
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545 

__________________________ 
 
 โดยสมควรใหมีลักษณะงานและขอบเขตงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 77 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และมาตรา 5 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. 2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2545” 
 ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ 3  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้หรือที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 4  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนด
หลักเกณฑวิธีปฏิบัติ ตีความวินิจฉัยปญหา เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ขอ 5  ในระเบียบนี้ 
 “การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดานอ่ืน ๆ ตลอดจนการ
ตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล 
 “ผูบริหารทองถิ่น” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรีและ
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายถึง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ปลัดเทศบาลและ    ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 “ผูตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายในขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 “หนวยรับตรวจ” หมายถึง หนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และใหหมายความรวมถึงกิจการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหารหรือ
กํากับดูแล 
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 ขอ 6  แนวทางการตรวจสอบภายใน 
   (1)  ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวย
เทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่
ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
   (2)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การ
พัสดุ และทรัพยสินรวมทั้งการบริหารงานดานอ่ืน ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไป
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบ
การดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดย
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
   (3)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุง แกไข เพ่ือใหการปฏิบัติงาน ตาม (1) และ (2) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ เพ่ือปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหล
เกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (4)  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่งที่ทางราชการกําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตาม
วัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
   (5)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารทองถิ่น 
และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่
ผูตรวจสอบภายในเสนอแนะ 
   (6)  เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุ
เปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  โดยประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
และผูตรวจสอบ  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด  หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง 
   (7)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  และการเสนอความเห็นในการ
ตรวจสอบตองมีความเปนอิสระ 
 ขอ 7  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของ
ผูตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด และคูมือการตรวจสอบภายใน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ในกรณีที่ไมไดกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติหนาที่ไว ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคูมือการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงการคลัง 
 
 



-3- 
 
 ขอ 8  ใหผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอผูบริหารทองถิ่น  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และสงสําเนาแผนการตรวจสอบใหผูวา
ราชการจังหวัดทราบดวย 
 ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ไดรับ
อนุมัติใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหวางป และรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารทองถิ่น
ภายในเวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือน หรือเม่ือตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหน่ึงแลวเสร็จ
ตามแผน กรณีเร่ืองที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบตามวรรคสองใหผูวา
ราชการจังหวัดทราบดวย 
 ขอ 9  หนวยรับตรวจมีหนาที่และความรับผิดชอบดังน้ี 
   (1)  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
   (2)  จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน 
   (3)  จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
   (4)  จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทํา
รายงานการเงินใหเรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
   (5)  ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผู
ตรวจสอบภายใน 
   (6)  ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่อง
ตาง ๆ ที่ผูบริหารทองถิ่นสั่งใหปฏิบัติ 
 ในกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอการ
ปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผูบริหารทองถิ่นพิจารณาสั่งการตาม
ควรแกกรณี 
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 
  

    รอยตํารวจเอก ปุระชัย   เปยมสมบูรณ       
(ปุระชัย   เปยมสมบูรณ) 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
 

 



ที่ มท 0805/ ว 2316      กระทรวงมหาดไทย 
           ถนนอัษฎางค กทม. 10200 
        8  กรกฎาคม  2546 
 

เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 
 

เรียน ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

อางถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2545 
 

สิ่งที่สงมาดวย  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน  
    พ.ศ.2546 
 

  ตามที่กระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2545  เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ และ
ระเบียบดังกลาวขอ 7 กําหนดวา  “การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ
หนาที่ของผูตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด ฯลฯ” น้ัน 
  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินไดกําหนดระเบียบ วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผู
ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546  เพ่ือใหหนวยรับตรวจ (รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น) นําไปใชเปน
แนวทางในการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 

  จึงเรียนมาเพื่อแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ และถือปฏิบัติตอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

          (ลงชื่อ)      อนุชา  โมกขะเวส 
   (นายอนุชา  โมกขะเวส) 

  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
          หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น 
โทร. 0-2241-9026 
โทรสาร 0-2241-5646 
 



 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.2546 

_______________ 
 

 โดยที่สมควรกําหนดระเบียบวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน เพ่ือใหหนวยรับ
ตรวจนําไปใชเปนแนวทางในการจัดใหมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ  และมีประสิทธิผลอันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานและการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก) แหงพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ.2542  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของ      
ผูตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป ระเบียบหรือขอบังคับใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ 3 ในระเบียบนี้ 
 “หนวยรับตรวจ” หมายความวา 
 (1) กระทรวง ทบวง กรม สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง ทบวง หรือกรม 
 (2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
 (3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 
 (4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
 (5) หนวยงานอื่นของรัฐ 
 (6) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ไดรับเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับตรวจ 
ตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) 
 (7) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
 “หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้น 
 “ผูกํากับดูแล”  หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือ
บังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 
 “ผูรับตรวจ”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 
 “ฝายบริหาร”  หมายความวา  ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
 “คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความวา  คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี 
หรือผูมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด ใหมีหนาที่กํากับดูแลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ของหนวยรับตรวจ 
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 “การตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  กิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนอิสระและเปนกลางที่
หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้นเพ่ือใหเกิดความมั่นใจและใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน การตรวจสอบภายในชวยใหหนวยรับตรวจบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด โดยการประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการกํากับดูแลอยางเปนระบบ
และมีระเบียบแบบแผนที่ดี 
 “หนวยตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  หนวยงานของหนวยรับตรวจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดําเนิน
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน 
 “หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงสูงสุดของหนวยตรวจสอบ
ภายในที่ไดรับการแตงตั้งโดยผูรับตรวจหรือผูมีอํานาจตามที่กฎหมายกําหนด 
 “ผูตรวจสอบภายใน”  หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ 
หรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 
 ขอ 4 ใหหนวยรับตรวจนําแนวทางปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในทายระเบียบน้ีไปใช
เพ่ือใหการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ขอ 5 ใหหนวยรับตรวจสงสําเนาแผนการตรวจสอบประจําปและแผนการตรวจสอบเฉพาะ
กรณีของหนวยตรวจสอบภายในที่ไดรับการอนุมัติแลว ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสามสิบ
วันนับจากวันที่ไดรับอนุมัติ เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอ่ืน 
 ขอ 6 ใหหนวยรับตรวจสงสําเนารายงานผลการตรวจของผูตรวจสอบภายในและของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีขอตรวจพบที่สําคัญ  และเกิดความเสียหายหรืออาจเกิดความเสียหายให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายในสิบหาวันนับจากวันที่ผูรับตรวจไดรับรายงานผลการตรวจ 
 ขอ 7 ใหผู รับตรวจกํากับดูแลใหหนวยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบภายในตามที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอความรวมมือ  หากมีปญหาหรือขอขัดของใน
การปฏิบัติงานใหชี้แจงเหตุผลตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 
 ขอ 8 ใหผูรับตรวจกําหนดใหผูตรวจสอบภายในเปนผูตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหนวยรับตรวจใหสอดคลองกับมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 
 ขอ 9 ในกรณีหนวยรับตรวจ ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหหนวยรับตรวจขอทํา
ความ   ตกลงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 ขอ 10 ในกรณีหนวยรับตรวจ มีเจตนาหรือละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบน้ีหรือตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยไมมีเหตุอัน
สมควร  คณะกรรมการตรวจเงินมีอํานาจเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤติการณของหนวยรับ
ตรวจใหกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา  หรือผูกํากับดูแล แลวแตกรณี เพ่ือกําหนดมาตรการที่
จําเปนใหหนวยรับตรวจไปปฏิบัติ 
 ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา  หรือผูกํากับดูแล  ไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจรายงานตอประธานรัฐสภาเพื่อแจง
ไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่  รวมทั้งแจงไปยงั
คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของรัฐสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
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 ขอ 11 ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้  และคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี้ 
 ในกรณีมีเหตุอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ความในระเบียบนี้ได 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  28  กุมภาพันธ พ.ศ.2546 
ปญญา  ตันตยิวรงค 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม 120  ตอนที่ 25 ก.  วันที ่24 มีนาคม 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัิหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน 
 
 การปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายในควรเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน     ดังน้ี 
 (1) ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ  ปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและ
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการที่กําหนดในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง 
 (2) ผูตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  กระทรวงกลาโหม  หนวยงานของราชการสวน    
ทองถิ่น  และของหนวยรับตรวจอื่น  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายในที่ออกโดยหนวยงานเจาสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลในระดับ
กระทรวงหรือเทียบเทา 
 กรณีระเบียบวาดวยการตรวจสอบภายใน ตาม (1) และ (2) มิไดกําหนดใหปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการตรวจสอบใด  ใหปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่
เผยแพรโดยสมาคม     ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย  หรือ Standards for the Professional 
Practice of Internal Auditing ที่กําหนดโดย The Institute of Internal Auditors (llA) ฉบับลาสุด 
 
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน 
แนวทางปฏิบัติที่ 1 
 ผูกํากับดูแลมีหนาที่รับผิดชอบสูงสุดในการทําใหเกิดความมั่นใจวา  ฝายบริหารไดจัดใหมีและ
ดํารงรักษาไวซ่ึงระบบการควบคุมภายใน  ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน 
 ฝายบริหารมีหนาที่รับผิดชอบจัดใหมีและดํารงไวซ่ึงระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  รวมทั้งพิจารณาวินิจฉัยขอตรวจพบและ
ขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน  เพ่ือสั่งการใหผูรับผิดชอบดําเนินการตาม
ความเหมาะสมและทันเวลา 
 ทั้งน้ีเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายในมีประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 
แนวทางปฏิบัติที่ 2 
 หนวยตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการ
กํากับดูแล เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงาน และชวยใหหนวยรับตรวจสามารถประเมินและ
ปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุม และกระบวนการกํากับดูแล
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคที่หนวยรับตรวจกําหนด 
 
