
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับรวม)  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 ข้อ ๑ ในหลักเกณฑ์นี้  
 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมให้ความเชื่อมั่นและการให้ค าปรึกษาอย่างเที่ยง
ธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น 
และจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุง
ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 

(๑) ส่วนราชการ 
(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

และองค์กรอัยการ 
(๔) องค์การมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายก าหนด 

 “คณะกรรมการ๑” หมายความว่า คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามโครงสร้างองค์กรของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของหน่วยงาน ก ากับดูแลและควบคุมหน่วยงาน
ของรัฐตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐนั้น 
 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ 
 “ฝ่ายบริหาร” หมายความว่า ผู้ท าหน้าที่บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งรองจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เกินสามล าดับ 
 “คณะกรรมการตรวจสอบ๒” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ๑๐ โดยอาจใช้ชื่อ
เรียกอ่ืนที่ท าหน้าที่เช่นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 
 “หน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ 

                                                           
๑ ข้อ ๑ “คณะกรรมการ” แกไ้ขเพิม่เติมโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒ ข้อ ๑ “คณะกรรมการตรวจสอบ” แก้ไขเพิ่มเตมิโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรบัหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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 “หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งสูงสุดในหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
 “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐหรือ
ด ารงต าแหน่งอื่นท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
 “หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ ๒๓ คู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) และข้อ ๑ (๓) – (๗) ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) ให้เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนด 
 ข้อ ๓๔ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
 กรณีหน่วยงานของรัฐมีคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีคณะกรรมการ
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ ๔๕ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรง
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบให้
เป็นไปตาม ข้อ ๑๓ (๗) 
 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ ๕ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง

กับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

ของหน่วยงานของรัฐ 
ข้อ ๖๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการในต าแหน่งอ่ืนหรือแต่งตั้ง

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนมารักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในได้เฉพาะกรณีที่การปฏิบัติงานของบุคลากร
ดังกล่าวได้ขาดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม 

                                                           
๓ ข้อ ๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๔ ข้อ ๓ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕ ข้อ ๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๖ ข้อ ๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรมาด ารงต าแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณามอบหมายให้บุคลากรภายในหน่วยงานของรัฐมา
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นการชั่วคราวและยังคงปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ ทั้งนี้  
บุคลากรดังกล่าวควรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 
และต้องไม่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ หรือปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน
ของรัฐ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับและผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ข้อ ๗ ให้ผู้ตรวจสอบภายในด ารงไว้ซึ่งความอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรม
ที่ตรวจสอบ และปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบของฝ่าย
บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ 

ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
ในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 

ข้อ ๘ ให้ผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล บุคคล เอกสารหลักฐาน และทรัพย์สินต่าง ๆ 
เพ่ือรับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๙ กรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนดได้ ให้ขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๐๗ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกิดสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับกับบริบทของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควร
เกินคราวละสี่ปี ในการพิจารณาต่ออายุการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณา
ความเหมาะสมเป็นรายคราว ทั้งนี้ ควรพิจารณาจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมตามหลักสากล 

ข้อ ๑๑๘ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                                           
๗ ข้อ ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๘ ข้อ ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่โดย
คระกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย 

(๑) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาและก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (List of Competencies) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับ 

- ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 - การเงินและบัญชี 
 - การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
 - การตรวจสอบภายใน 
 - กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานของรัฐ 
(๒) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้าน

การเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน 
(๓) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณา

ความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบที่กรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานอ่ืนได้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล 

ข้อ ๑๒๙ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจ า 

และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
    โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากหน่วยงานของรัฐที่เคยสังกัด

ภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๒) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารง

ต าแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๓) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น 
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) จัดท ากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

                                                           
๙ ข้อ ๑๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๒๑๐) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของ
หน่วยงานของรัฐ และระบบการรับแจ้งเบาะแส 

(๓) สอบทานให้หน่วยงานของรัฐมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
(๔) สอบทานการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

หรือคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
(๕) ก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเป็นอิสระเพ่ือพัฒนาการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(๖) พิจารณารายงานที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือโอกาส

เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
(๗๑๑) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งและ

ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้  หน่วยงานของรัฐอาจ
ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้ 

(๘) ประชุมหารือร่วมกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอ่ืนๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอต่อตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ 

(๙๑๒) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย 
การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้
รายงานในรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
 ก.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 

 ข.ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน 
 ค.จ านวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละราย 
 ข้อ ๑๔๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมและการประเมินผล ดังนี้ 

(๑) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรก าหนดไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี โดยองค์ประชุมและ
การลงมติที่ประชุม ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ผ่านความเห็นชอบ

                                                           
๑๐ ข้อ ๑๓ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔) 
๑๑ ข้อ ๑๓ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๒ ข้อ ๑๓ (๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑๓ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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จากคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ และคณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
หน่วยงานของรัฐผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวมและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 

