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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
---------------------- 

 
  โดยสมควรใหมีลักษณะงานและขอบเขตงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองค 
การบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ แหงพระราช
บัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ 
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบ 
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการใด ซ่ึงขัดหรือแยงกับ 
ระเบียบนี้หรือที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ ตีความวินิจฉัยปญหา เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
  "การตรวจสอบภายใน" หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่ 
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดานอื่น ๆ ตลอด
จน 
การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังการรายานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
  "องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
และองคการบริหารสวนตําบล 
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  "ผูบริหารทองถิ่น" หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
  "ปลัดองคการบริหารสวนทองถิ่น" หมายถึง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
  "ผูตรวจสอบภายใน" หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  "หนวยรับตรวจ" หมายถึง หนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึงกิจการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นบริหาร 
หรือกํากับดูแล 
 
  ขอ ๖  แนวทางการตรวจสอบภายใน 
  (๑)  ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวย 
เทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม  
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรือ่งท่ีตรวจสอบ รวม 
ทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
  (๒)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ  
และทรัพยสินรวมทั้งการบริหารงานดานอื่น ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตาม 
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการ 
ดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  (๓)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ 
ปรับปรุง แกไข เพื่อใหการปฏิบัติงาน ตาม (๑) และ (๒) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และ 
ประหยัดย่ิงข้ึน รวมทั้งเสนอแนะ เพ่ือปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเก่ียว
กับ 
การเงิน หรือทรัพยสินตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๔)  สอบทานระบบการปฏิบัติงามตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ขอบังคับ 
คําส่ังท่ีทางราชการกําหนด เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค 
และสอดคลองกับนโยบาย 
  (๕)  ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารทองถิ่น 
และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผู 
ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 
  (๖)  เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นบรรลุ 
เปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและ 
ผูตรวจสอบ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๗)  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ 
ตองมีความเปนอิสระ 
 
  ขอ ๗  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติ 
หนาที่ของผูตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด และคูมือการตรวจ
สอบ 
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนดในกรณีทีไ่มไดกําหนด 
มาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีไว ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคูมือการตรวจสอบภายในของ 
กระทรวงการคลัง 
 
  ขอ ๘  ใหผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอผูบริหาร 
ทองถ่ิน เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และสงสําเนาแผนการตรวจสอบใหผู
วา 
ราชการจังหวัดทราบดวย 
  ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามท่ีได 
รับอนุมัติใหปรับปรุงเปล่ียนแปลงระหวางป และรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารทองถิ่นภาย 
ในเวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเสร็จตาม
แผน  
กรณีเรื่องที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหรายงานผลการ 
ตรวจสอบทันที 
  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบตามวรรคสอง 
ใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย 
 
  ขอ ๙  หนวยรับตรวจมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
  (๑)  อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
  (๒)  จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน 
  (๓)  จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารท่ีเก่ียวของใน 
การปฏิบัติงาน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
  (๔)  จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงาน 
การเงินใหเรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
  (๕)  ชี้แจงและตอบขอซักถามตาง ๆ พรอมท้ังหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจ 
สอบภายใน 
  (๖)  ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่อง 
ตาง ๆ ท่ีผูบริหารทองถ่ินส่ังใหปฏิบัติ 
  ในกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรอืละเลย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตอการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผูบริหารสวนทองถิ่นพิจารณาสั่ง 
การตามควรแกกรณี 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
            รอยตํารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 
             รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[รก.๒๕๔๕/พ๕๔ง/๒๑/๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕] 
 
      พรพิมล/พิมพ/แกไข 
      ๑๕/๑๑/๔๕ 
      B+A (C) 
 
 