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายในโดยทั่วไปรวมถึง 
 2.1 การสอบทานและประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลของหนวย     
รับตรวจ ซ่ึงครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของ เพ่ือใหเกิด : 
  (1) ความมั่นใจวาการดําเนินการ หรือการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ 
  (2) ความมั่นใจในความถูกตองครบถวน และนาเชื่อถือของขอมูลการเงิน และการ
ดําเนินงาน 
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  (3) การดูแลรักษาทรัพยสินและผลประโยชนของหนวยรับตรวจมิใหเกิดการสูญเสียการ
เสียหาย รวมทั้งการเสียหายจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (4) ความมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ 
  (5) การเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแลอยาง
ตอเน่ือง 
 2.2 การสอบทานและติดตามแผนการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน เพ่ือชวยใหหนวยรับ
ตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคและเปาหมาย 
 2.3 การใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษกับสภาพแวดลอมของความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
มีนัยสําคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล 
 
แนวทางปฏิบัติที่ 3 
 หนวยตรวจสอบภายในควรอยูในโครงสรางการแบงสวนงานของหนวยรับตรวจอยางเปน
ทางการ และมีสถานภาพสูงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ โดยใหขึ้นตรงตอผูรับตรวจหรือมี
สายการบังคับบัญชาตามที่กระทรวงการคลังหรือผูมีอํานาจตามกฎหมายกําหนด และผูรับตรวจจะ
มอบหมายใหผูอ่ืนควบคุมดูแลและปกครองบังคับบัญชาแทนไมได และจะแตงตั้งใหหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายในไปรักษาการในตําแหนงอ่ืน หรือแตงตั้งผูอ่ืนมารักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน ในขณะเดียวกันไมได และหนวยรับตรวจควรจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอ
ตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายในอยางเหมาะสมกับปริมาณงาน และความซับซอนของ
กิจกรรมดานตางๆ ของหนวยรับตรวจ โดยผูปฏิบัติหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานเต็ม
เวลาและไมควรไปชวยปฏิบัติงานอื่นใดที่ไมใชงานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน 
 กรณีหนวยรับตรวจซึ่งไมไดรับการจัดสรรอัตรากําลังดานการตรวจสอบภายในหรือไดรับแตไม
เพียงพอ ถามีเหตุผลความจําเปนและมีประโยชนคุมคาที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบภายใน หนวยรับตรวจ
อาจมอบหมายบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหทําหนาที่ตรวจสอบภายในตามที่เห็นควร โดย
บุคลากรดังกลาวตองมีหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงและตองปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเต็มเวลา 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทีมีความจําเปนตองอาศัยบุคคลภายนอกหรือผูเชี่ยวชาญที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะดาน หนวยรับตรวจอาจแตงตั้งผูที่เหมาะสม หรือจางผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก แลวแตกรณี ทั้งน้ี ตองไมขัดกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ และหนวยรับตรวจควร
กําหนดใหมีการจัดทําขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางผูเชี่ยวชาญ (Terms of Reference) หรือ 
กําหนดคําสั่งแตงตั้งบุคคลภายนอกในลักษณะที่สอดคลองกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
 ไมวาในกรณีใด การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองไมขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
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แนวทางปฏิบัติที่ 4 
 ผูตรวจสอบภายในตองมีความเปนอิสระจากกิจกรรมที่ตรวจสอบ โดยมีสถานภาพที่สามารถ
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางเปนอิสระตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และใหขอเสนอแนะที่
เปนประโยชน ปราศจากอคติและมีความเปนกลาง 
 ผูตรวจสอบภายในควรอยูในสถานะที่สามารถปฏิบัติงานโดยปราศจากความมีอคติและการ
แทรกแซงจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไม
ควรปฏิบัติงานตรวจสอบในหนวยงานหรือกิจกรรมที่ตนเคยปฏิบัติมากอน อันจะทําใหหรืออาจทําใหเสีย
ความเปนกลางในการแสดงความเห็น หรืออาจมีการขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทาง
ราชการ หรือกระทบตอความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ยกเวนเปนงานใหคําแนะนําปรึกษา 
 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายในตองแจงผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป 
และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี) ทันทีที่ทราบ หรือสงสัยวาตนเองขาดหรือสงสัยวาขาดความเปน
กลางในงานตรวจสอบภายในที่ไดรับมอบหมายอันเนื่องมาจากการขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือ
ประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ 
 ทั้งนี้ ผูรับตรวจไมควรกําหนดใหหนวยตรวจสอบภายในมีอํานาจสั่งการในเชิงการบริหารซึ่ง
อาจสงผลกระทบตอการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นอยางเปนกลาง 
 
แนวทางปฏิบัติที่ 5 
 ผูตรวจสอบภายในมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของ
มาตรการควบคุมภายในที่ฝายบริหารกําหนดเพื่อปองกันหรือลดโอกาสการเกิดการทุจริต ทั้งน้ี ฝายบริหาร
ของหนวยรับตรวจเปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพไมสามารถใหหลักประกันวาจะคนพบการ
ทุจริต ผูตรวจสอบภายใน ไมควรมีหนาที่รับผิดชอบในการปองกันหรือคนหาการทุจริต แตควรใช
วิจารณญาณในการปฏิบัติงานของตนที่จะสามารถบงชี้ความเสี่ยงตอความเสียหายของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นได ดังน้ี 
 5.1 ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ผูตรวจสอบภายในควรพิจารณาและให
ความสําคัญเปนพิเศษกับจุดออนที่มีสาระสําคัญที่ตรวจพบจากระบบการควบคุมภายในนั้นวามีความ
เสี่ยงที่จะเกิดทุจริตหรือขอผิดพลาดหรือไม 
 5.2 ในการสอบทานกิจกรรมที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในควรตื่นตัวและตระหนักถึงโอกาสที่
อาจเกิดการทุจริต ซ่ึงรวมถึงการใหคําแนะนําที่มีประโยชนแกฝายบริหารเพื่อปองกันการทุจริต 
 5.3 ผูตรวจสอบภายในสามารถเปนสวนหนึ่งของทีมงานการตรวจสอบทุจริต ซ่ึงอาจหมาย
รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตที่เกิดแลว หรือการทุจริตที่ยังเปนที่สงสัยอยู 
 การปองกันและคนหาการทุจริตเปนงานที่หนวยตรวจสอบภายในชวยฝายบริหาร เพ่ือใหการ
ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคโดยไมมีการทุจริตเปนอุปสรรค ดังน้ัน การวางแผนอยางระมัดระวัง 
รอบคอบ ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ จึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผู
ตรวจสอบภายใน หนวยตรวจสอบภายในจําเปนตองประสานงานกับฝายบริหารอยางใกลชิด และฝาย
บริหารตองเห็นความสําคัญโดยสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในการทําการตรวจสอบนั้น 
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 ทั้งน้ี ฝายบริหารควรดําเนินการใหหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในไดรับขอมูลเกี่ยวกับการ
ทุจริตโดยไมชักชา เพ่ือใหหนวยตรวจสอบภายในประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ
กํากับดูแลที่มีอยูวาเพียงพอหรือไม และ/หรือเพ่ือวางแผนการตรวจสอบใหสามารถพบหรือลดโอกาสการ
ทุจริต และเพื่อใหคําแนะนําฝายบริหารเกี่ยวกับการตรวจสอบในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
 
แนวทางปฏิบัติที่ 6 
 หนวยรับตรวจที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติงานหรือบริหารงานควร
จัดใหมีผูตรวจสอบภายในซึ่งมีความรูความสามารถอยางเพียงพอที่จะตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใหสามารถประเมินและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
การควบคุม และการกํากับดูแลไดอยางเหมาะสมและเกิดประโยชน 
 
การปฏิบัติหนาที่การตรวจสอบภายใน 
แนวทางปฏิบัติที่ 7 
 ผูตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปฏิบัติที่กําหนดในจริยธรรมของ             
ผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความมีจุดยืนที่ม่ันคง ความเที่ยงธรรม การรักษาความลับ และความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือเปนหลักประกันความมั่นใจในความเที่ยงธรรม และการใหคําแนะนําปรึกษาที่มี
คุณภาพ 
 
แนวทางปฏิบัติที่ 8 
 หนวยรับตรวจควรจัดใหมีเอกสารที่เขียนขึ้นอยางเปนทางการ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคอํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจมีความ
เขาใจอันดีตอการจัดใหมีหนวยตรวจสอบภายใน รวมทั้งอํานาจหนาที่ของหนวยตรวจสอบภายใน 
 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในควรจัดทําและเสนอเอกสารขางตนของหนวยตรวจสอบภายใน
ตอผูรับตรวจ เพ่ือพิจารณาอนุมัติดวยความเห็นชอบของผูกํากับดูแล หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (ถามี)  
ทั้งน้ี ควรมีการสื่อสารเอกสารดังกลาวใหบุคลากรทุกระดับของหนวยรับตรวจทราบทั่วกัน โดยเอกสาร
น้ันควรมีสาระสําคัญอยางนอย ดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค และขอบเขตขอบการตรวจสอบภายใน และ 
  2. สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน 
 เอกสารดังกลาวควรระบุถึงการใหอํานาจหนาที่หนวยตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ 
  1. การเขาถึงและติดตอสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรของหนวยรับตรวจ 
  2. การเขาถึงขอมูลและแฟมขอมูลตางๆ ของหนวยรับตรวจ รวมถึงขอมูลดานการบริหาร 

