหวัด 
พจิารณาสั่งการตามควรแกกรณี  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ      ขาราชการพลเรือนที่ใชบังคับอยู
ในขณะนั้น   หรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น

หมวด 6
เบ็ดเตล็ด

         ขอ 20. การตรวจสอบภายในของสวนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมวาดวยการตรวจสอบภายใน ที่ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

ขอ 21. ใหกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง กํ าหนดมาตรฐานและจัดทํ าคูมือหรือแนว
ปฏิบัติใหผูตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ

ขอ 22. กรณีที่สวนราชการมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ  หรือไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้    
ใหขอทํ าความตกลงกับกระทรวงการคลัง

                          ประกาศ  ณ  วันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542

          (ลงชื่อ)     ธารินทร นิมมานเหมินท
                                                                                  (นายธารนิทร นมิมานเหมนิท)
                                                                               รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลงั
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