ข้อ ๑๕ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบตรวจสอบหน่วยรับตรวจดังนี้ 
(๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ ดังนี้  

 (๑.๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง รับผิดชอบตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
 ในกรณีที่ตรวจสอบงาน/โครงการของส่วนราชการในสังกัดของกระทรวงนอกเหนือจากงาน
ของส านักงานปลัดกระทรวง จะต้องเป็นการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการที่มีความส าคัญต่อผลส าเร็จของนโยบายกระทรวง และเป็นงาน/โครงการที่ได้รับนโยบายให้ติดตาม
ก ากับดูแลเป็นกรณีพิเศษ โดยให้ประสานแผนการตรวจสอบกับส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย 
 (๑.๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนกลางที่
มีส านักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือสมควร หัวหน้าส่วนราชการ อาจมอบหมายให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ 

(๑.๓) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด รับผิดชอบตรวจสอบราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ในกรณีที่ส่วนราชการในส่วนกลางมีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการใน

ส่วนกลาง อาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าส่วนราชการจังหวัดด าเนินการแทนตามระเบียบว่าด้วยบริหารงบประมาณ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กฎหมายว่าด้วยการเงินหรือระเบียบอ่ืน ๆ ของทางราชการ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตามข้อ (๑.๓) เป็น
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบเฉพาะในส่วนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน 

(๒) หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) – (๗) ให้รับผิดชอบตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 

ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑) ก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานและการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานของรัฐคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนใดที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน โดยค านึงถึงการ
ก ากับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหน่วยงานของรัฐด้วย 
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(๒) ก าหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓๑๔) จัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตาม
รูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

(๔) จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อนเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบที่มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปให้
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปีด้วย 

(๔.๑) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่นอกเหนือจากงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวงให้ส าเนาแผนการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทราบด้วย 

(๔.๒) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส าเนาแผนการ
ตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

(๕) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับอนุมัติตามข้อ (๔) 
(๖๑๕) รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 

ดังต่อไปนี้ 
 (๖.๑) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควรและไม่เกินสอง
เดือนนับจากวันที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทาง
ราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 
 (๖.๑.๑) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งส าเนารายงาน
ผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ทราบด้วย 
 (๖.๑.๒) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับกรม ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการ
ตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
 (๖.๑.๓) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ตรวจสอบส่วนราชการส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบให้
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจนั้นทราบด้วย 

 (๖.๒) รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ประกอบด้วย 
                                                           
๑๔ ข้อ ๑๗ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๕ ข้อ ๑๗ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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 (๖.๒.๑) ความเสี่ยงที่ส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 (๖.๒.๒) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistleblowing) ของหน่วยงานของรัฐ 
 (๖.๒.๓) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเมาะสมของการควบคุมภายในด้าน
การเงิน และกระบวนการอื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต 
 (๖.๒.๔) สรุปภาพรวมของการฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐ คดีความต่าง ๆ และความ
รับผิดทางละเมิดและแพ่ง โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงสาเหตุที่แท้จริง (Root – Cause analysis) และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยาว 

(๗) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ 

(๘) ในกรณีมีความจ าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมาร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้เสนอขอบเขตและ
รายละเอียดของงาน คุณสมบัติของผู้รับจ้าง ระยะเวลาด าเนินการ และผลงานที่คาดหวังจากผู้รับจ้างรวมทั้ง
ข้อเสนอโครงการของผู้รับจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติให้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
 (๙) ปฏิบัติงานในการให้ค าปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 (๑๐) ประสานงานกับผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกัน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าขอบเขตของงานตรวจครอบคลุม
เรื่องส าคัญอย่างเหมาะสมและลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
 (๑๑) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ ๑๘ ขอบเขตงานของการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมถึง การตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้ง
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง 

(๑) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

(๒) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

(๓) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
(๔) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ

เหมาะสมกบัประเภทของทรัพย์สินนั้น 
(๕) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมค่าในการใช้ทรัพยากร 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ส าหรับหน่วยงานของรัฐ กรณีไม่ได้ก าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐตามท่ีแนบท้ายหลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ 
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หน่วยรับตรวจ 
ข้อ ๒๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
(๑) อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

สมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
(๓) จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 
(๔) จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 
(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่หัวหน้า

หน่วยงานของรัฐสั่งให้ปฏิบัติ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติ หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๒๑๖ หน่วยงานของรัฐที่มีโครงสร้างองค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการและยังไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐไปพลางก่อน และให้จัดให้มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ตามรูปแบบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 

ข้อ ๒๓ บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อนวันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้
บังคับ ให้ด าเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๓ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าจะแล้ว
เสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์ปฏิบัตินี้ใช้บังคับ 

ข้อ ๒๔๑๗ หน่วยงานของรัฐตามข้อ (๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีการตรวจสอบภายใน
ให้จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่หลักเกณฑ์นี้ใช้บังคับ 

 
 

                                                           
๑๖ ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๗ ข้อ ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตัิการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 