และรายงานการประชุมของฝายบริหาร 
  3. การตรวจสอบกิจกรรมและสวนงานตางๆ ของหนวยรับตรวจ 
  4. การปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบภายในตามที่ไดรับมอบหมายจากผูรับตรวจ 
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แนวทางปฏิบัติที่ 9 
 กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหมายรวมถึงการจัดทําแผนการตรวจสอบ การ
ตรวจสอบ การวิเคราะหและประเมินขอมูลที่ไดจาการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ และการ
ติดตามผลการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 
 ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยตรวจสอบภายใน ตามกระบวนการปฏิบัติงานดังกลาว 
โดยทั่วไปครอบคลุมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลสําเร็จทุกกิจกรรมในหนวยรับตรวจการ
ตรวจสอบภายในจึงสามารถกระทําไดเปน 3 ประเภทหลัก คือ (1) การตรวจสอบดานการดําเนินงาน (2) 
การตรวจสอบดานการเงิน และ (3) การตรวจสอบดานการปฏิบัติตามขอกําหนด 
 การตรวจสอบภายใน จึงไมควรเนนการตรวจสอบประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ แตควร
เลือกประเภทของการตรวจสอบที่เหมาะสมที่สุด โดยขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการตรวจสอบของหนวงรับ
ตรวจที่กําหนดไวในเอกสารตามที่กลาวไวในแนวทางปฏิบัติที่ 8 และความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยรับตรวจที่เปนผลจากการประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการ
กํากับดูแล  
 การประเมินการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล อาจกระทําไดดังน้ี 
 1. การบริหารความเสี่ยง 
  กระทําไดโดยการประเมินการระบุความเสี่ยง การวิเคราะหความเสี่ยง การจัดการความ
เสี่ยงที่มีนัยสําคัญ เพ่ือใหขอเสนอแนะปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหมี
ประสิทธิภาพ 
 2. การควบคุม 
  กระทําไดโดยการประเมินประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการควบคุม และสงเสริมใหมี
การปรับปรุงการควบคุมอยางตอเน่ือง 
 3. การกํากับดูแล 
  กระทําไดโดยการประเมินและปรับปรุงกระบวนการการกํากับดูแลใหดีขึ้น โดย 
  - การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ และสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทราบ 
  - การติดตามผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 
  - การใหความมั่นใจวา บุคลากรของหนวยรับตรวจมีความรับผิดชอบตอผลการตดัสนิใจ 

และผลการปฏิบัติหนาที่ และ 
  - การรักษาไวซ่ึงคุณคา หรือผลประโยชนของหนวยรับตรวจและผูที่เกี่ยวของ 
 



     (สําเนา) 
 

 
 
 
ที่  มท 0313.6/ ว 799  

 
 
 
            กระทรวงมหาดไทย 
            ถนนอัษฎางค  กทม.10200 

21  มีนาคม  2544 

เรื่อง      การสอบทานการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เรียน     ผูวาราชการจังหวดัทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย    1. แบบสอบทานการปฏิบัติงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  (แบบ 1) 
  2. แบบสอบทานการดําเนินการตามโครงการ   (แบบ 2) 
  3. แบบสรุปผลการสอบทานการปฏิบตัิงานการเงิน บญัชี และพัสด ุ(แบบ 3) 
  4. แบบสรุปผลการสอบทานการดําเนินการตามโครงการ  (แบบ 4) 

ดวยคณะกรรมการการตรวจสอบประจํากระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ไดกําหนด
แนวทางปฏิบัติใหสวนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงาน ในความรับผิดชอบ
ใหมีความถูกตองตามระเบยีบของทางราชการ  โดยใหหัวหนาสวนราชการ สอบทานการปฏิบตังิานดาน
การเงิน การบญัชี และพัสดุ ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระบบการควบคุม 
การใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ใหมีความถูกตอง และเปนไปตามระเบียบของทางราชการและเพื่อถือ
เปนแนวทางเดียวกันกับสวนราชการสวนกลาง รวมทั้งเพ่ือใหมีการประเมินผลโครงการวาคุมกับงบประมาณ 
ที่ใชไปหรือไม จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือปฏิบัติดังน้ี 

1. ใหผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ และหัวหนาหนวยงานคลงั สอบทาน
การปฏิบตัิงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ ตามแบบฟอรมที่กําหนด (แบบ 1) ทุกงวด 3 เดือน แลว
รายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ  

2. ใหผูบริหารทองถิ่นและปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สอบทานการดําเนินการตาม
โครงการตามแบบฟอรมที่กาํหนด (แบบ 2) ทุกงวด 3 เดือน เพ่ือประเมินผลโครงการวาเปนไปตาม
แผนงาน เปาหมายและคุมกับงบประมาณที่ใชไปหรือไม แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

 
 
 

/ 3. เม่ือผูวา…. 
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3. เม่ือผูวาราชการจังหวัด ไดรับแบบสอบทานตามขอ 1 และขอ 2 แลว ใหสรุปผลการสอบทาน 
ตามแบบฟอรมที่กําหนด แบบ 3 และแบบ 4 รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง ถือปฏิบัตติอไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

     (ลงชื่อ)       อภัย  จันทนะจุลกะ 
       (นายอภัย  จันทนะจุลกะ) 
รองปลัดกระทรวง ปฏิบตัิราชการแทน 
        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมการปกครอง 
สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น 
โทร. (02) 2415646, 2414588 
โทรสาร (02) 2415646 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ1 
แบบสอบทานการปฏิบัตงิานการเงิน บัญชี และพสัดุ 

(  )  งวด ต.ค.  - ธ.ค.     (  ) งวด ม.ค. - มี.ค. 
(  )  งวด เม.ย. - มิ.ย.      (  ) งวด ก.ค. -  ก.ย. 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น………………………………………………………………… 
อําเภอ……………………………….…………..จังหวัด……………………………………… 

 
ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

ทําบาง 
ไมทําบาง 
หรือ 
มีบาง 
ไมมีบาง 

ระเบียบ 
มติ ครม 
คูมือ ฯ 

สาเหตุของ 
ขอบกพรอง 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงบประมาณ 
1.1 การใชรายจายแตละหมวดของแต   
     ละงาน หรือโครงการเปนไปตาม  
     งบประมาณที่ต้ังไว 
 
 
1.2 การโอนเงินงบประมาณและการ 
     แกไข เปล่ียนแปลงคําชี้แจง 
     งบประมาณเปนไป ตามระเบียบ 
 
1.3 มีการเบิกตัดปหรือขยายเวลาเบิก 
     ตัดปโดยถือตามระเบียบกระทรวง  
     มหาดไทยวาดวยการเบิกจาย ฯ 
 
 
 
 
 
เงินฝากธนาคารหรือเงินฝากคลัง 
2.1 เงินรายไดนําฝากธนาคารถูกตอง 
     และเปนไปตามกําหนดเวลา 
2.2 เงินนอกงบประมาณ เชนเงินประกัน 
     สัญญา หรือเงินที่มีผูอุทิศให ไดนํา 
     ฝากธนาคาร ถูกตอง และเปนไป 
     ตามกําหนดเวลา 
2.3 หลักฐานการฝากธนาคาร และหรือ  
     ฝากคลัง ถูกตอง 

    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยวิธีการงบประมาณ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2541 และแกไขเพ่ิมเติม 
 
ขอ 26 – ขอ 32 
 
 
 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงินการ
เบิกจายเงินการฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2541 
ขอ 56 – 58 
 
ขอ 34 - 35 
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ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

ทําบาง 
ไมทําบาง 
หรือ 
มีบาง 
ไมมีบาง 

ระเบียบ 
มติ ครม 
คูมือ ฯ 

สาเหตุ 
ของ 

ขอบกพรอง 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
3.1 การรับเงินทุกประเภท ไดออก 
     ใบเสร็จรับเงินถูกตอง                     
 
3.2 ใบเสร็จรับเงินมีหมายเลขกํากับเลม 
     และกํากับใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ        
3.3 การจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
     ถูกตอง 
3.4 เมื่อส้ินปงบประมาณ  หัวหนาหนวยงาน 
    ซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการ 
    จัดเก็บเงินไดรายงานหัวหนาหนวยงาน  
    คลัง ใหทราบถึงใบเสร็จรับเงิน ที่อยู 
    ในความรับผดิชอบ และนําเสนอ 
    ผูบริหารทองถ่ินทราบ 
3.5 การแกไขใบเสร็จรับเงินมีลายมือชื่อ  
     ผูรับเงิน กํากับ 
3.6 ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใช ไดติด 
     ไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินครบถวน 
3.7 มีการตรวจสอบความถูกตองของ 
      จาํนวนเงินที่จัดเก็บและนําสง กับ 
      หลักฐานและบัญชีเงินสดหรือบัญชี 
      เงินฝากธนาคาร 
3.8 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน จัดทํา 
     เปนประจําทุกวัน หรือทุกวันที่มีการ 
     รับจายเงิน และถูกตอง 
3.9 ตัวเงินคงเหลือตรงกับสมุดเงินสด  
     และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
3.10 เก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัย 
3.11 มีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
        และถูกตอง 
3.12 กรรมการเก็บรักษาเงินตามขอ 3.11  
       ไดปฏิบัติหนาที่ และลงลายมือชื่อ  
       ในรายงานเงินคงเหลือประจําวัน  
       ถูกตอง 

    
- ระเบียบการเบิกจายเงินฯ  
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
ขอ 7 ถึง ขอ 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ 18 
 
ขอ 17 
 
ขอ 12  
 
 
 
ขอ 26 – 30 
 
 
 
 
ขอ 20 
ขอ 22 – 25 
 
ขอ 28 
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ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

ทําบาง 
ไมทําบาง 
หรือ 
มีบาง 
ไมมีบาง 

ระเบียบ 
มติ ครม 
คูมือ ฯ 

สาเหตุ 
ของ 

ขอบกพรอง 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

 

 
การจายเงิน 
4.1 การจายเงินไดจายตามที่มีกฎหมาย 
     ระเบียบ ขอบังคับฯ อนุญาตใหจายได 
 
 
4.2 การจายเงินมีหลักฐานการจาย 
     ถูกตอง ครบถวน 
4.3 หลักฐานการจายที่จายเงินแลว ได 
     ประทับตรา จายเงินแลว และมีลายมือชื่อ  
     รับรองการจายเงินของผูจายเงินทุกฉบับ 
4.4 หลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจาย 
     รวบรวม เก็บรักษาไวครบถวน 
     เรียบรอย 
4.5 การเขียนเช็คส่ังจายเงิน เปนไป   
     ตามหลักเกณฑที่กรมการปกครอง   
     กําหนด 
 
 
 
เงินสะสม 
5.1 การยืมเงินสะสม เปนไปตามหลักเกณฑ 
    ของระเบียบ  
 
5.2 การยืมเงินสะสมมีการตั้งงบประมาณ  
     และสงใชเงินยืมตามระเบียบฯ 
5.3 การนําเงินสะสมไปทดรองจาย  
     เปนไปตามหลักเกณฑของระเบียบฯ 
5.4 การจายขาดเงินสะสม เปนไปตาม 
     หลักเกณฑของระเบียบฯ 
 
 
 

    
 
-ระเบียบการเบิกจายเงินฯ 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 
65 – 66 
ขอ 72 
 
ขอ 72 
 
 
ขอ 70 
 
 
หนังสือกรมการปกครอง 
ที่ มท.0313.4/ว2131 
ลงวันที่17 ก.ย. 41 เรื่อง 
หลักเกณฑการรับเงิน
เปนเช็คและวิธีการเขียน
เช็คส่ังจายเงิน 
 
-ระเบียบการเบิกจายเงินฯ 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 82 
ขอ 82 
 
ขอ 83 
 
ขอ 85 
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ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

ทําบาง 
ไมทําบาง 
หรือ 
มีบาง 
ไมมีบาง 

ระเบียบ 
มติ ครม 
คูมือ ฯ 

สาเหตุ 
ของ 

ขอบกพรอง 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
เงินยืม 
6.1 การจายเงินยืม มีสัญญาการยืมเงิน 
     ถูกตอง 
 
 
 
 
 
6.2 การยืมเงิน ไดยืมเทาที่จําเปน 
6.3 การใหเงินยืม ไมใหยืมเงินใหม โดย 
     ยังไมสงใชเงินยืมเกา 
6.4 ลูกหนี้ไดสงใชเงินยืมดวยใบสําคัญ 
     และเงินสดเหลือจาย ตามกําหนดเวลา 
6.5 มีการบันทึกการสงใชเงินยืมในสัญญา 
     การยืมเงินครบถวน ถูกตอง 
6.6 ออกใบรับใบสําคัญ (กรณีรับคืนเงิน 
     ยืมเปนใบสําคัญ) ถูกตองครบถวน 
6.7 ออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับคืนเงิน 
     ยืมเปนเงินสดเหลือจาย) ถูกตอง 
     ครบถวน 
6.8 ลูกหนี้ไดรับเงินยืมไปเพ่ือใชใน 
     ราชการ (ไมสงใชเงินยืมเปนเงินสด 
     ทั้งจํานวน) 
 

    
 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงินการ
เบิกจายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 
ขอ 79 - 80 
ขอ 79 - 80 
ขอ 81 
 
ขอ 81 
 
ขอ 81 
 
ขอ 80 
 
ขอ 81 
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ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

ทําบาง 
ไมทําบาง 
หรือ 
มีบาง 
ไมมีบาง 

ระเบียบ 
มติ ครม 
คูมือ ฯ  

สาเหตุ 
ของ 

ขอบกพรอง 

 
7 

 
บัญชี 
7.1 การบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีเงิน 
     ฝากธนาคาร และใบโอน ถูกตอง 
     และเปนปจจุบัน 
 
 
 
7.2 การบันทึกบัญชีแยกประเภท และ 
     ทะเบียนถูกตองและเปนปจจุบัน 
7.3 การเก็บเอกสารหลักฐานการลงบัญชี  
     เรียบรอยและครบถวน 
7.4 มีการจัดทาํงบทดลอง ณ วันส้ินเดือน  
     ทุกเดือน 
7.5 มีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝาก 
     ธนาคารทุกส้ินเดือน 
7.6 รายงานการเงินประจําเดือน จัดทํา 
     เปนปจจุบัน 
7.7 มีการโอนปดบัญชีเมื่อส้ินป   
     งบประมาณ  และจัดทํางบแสดง 
     ฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สงให 
     สํานักงานตรวจเงินแผนดินภายใน 
     กําหนด 
 
 
 

    
 
- ระเบียบกรมการปกครอง
วาดวยการบันทึกบัญชี 
การจัดทําทะเบียน และ
รายงานการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2543 สําหรับ อบต. 
หนังสือกรมการปกครอง 
ที่ มท 0318/ว 55 ลง
วันที่ 4 กันยายน 2543 
เรื่อง หลักเกณฑการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ
บัญชีขององคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือการบันทึก
รายการที่สัมพันธกับ
ระบบงบประมาณ
รายจายแบบแผนงาน 
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ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

ทําบาง 
ไมทําบาง 
หรือ 
มีบาง 
ไมมีบาง 

ระเบียบ 
มติ ครม 
คูมือ 

สาเหตุ 
ของ 

ขอบกพรอง 

8 วัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะ  
      วัสด ุ
8.1 จัดทําบัญชีวัสดุ ถูกตองเปนปจจุบัน 
8.2 วัสดุคงเหลือตรงกับยอดคงเหลือใน 
     บัญชีวัสดุ 
8.3 มีหลักฐานการรับวัสดุ ครบถวน 
     ถูกตอง 
8.4 จัดทําใบเบิกวัสดุถูกตองครบถวน 
8.5 เก็บรักษาวัสดุไวเรียบรอยและ 
     ปลอดภัย 
     ครุภัณฑ 
8.6 มีการกําหนดรหัสครุภัณฑ และ 
     ประทับรหัสครุภัณฑ ครบถวน 
     ถูกตอง 
8.7 การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ถูกตอง 
     ครบถวน 
8.8 ครุภัณฑชํารุดหรือเส่ือมสภาพ หรือ 
     หมดความจาํเปน ไดดําเนินการ 
     จําหนายแลว 
8.9 เก็บรักษาครุภัณฑเรียบรอย 
     ครบถวน 
8.10 การใหยืมครุภัณฑ มีหลักฐานการ 
       ยืมถูกตอง ครบถวน 
       ยานพาหนะ 
8.11 มีการจัดทําบัญชีรถราชการและ 
       ถูกตอง 
8.12 มีการประทับตราเครื่องหมายและ 
       อักษรชื่อแสดงสังกัดของสวน 
       ราชการ 
 
 
8.13 มีการจัดทําใบอนุญาตใชรถ 
       สวนกลางและถูกตอง 
8.14 มีการจัดทําบันทึกการใชรถและ 
       ถูกตอง 
8.15 มีการสํารวจและจัดทําเกณฑการใช  
       ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงของรถราชการ 

    
 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 139 – 143 
ขอ 147 – 149 
และขอ 150 - 154 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของ
องคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2538 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 67 - 76 และ 
ขอ 78-80  
 
 
 
 
 
 
 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการใชรถ และ
รักษารถยนตของหนวย
การบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2535 และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) 
พ.ศ.2541 ขอ 5  
ขอ 13 
 
ขอ 13 
ขอ 15 
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ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

ทําบาง 
ไมทําบาง 
หรือ 
มีบาง 
ไมมีบาง 

ระเบียบ 
มติ ครม 
คูมือ 

สาเหตุ 
ของ 

ขอบกพรอง 

        การตรวจสอบพัสดุประจําป 
8.18 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ 
       พัสดุประจาํป 
8.19 การแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบ 
       พัสดุประจาํป ตามขอ 9.18  
       ถูกตอง 
8.20 เจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป  
       ปฏิบัติหนาที่ถูกตอง 
8.21 เจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป  
       ไดรายงานผลการตรวจสอบตอ 
       ผูบริหารทองถ่ิน และเปนไปตาม 
       กาํหนดเวลา 
8.22 การสงสําเนารายงานการตรวจสอบ 
       พัสดุประจาํปใหสํานักงานการ 
       ตรวจเงินแผนดินหรือสวนราชการ 
       ตนสังกัด 
8.23 กรณีตรวจสอบพัสดุประจําป แลว 
       มีพัสดุชํารุดเส่ือมสภาพสูญไป ไม 
       จําเปนตองใชในราชการ ได 
       ดําเนินการสอบขอเท็จจริง และ  
       ดําเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ  
       แลว 
 
 

    
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุ  ของ
หนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ขอ 148 - 149 
 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุ  ของ
องคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2538 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 76 - 77 
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ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

ทําบาง 
ไมทําบาง 
หรือ 
มีบาง 
ไมมีบาง 

ระเบียบ 
มติ ครม 
คูมือ ฯ  

สาเหตุ 
ของ 

ขอบกพรอง 

      การดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง 
9.1 มีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 
     ประจําป 
 
 
9.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุ และ 
     หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ และถูกตอง 
9.3 การจัดทํารายงานขอซื้อและขอจาง 
     กอนดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และ 
     ถูกตอง 
9.4 มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
     จัดซื้อจัดจาง และถูกตอง 
9.5 การจัดทําประกาศสอบราคาหรือ 
     ประกาศประกวดราคา ถูกตอง 
9.6 การสงประกาศสอบราคา หรือ 
     ประกาศประกวดราคา ถูกตองและ 
     เปนไปตามกําหนดเวลา 
9.7 การจัดทําใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง หรือ 
     สัญญาซื้อขาย/สัญญาจาง ถูกตอง 
9.8 การจัดทําใบตรวจรับพัสดุหรือตรวจ 
     การจางถูกตอง 
9.9 มีการตรวจสอบความชํารุดบกพรอง 
     ของพัสดุกอนคืนหลักประกันสัญญา 
9.10 มีการคืนหลักประกันสัญญา เมื่อ 
       ครบกําหนดตามสัญญา 
 
 
 
 

    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.4/ว 1500 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2542 
 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 
และแกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 20, 27, 33, 38,64, 
65,125 และ 137 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการพัสดุของ
องคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2538 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม 
ขอ 20,21,26,30,47,48, 
54 และ 65 
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ขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามขอเท็จจริงทุกประการ 
 
 
 
 ลงชื่อ……………………………………..   ลงชื่อ…………………………………….. 
              (……………………………………..)          (…………………………………….) 
                    ตําแหนง หัวหนาหนวยงานคลัง      ตําแหนง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
    ลงชื่อ………………………………………. 
         (………………………………………..) 
                ตําแหนง ผูบริหารทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 2 
แบบสอบทานการดําเนินการตามโครงการ 

(  )  งวด ต.ค.  - ธ.ค.     (  ) งวด ม.ค. - มี.ค. 
(  )  งวด เม.ย. - มิ.ย.      (  ) งวด ก.ค. -  ก.ย. 

องคกรปกครองสวนทองถิน่………………………………………………………………… 
อําเภอ…………………………………………..จังหวัด……………………………………… 

 

ที่ โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
สาเหตุที่ไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
การดําเนินการตามโครงการ 
1.1 โครงการที่แลวเสร็จและ

เบิกจายเงินเรียบรอยแลว 
1.2 โครงการที่อยูในขั้นตอน

ของระเบียบพัสดุฯ 
1.3 โครงการที่ยังไมได

ดําเนินการ 
 
ผลที่ไดรับจากโครงการ 
(เฉพาะโครงการที่แลวเสร็จ 
ขอ 1.1) 
2.1 โครงการ.......………….. 
………..……………………
…………………………..…
……………...……………… 

 
 
จํานวน……………โครงการ 
เปนเงิน…………..……บาท 
จํานวน……………..โครงการ 
เปนเงิน………………….บาท 
จํานวน…………..…โครงการ 
เปนเงิน……………….…บาท 
 
 
 
 
1. เปนไปตามแผนพัฒนา 
   ทองถ่ิน หรือไม 
2. เปนไปตามความตองการ 
    ของประชาชน หรือไม 
3. เปนไปตามเปาหมายของ 
   แผนหรือไม 
4. ความคุมคาของโครงการ 
   ประชาชนไดรับประโยชน 
   หรือไม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เปนไปตามแผน 
 ไมเปนไปตามแผน 
 เปนไปตามความตองการ 
 ไมเปนไปตามความตองการ 
 เปนไปตามเปาหมาย 
 ไมเปนไปตามเปาหมาย 
 คุมคา 
 ไมคุมคา 
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ที่ โครงการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
สาเหตุที่ไมเปนไป
ตามเปาหมาย 

 2.2  โครงการ……………… 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

1. เปนไปตามแผนพัฒนา 
   ทองถ่ิน หรือไม 
2. เปนไปตามความตองการ 
   ของประชาชน หรือไม 
3. เปนไปตามเปาหมายของ 
   แผนหรือไม 
4. ความคุมคาของโครงการ 
   ประชาชนไดรับประโยชน 
   หรือไม 
 
 
 
 

 เปนไปตามแผน 
 ไมเปนไปตามแผน 
 เปนไปตามความตองการ 
 ไมเปนไปตามความตองการ 
 เปนไปตามเปาหมาย 
 ไมเปนไปตามเปาหมาย 
 คุมคา 
 ไมคุมคา 

 

 
ขอรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองตามขอเท็จจริงทุกประการ 
 
      ลงชื่อ…………………………………….. 
             (……………………………………) 
      ตําแหนง ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
      ลงชื่อ…………………………………….. 
             (……………………………………) 

                                                  ตําแหนง ผูบริหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 3 
แบบสรุปการสอบทานการปฏิบตัิงานการเงิน บัญชี และพัสด ุ

(  )  งวด ต.ค.  - ธ.ค.     (  ) งวด ม.ค. - มี.ค. 
(  )  งวด เม.ย. - มิ.ย.      (  ) งวด ก.ค. -  ก.ย. 

องคการบริหารสวนตําบลทกุแหงรวม………………หนวย จังหวัด…………………………… 
ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

(หนวย) 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

(หนวย) 

ทําบางไมทํา 
บาง หรือมีบาง 

ไมมีบาง 
(หนวย) 

สาเหตุของ
ขอบกพรอง 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

 
การบริหารงบประมาณ 
1.1 การใชรายจายแตละหมวดของแตละงาน 
     หรือโครงการเปนไปตามงบประมาณที่ต้ังไว 
1.2 การโอนเงินงบประมาณและการแกไข 
     เปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปนไป      
     ตามระเบียบ 
1.3 มีการเบิกตัดปหรือขยายเวลาเบิกตัดป 
      โดยถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     วาดวยการเบิกจาย ฯ 
 
 
เงินฝากธนาคารหรือเงินฝากคลัง 
2.1 เงินรายไดนําฝากธนาคารถูกตองและเปน 
     ไปตามกําหนดเวลา 
2.2 เงินนอกงบประมาณ เชนเงินประกันสัญญา 
     หรือเงินที่มีผูอุทิศให ไดนําฝากธนาคาร 
     ถูกตอง และเปนไปตามกําหนดเวลา 
2.3 หลักฐานการฝากธนาคาร และหรือ 
     ฝากคลัง ถูกตอง 
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ผลการสอบทาน 

ลํา 
ดับ 

เรื่อง 
และ 

การปฏิบัติ/การดําเนินการ 

มี 
หรือ 
ทํา 

(หนวย) 

ไมม ี
หรือ 
ไมทํา 

(หนวย) 

ทําบางไมทํา 
บาง หรือมีบาง 

ไมมีบาง 
(หนวย) 

สาเหตุของ
ขอบกพรอง 

3 การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
3.1 การรับเงินทุกประเภท ไดออกใบเสร็จรับเงิน 
     ถูกตอง                           
3.2 ใบเสร็จรับเงินมีหมายเลขกํากับเลมและ 
     กํากับใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ            
3.3 การจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินถูกตอง 
3.4 เมื่อส้ินปงบประมาณ  หัวหนาหนวยงาน 
     ซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน 
     ไดรายงานหัวหนาหนวยงานคลัง ใหทราบ 
     ถึงใบเสร็จรับเงิน ที่อยูในความรับผิดชอบ 
     และนําเสนอผูบริหารทองถ่ินทราบ 
3.5 การแกไขใบเสร็จรับเงินมีลายมือชื่อผูรับเงิน 
      กํากับ 
3.6 ใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใช ไดติดไวกับ       
       สําเนาใบเสร็จรับเงินครบถวน 
3.7 มีการตรวจสอบความถูกตองของจํานวน  
      เงินที่จัดเก็บและนําสง กับหลักฐานและ 
      บัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคาร 
3.8 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน จัดทําเปน 
      ประจําทุกวัน หรือทุกวันที่มีการรับจายเงิน 
      และถูกตอง 
3.9 ตัวเงินคงเหลือตรงกับสมุดเงินสด และ 
      รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
3.10 เก็บรักษาเงินไวในตูนิรภัย 
3.11 มีการแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน 
        และถูกตอง 
3.12 กรรมการเก็บรักษาเงินตามขอ 3.11 ได 
       ปฏิบัติหนาที่ และลงลายมือชื่อในรายงาน 
       เงินคงเหลือประจําวัน ถูกตอง 
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สาเหตุของ
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4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

การจายเงิน 
4.1 การจายเงินไดจายตามที่มีกฎหมาย 
     ระเบียบ ขอบังคับฯ อนุญาตใหจายได 
4.2 การจายเงินมีหลักฐานการจายถูกตอง 
     ครบถวน 
4.3 หลักฐานการจายที่จายเงินแลว ไดประทับ 
      ตรา จายเงินแลว และมีลายมือชื่อรับรอง 
      การจายเงินของผูจายเงินทุกฉบับ 
4.4 หลักฐานการจายหรือใบสําคัญคูจาย 
     รวบรวม เก็บรักษาไวครบถวนเรียบรอย 
4.5 การเขียนเช็คส่ังจายเงิน เปนไปตามหลัก    

เกณฑที่กรมการปกครอง กําหนด 
เงินสะสม 
5.1 การยืมเงินสะสม เปนไปตามหลักเกณฑ 
     ของระเบียบ 
5.2 การยืมเงินสะสมมีการตั้งงบประมาณและ 
     สงใชเงินยืมตามระเบียบฯ 
5.3 การนําเงินสะสมไปทดราองจาย เปนไปตาม 
     หลักเกณฑของระเบียบฯ 
5.4 การจายขาดเงินสะสม เปนไปตามหลัก 
     เกณฑของระเบียบฯ 
เงินยืม 
6.1 การจายเงินยืม มีสัญญาการยืมเงินถูกตอง 
6.2 การยืมเงิน ไดยืมเทาที่จําเปน 
6.3 การใหเงินยืม ไมใหยืมเงินใหม โดยยังไมสง 
     ใชเงินยืมเกา 
6.4 ลูกหนี้ไดสงใชเงินยืมดวยใบสําคัญ และเงิน 
      สดเหลือจาย ตามกําหนดเวลา 
6.5 มีการบันทึกการสงใชเงินยืมในสัญญาการ  
       ยืมเงินครบถวนถูกตอง 
6.6 ออกใบรับใบสําคัญ (กรณีรับคืนเงินยืมเปน 
       ใบสําคัญ) ถูกตองครบถวน 
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7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.7 ออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับคืนเงินยืมเปน
เงินสดเหลือจาย) ถูกตองครบถวน 
6.8 ลูกหนี้ไดรับเงินยืมไปเพ่ือใชในราชการ 
     (ไมสงใชเงินยืมเปนเงินสดทั้งจํานวน) 
 
 
บัญช ี
7.1 การบันทึกบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร  
     และใบโอน ถูกตองและเปนปจจุบัน 
7.2 การบันทึกบัญชีแยกประเภท และทะเบียน 
     ถูกตองและเปนปจจุบัน 
7.3 การเก็บเอกสารหลักฐานการลงบัญชี      
     เรียบรอยและครบถวน 
7.4 มีการจัดทํางบทดลอง ณ วันส้ินเดือน        
     ทุกเดือน 
7.5 มีการจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
     ทุกส้ินเดือน 
7.6 รายงานการเงินประจําเดือน จัดทําเปน 
     ปจจุบัน 
7.7 มีการโอนปดบัญชีเมื่อส้ินปงบประมาณและ 
     จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ สง 
     ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายในกําหนด 
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วัสดุ ครุภัณฑ และยานพาหนะ  
     วัสด ุ
8.1 จัดทําบัญชีวัสดุ ถูกตองเปนปจจุบัน 
8.2 วัสดุคงเหลือตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุ 
8.3 มีหลักฐานการรับวัสดุ ครบถวนถูกตอง 
8.4 จัดทําใบเบิกวัสดุถูกตองครบถวน 
8.5 เก็บรักษาวัสดุไวเรียบรอยและปลอดภัย 
     ครุภัณฑ 
8.6 มีการกําหนดรหัสครุภัณฑ และประทับรหัส 
     ครุภัณฑ ครบถวนถูกตอง 
8.7 การจัดทําทะเบียนครุภัณฑ ถูกตองครบถวน 
8.8 ครุภัณฑชํารุดหรือเส่ือมสภาพ หรือหมด 
     ความจําเปน ไดดําเนินการจําหนายแลว 
8.9 เก็บรักษาครุภัณฑเรียบรอยครบถวน 
8.10 การใหยืมครุภัณฑ มีหลักฐานการยืม 
       ถูกตอง ครบถวน 
       ยานพาหนะ 
8.11 มีการจัดทําบัญชีรถราชการและถูกตอง 
8.12 มีการประทับตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ 
       แสดงสังกัดของสวนราชการ 
8.13 มีการจัดทําใบอนุญาตใชรถสวนกลาง 
       และถูกตอง 
8.14 มีการจัดทําบันทึกการใชรถและถูกตอง 
8.15 เก็บรถราชการไวที่สวนราชการ 
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       การตรวจสอบพัสดุประจําป 
8.18 มีการแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุ 
       ประจําป 
8.19 การแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจาํป  
       ตามขอ 9.18 ถูกตอง 
8.20 เจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําป ปฏิบัติ 
       หนาที่ถูกตอง 
8.21 เจาหนาที่ตรวจสอบพัสดุประจําปไดรายงาน 
       ผลการตรวจสอบตอผูบริหารทองถ่ิน และ 
       เปนไปตามกําหนดเวลา 
8.22 การสงสําเนารายงานการตรวจสอบพัสดุ 
       ประจําปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
       หรือสวนราชการตนสังกัด 
8.23 กรณีตรวจสอบพัสดุประจําปแลว มีพัสดุ 
       ชํารุดเส่ือมสภาพสูญไป ไมจําเปนตองใชใน 
       ราชการ ไดดําเนินการสอบขอเท็จจริง และ 
       ดําเนินการตามระเบียบฯ พัสดุ แลว 
 
      การดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง 
9.1 มีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง 
     ประจําป 
9.2 มีการแตงตั้งเจาหนาที่พัสดุ และ 
     หัวหนา เจาหนาที่พัสดุ และถูกตอง 
9.3 การจัดทํารายงานขอซื้อและขอจาง 
     กอนดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และ 
     ถูกตอง 
9.4 มีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
     ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และถูกตอง 
9.5 การจัดทําประกาศสอบราคาหรือ 
     ประกาศประกวดราคา ถูกตอง 
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9.6 การสงประกาศสอบราคา หรือประกาศ 
     ประกวดราคา ถูกตองและเปนไปตาม 
     กําหนดเวลา 
9.7 การจัดทําใบสั่งซื้อ/ส่ังจาง หรือสัญญาซื้อ 
     ขาย/สัญญาจาง ถูกตอง 
9.8 การจัดทําใบตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจาง 
     ถูกตอง 
9.9 มีการตรวจสอบความชํารุดบกพรองของพัสดุ 
     กอนคืนหลักประกันสัญญา 
9.10 มีการคืนหลักประกันสัญญา เมื่อครบ 
       กาํหนดตามสัญญา 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 4 
 

แบบสรุปการสอบทานการดําเนินการตามโครงการ 
(  )  งวด ต.ค.  - ธ.ค.     (  ) งวด ม.ค. - มี.ค. 
(  )  งวด เม.ย. - มิ.ย.      (  ) งวด ก.ค. -  ก.ย. 

องคการบริหารสวนจังหวดั………………………………………………………………… 

ที่ ผลการดําเนินการ จํานวนโครงการ จํานวนเงิน 
สาเหตุที่ไมเปนไปตามเปาหมาย 
หรือความตองการของประชาชน 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

การดําเนินการตามโครงการ 
1.1 โครงการที่แลวเสร็จและ 

เบิกจายเงินเรียบรอยแลว 
1.2 โครงการที่อยูในขั้นตอน

ของระเบียงพัสดุฯ 
1.3 โครงการที่ยังไมได

ดําเนินการ 
ผลที่ไดรับจากโครงการ 
(เฉพาะโครงการที่แลวเสร็จ 
ขอ 1.1) 
2.1 เปนไปตามแผนพัฒนา 
     ทองถ่ิน 
2.2 เปนไปตามความตองการ 
     ของประชาชน 
2.3 เปนไปตามเปาหมายของแผน 
2.4 ความคุมคาของโครงการ 
     ประชาชนไดรับประโยชน 
 

 
จํานวน….........โครงการ 
 
จํานวน….........โครงการ 
 
จํานวน….........โครงการ 
 
 
จํานวน….........โครงการ 
 
 
 
จํานวน….........โครงการ 
 
จํานวน….........โครงการ 
จํานวน….........โครงการ 

 
…………..บาท 
 
…………..บาท 
 
…………..บาท 
 
 
…………..บาท 
 
 
 
…………..บาท 
 
…………..บาท 
…………..บาท 

 

 



 
 
 
ที่  มท 0313.6/ ว. 1044  

 
 
 
            กระทรวงมหาดไทย 
            ถนนอัษฎางค  กทม.10200 

20  พฤษภาคม  2545 

เรื่อง      ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                         

เรียน     ผูวาราชการจังหวดัทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย  1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุม 
     ภายใน พ.ศ. 2544 
  2. มาตรฐานการควบคุมภายใน 
  3. แบบรายงานการวางระบบการควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ไดออกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย 
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27 ตุลาคม 2544  เน่ือง 
จากระเบียบดังกลาวกําหนดใหหนวยรับตรวจ ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในทายระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  เปนแนวทางใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 27  ตุลาคม 
2545 และใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกาํกับดูแล 
พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ    และขอใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทกุแหงภายในจังหวัด
ปฏิบตัิตามระเบียบดังกลาว    พรอมทั้งรายงานความคบืหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอ 
ผูวาราชการจงัหวัด   (กรณีเทศบาล/เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนจังหวัด)  หรือนายอําเภอ (กรณี 
องคการบริหารสวนตําบล)  ในฐานะผูกํากบัดูแล   สําหรับปงบประมาณ 2545 ใหจังหวัดสรุปผลการวาง
ระบบการควบคุมภายในตามสิ่งที่สงมาดวย 3 รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบทุก 3 เดือน และในป 
ตอไปใหสรุปผลรายงานใหทราบปละ 1 ครั้ง 

      ขอแสดงความนับถือ 
        ลงชื่อ   มนุชญ  วัฒนโกเมร 
               (นายมนุชญ  วัฒนโกเมร) 
     รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน 
              ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
กรมการปกครอง 
สํานักบริหารราชการสวนทองถิ่น 
โทร. 0-2241-4588 



 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 

____________________________________ 

  โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพือ่ใหหนวยรับตรวจมีแนวทางในการ
จัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ และประสิทธิผล อันจะสงผลใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 15 (3) (ก) (ค) แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินจึงออก
ระเบียบไว  ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544” 
  ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
  ขอ 3 ในระเบยีบนี ้
  “หนวยรบัตรวจ” หมายความวา 
   (1)  กระทรวง   ทบวง   กรม    สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง  
ทบวงหรือกรม 

(2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น 
(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวธิีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(5) หนวยงานอื่นของรัฐ 
(6)  หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวย

รับตรวจตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)  
(7) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที่มีกฎหมายกําหนดให

สํานักงาน การตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
  “หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรงุเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่
มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
  “ผูกํากับดูแล”  หมายความวา  บุคคลหรอืคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลหรือบังคบับัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 
  “ผูรับตรวจ”  หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ  หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหาร
ระดับสูง  ผูรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 
  “ฝายบริหาร” หมายความวา  ผูรับตรวจ หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
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  “ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับ
ตรวจหรือดํารงตําแหนงอ่ืนที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 
  “การควบคุมภายใน” หมายความวา กระบวนการปฏบิัติงานทีผู่กํากับดูแล ฝายบริหาร
และบคุลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานของ
หนวยรับตรวจจะบรรลวุัตถปุระสงคของการควบคุมภายในดานประสทิธิผลและประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน   การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การ
ร่ัวไหล  การสิน้เปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและ
ดานการปฏิบตัิตามกฎหมายระเบยีบ ขอบังคับ และมตคิณะรัฐมนตร ี
  ขอ 4  ใหผูกํากับดูแล และหรือฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบในการนํามาตรฐานการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบยีบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับการจัดวาง
ระบบการ  ควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ     และบรรลตุาม
วัตถุประสงคของการ       ควบคุมภายใน 
  ขอ 5  ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใชมาตรฐานการควบคมุ     
ภายในทายระเบียบนีเ้ปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบยีบนีใ้ชบังคับ โดยอยางนอย  
ตองแสดงขอมูล ดังน้ี 
  (1)  สรุปภารกิจและวตัถปุระสงคการดําเนินงานที่สําคญัในระดับหนวยรับตรวจ และ   
ระดับกิจกรรม 
  (2)  ขอมูลเกีย่วกับสภาพแวดลอมการควบคุม โดยเฉพาะเกี่ยวกบัความซื่อสัตยและ      
จริยธรรมของผูบริหารระดบัสูงและบุคลากรในหนวยรบัตรวจ 

(3) ความเสี่ยงที่สาํคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวตัถปุระสงคของการควบคุมภายใน 
(4) ขอมูลเกี่ยวกบักิจกรรมการควบคุมเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สาํคัญตาม (3) 
(5) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน และวธิีการติดตามประเมินผล 

  ใหหนวยรบัตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับ   
ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี) ทุกหกสิบวัน พรอมทั้งสงสําเนาใหสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินดวย เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการเปนอยางอ่ืน 
  ขอ 6  ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนบัจากวัน
สิ้นป    งบประมาณ หรือ ปปฏิทิน แลวแตกรณี เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทําภายในสองรอยสี่
สิบวันนบั  จากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสรจ็ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  (1)  ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจทีใ่ชอยูมีมาตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรือไม 
  (2)  รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายใน
ในการบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายทีก่ําหนด  รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละองคประกอบ
ของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 

(  สภาพแวดลอมของการควบคุม (א 
(  การประเมินความเสี่ยง (ב 
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(  กิจกรรมการควบคุม (ג 
(  สารสนเทศและการสื่อสาร (ד 
(  การติดตามประเมินผล (ה 

(3) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรงุระบบ   
การควบคุมภายใน 
  ขอ 7 ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัตติามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลง        
กับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
  ขอ 8 ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏบิัตติามระเบียบนี้      
หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินโดยไมมี      
เหตุอันควร  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอมทั้งพฤตกิารณ      
ของหนวยรับตรวจนั้นใหกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบัญชา หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจ แลวแตกรณี เพ่ือกําหนดมาตรการทีจํ่าเปนเพ่ือใหหนวยรับตรวจไปปฏิบตั ิ
  ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด หรือผูบังคับบญัชา หรือผูควบคุมกํากบัหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
สามารถรายงานตอประธานรัฐสภา เพ่ือแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจายประจําปของ     
รัฐสภา  เพ่ือประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
  ขอ 9  ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี ้และให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวนิิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใชระเบียบนี ้
  ในกรณีมีเหตอัุนสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบตัิตามความในระเบยีบนี้ได 
   
    ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน  พ.ศ.2544 
 

         ปญญา  ตันติยวรงค 
                                      (นายปญญา  ตันติยวรงค) 

ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา เลม 118 ตอนที่ 99 ก วันที่ 26 ตุลาคม 2544 



คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
มาตรฐานการควบคุมภายใน 

_________________________________________________________________________ 
 
บทนํา 
1. การควบคมุภายในเปนปจจัยสําคัญทีจ่ะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
มีประสิทธผิล  และชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด  ความเสียหาย  ไมวาจะในรปูของ
ความสิ้นเปลอืง  ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน  หรือการกระทําอันเปนการทจุริต 
2. มาตรฐานการควบคุมภายในที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินนี้ไดจัดทําจากผลการตรวจสอบ
และประสบการณการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  รวมทั้งไดอนุวัตติามมาตรฐานสากล 
คือ รายงานของคณะกรรมการรวมสถาบันวชิาชีพ 5 แหง  และแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัมาตรฐานการควบคุม
ภายในของสถาบันการตรวจเงินแผนดินระหวางประเทศ (International Organization of Supreme Audit 
Institutions –INTOSAI) มาปรับใชตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทย 
 
แนวคิด 
3. แนวคิดเกีย่วกับการควบคุมภายใน มีดังน้ี 
 (1) การควบคุมภายในเปนสวนประกอบที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ การควบคุมภายใน
เปนสิ่งทีต่องกระทําอยางเปนขั้นตอน  มิใชเปนผลสุดทายของการกระทํา  แตเปนกระบวนการที่ตอเน่ือง
และแทรกอยูในการปฏิบตัิงานตามปกตขิองหนวยรับตรวจ  ฝายบรหิารจึงควรนําการควบคุมภายในมา
ใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซ่ึงไดแก การวางแผน  การดําเนินการและการ
ติดตามผล 
 (2) การควบคมุภายในเกิดขึน้ไดโดยบุคลากรของหนวยรับตรวจ  บคุลากรทุกระดับของหนวยรับ
ตรวจเปนผูมีบทบาทสําคญัในการทําใหมีการควบคมุภายในเกิดขึน้ในหนวยรบัตรวจ ฝายบรหิารเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการกําหนดวัตถุประสงค  การวางกลไกการ
ควบคุม และการกําหนดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบคุลากรอื่นของ
หนวยรับตรวจรับผิดชอบตอการปฏิบัตติามระบบการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น 
 (3) การควบคมุภายในใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลตุามวัตถปุระสงคที่กําหนด  
แมวาการควบคุมภายในจะออกแบบไวดีเพียงใดก็ตามก็ไมสามารถใหความมั่นใจวาจะทําใหการ
ดําเนินงานบรรลุวตัถปุระสงคอยางสมบูรณ เพราะการควบคุมภายในยังมีขอจํากัดจากปจจัยอ่ืน ซ่ึงมี
ผลกระทบตอการบรรลวุตัถปุระสงคของหนวยรับตรวจ เชน การใชดุลยพินิจผิดพลาด การสมรูรวมคิดกัน  
การปฏิบตัิผิดกฎหมาย  ระเบียบ  และกฎเกณฑที่กําหนดไว  นอกจากนี้การวางระบบการควบคุมภายใน
จะตองคํานึงถงึตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวของกันวาผลประโยชนที่ไดรับจากการควบคุมภายในจะ
คุมคากับตนทนุที่เกิดขึ้น 
 
คํานิยาม 
4. “หนวยรับตรวจ” หมายความวา 

(1) กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการทีเ่รียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกระทรวง  ทบวง 
หรือกรม 
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(2) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(3) หนวยงานของราชการสวนทองถิ่น  ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนตาํบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้น 

(4) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวธิีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(5) หนวยงานอื่นของรัฐ  ไดแก  หนวยงานอิสระ  องคการมหาชน  เปนตน 
(6) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ไดรับเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากหนวยรับ

ตรวจ ตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ไดแก องคกรเอกชน  เปนตน 
(7) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐทีมี่กฎหมายกําหนดใหสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
5. “ผูกํากับดูแล”  หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลหรือบังคับ
บัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

• ในกรณีหนวยรับตรวจระดับกรม  ไดแก ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนรฐัวิสาหกิจ ไดแก คณะกรรมการบริหารของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานในราชการสวนภูมิภาค  ไดแก ผูวาราชการจังหวัด สวน

ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนกลางแตตั้งอยูในสวนภูมิภาค ไดแก 
อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

• ในกรณีหนวยรับตรวจเปนหนวยงานของราชการสวนทองถิ่น  ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด  
นายอําเภอ 

• ในกรณีหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ไดแก  บุคคลหรือคณะบุคคลที่เปนผูบังคับบัญชาสูงสดุของ
หนวยงานนั้น 

6. “ผูรับตรวจ” หมายความวา  หัวหนาสวนราชการ  หัวหนาหนวยงาน  หรือผูบริหารระดับสูง 
ผูรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 
7. “ฝายบริหาร”  หมายความวา  ผูรับตรวจ  หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
8. “ผูตรวจสอบภายใน” หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวยรับตรวจ  หรือดํารง
ตําแหนงอ่ืนทีท่ําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 
9. “ การควบคุมภายใน” หมายความวา  กระบวนการปฏิบตัิงานที่ผูกํากับดูแล  ฝายบริหารและบุคลากร
ของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น  เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของหนวยรับ
ตรวจ  จะบรรลุวตัถปุระสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสทิธภิาพของการดําเนินงาน 
ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรพัยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและดานการ
ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคบั และมตคิณะรฐัมนตร ี
 
ขอบเขตการใช 
10. มาตรฐานการควบคุมภายในจัดทําขึน้เปนแมบท  สําหรับหนวยรับตรวจทุกหนวยใชเปนแนวทางจัด    
วางระบบการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความสลับซับซอนของสวนงานใน         
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ความรับผิดชอบ และมีการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในและปรับปรุงการควบคุมภายใน ใหมี      
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลเปนที่นาพอใจอยูเสมอ อยางไรก็ตามการนํามาตรฐานไปใชจะตองไปไมขัด
กับกฎหมาย นโยบาย และระเบียบทีท่างราชการกําหนด 
 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
11. ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบคุลากรของหนวยรับตรวจตองใหความสําคัญตอวัตถุประสงค ของการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้ ซ่ึงมีวัตถุประสงคที่สาํคัญ 3 ประการ คือ 

(1) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน (Operation Objectives) 
ไดแก การปฏบิัติงานและการใชทรพัยากรของหนวยรบัตรวจใหเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล
ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรพัยสิน  การปองกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การ       
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
  (2) เพ่ือใหเกดิความเชื่อถือไดของการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting 
Objectives) ไดแก การจัดทํารายงานทางการเงินที่ใชภายในและภายนอกหนวยรับตรวจใหเปนไปอยาง       
ถูกตอง เชื่อถอืไดและทันเวลา 
  (3) เพ่ือใหเกดิการปฏิบัตติามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกีย่วของ (Compliance 
Objectives)  ไดแก การปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่วของกับการ
ดําเนินงานของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการปฏิบตัิตามกฎหมาย และวธิีการปฏิบตัิงานที่หนวยรบัตรวจ          
ไดกําหนดขึ้น 
12. วัตถุประสงคของการควบคุมภายในของแตละหนวยรับตรวจจะแตกตางกันไปขึ้นกับฝายบริหารให
ความสําคัญกบัวตัถุประสงคใดมากกวากนั กลาวคือ บางหนวยงานอาจเนนเรื่องระวังปองกันการทุจริต     
การรั่วไหล  บางหนวยงานเนนการบรรลวุตัถุประสงคทางการบริหาร บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการใช
ประโยชนสูงสดุจากทรัพยากร บางหนวยงานอาจเนนเรื่องการรายงานถูกตอง ซ่ึงเปนเรื่องของนโยบาย      
ทัศนคติ  ลักษณะหนวยงาน หรือทุกเรื่องผสมผสานกัน การจัดวางระบบการควบคุมภายใน จึงควรให        
ความสําคัญกบัการกําหนดวัตถุประสงคของการควบคุมที่กําหนดและปรบัปรุงการควบคุมภายในใหมี     
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลอยูเสมอ 
 
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
13. มาตรฐานการควบคุมภายในประกอบดวยองคประกอบ 5 ประการ ซ่ึงผูกํากับดูแลและฝายบริหาร       
จะตองจัดใหมีในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงคของการควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communications) 
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
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14. สภาพแวดลอมของการควบคุม 
  “สภาพแวดลอมของการควบคุม” หมายถงึ ปจจัยตาง ๆ ซ่ึงรวมกันสงผลใหมีการ
ควบคุมขึ้นในหนวยรับตรวจ หรือทําใหการควบคุมที่มีอยูไดผลดีขึ้น หรือในทางตรงขามสภาพแวดลอม
อาจทําใหการควบคุมยอหยอนลงได 
  ตัวอยางปจจัยเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมการควบคุมภายใน เชน ปรัชญาและรูปแบบการ
ทํางานของผูบริหาร ความซื่อสัตยและจริยธรรม ความรู ทักษะ และความสามารถของบุคลากรโครงสราง
การจัดองคกร การมอบอํานาจและหนาทีค่วามรับผิดชอบ นโยบายและวิธบีริหารดานบุคลากร เปนตน 
  ในการดําเนินการเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมของการควบคุม ผูกํากับดูแล ฝายบริหาร และ      
บุคลากรของหนวยรับตรวจตองสรางบรรยากาศของการควบคุม เพ่ือใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการควบคุม     
ภายใน โดยสงเสริมใหบุคลากรทุกคนในหนวยรับตรวจเกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏบิัติงานในความ
รับผิดชอบ และตระหนักถงึความจําเปนและความสําคญัของการควบคุมภายใน รวมทั้งดํารงรักษาไวซ่ึง
สภาพแวดลอมของการควบคุมที่ดี 
 
15. การประเมินความเสี่ยง 
  “ความเสี่ยง”  หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความ   
สูญเปลา หรือเหตุการณซ่ึงไมพึงประสงคที่ทําใหงานไมประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคและ
เปาหมายที่กาํหนด 
  “การประเมินความเสี่ยง”  หมายถึง กระบวนการที่ใชในการระบุและการวิเคราะห        
ความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลวุตัถปุระสงคของหนวยรับตรวจ รวมทั้งการกําหนดแนวทางที่
จําเปนตองใชในการควบคมุความเสี่ยง หรือการบริหารความเสี่ยง 
  ในการดําเนินการเกี่ยวกบัการประเมินความเสี่ยง  ฝายบริหารตองประเมินความเสีย่ง       
ทั้งจากปจจัยภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบตอการบรรลวุตัถุประสงคของหนวยรับตรวจอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 
 
16. กิจกรรมการควบคุม 
  “กิจกรรมการควบคุม”  หมายถึง  นโยบาย และวิธีการตาง ๆ ที่ฝายบริหารกําหนดให
บุคลากรของหนวยรับตรวจปฏิบัตเิพ่ือลดหรือควบคุมความเสี่ยง และไดรับการสนองตอบโดยมีการ
ปฏิบตัิตาม 
  ตัวอยางกิจกรรมการควบคมุ เชน การสอบทานงาน การดูแลปองกันทรัพยสิน การ
แบงแยกหนาที่งาน เปนตน 
  ในการดําเนินการเกี่ยวกบักจิกรรมการควบคุม ฝายบรหิารตองจัดใหมีกิจกรรมของการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปองกันหรือลดความเสยีหาย ความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน สําหรับกิจกรรมการควบคุมในเบื้องตน     
จะตองแบงแยกหนาที่งานภายในหนวยรบัตรวจอยางเหมาะสม   ไมมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง          
มีหนาที่เปนผูรับผิดชอบปฏบิัติงานทีส่ําคญัหรืองานที่เสี่ยงตอความเสียหาย  ตั้งแตตนจนจบแตถามี
ความจําเปนใหกําหนดกิจกรรมการควบคมุอ่ืนที่เหมาะสมทดแทน 
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17. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  “สารสนเทศ”  หมายถึง  ขอมูลขาวสารทางการเงิน และขอมูลขาวสารอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การดําเนินงานของหนวยรบัตรวจไมวาเปนขอมูลจากแหลงภายในหรือภายนอก 
  ในการดําเนินการเกี่ยวกบัสารสนเทศและการสื่อสาร  ฝายบริหารตองจัดใหมีสารสนเทศ
อยางเพียงพอ  และสื่อสารใหฝายบริหารและบคุลากรอืน่ๆ ที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหนวยรับ
ตรวจ  ซ่ึงจําเปนตองใชสารสนเทศนัน้ในรูปแบบที่เหมาะสมและทนัเวลา 
18. การติดตามประเมินผล 
  “การติดตามประเมินผล” หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบตัิงานและ
ประเมินประสทิธิผลของการควบคุมภายในที่วางไวอยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ  โดยการติดตามผลใน
ระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) และการประเมินผลเปนรายครั้ง (Separate Evaluation) 
ซ่ึงแยกเปนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self –Assessment) เชน การประเมนิการ
ควบคุมโดยกลุมผูปฏิบตัิงานภายในสวนงานนั้น ๆ และการประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ 
(Independent  
Assessment) เชน การประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน การประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู
ตรวจสอบภายนอก เปนตน 
  ในการดําเนินการเกี่ยวกบัการติดตามประเมินผล ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตาม
ประเมินผล โดยการติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน และการประเมินผลเปนรายครั้งอยางตอเน่ือง 
และสม่ําเสมอ เพ่ือใหความมั่นใจ 

• ระบบการควบคุมภายในทีว่างไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีการ
ปฏิบตัิจริง 

• การควบคุมภายในดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 
• ขอตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานอื่นๆ ไดรับการปรับปรุงแกไขอยาง

เหมาะสมและทันเวลา 
• การควบคุมภายในไดรับการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับสถานการณที่

เปลี่ยนแปลง 
              

                                                                                                   ตุลาคม 2544 
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