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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   

 
โดยสมควรใหมีลักษณะงานและขอบเขตงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตรวจสอบ

ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง หรือหนังสือส่ังการใด ซึ่งขัดหรือแยงกับ

ระเบียบนี้หรือที่มีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ

กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ ตีความวินิจฉัยปญหา เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี ้
 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“การตรวจสอบภายใน” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่

เก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน การบริหารงานดานอื่นๆ 
ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี การวิเคราะหประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งการรายานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 

“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายถึง องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
และองคการบริหารสวนตําบล 

“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี
และประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

“ปลัดองคการบริหารสวนทองถ่ิน” หมายถึง ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๕๔ ง/หนา ๒๑/๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ 
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“ผูตรวจสอบภายใน” หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายในของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“หนวยรับตรวจ” หมายถึง หนวยงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหหมายความรวมถึงกิจการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหาร
หรือกํากับดูแล 

 
ขอ ๖  แนวทางการตรวจสอบภายใน 
(๑) ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวย

เทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม 
โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ 
รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
และทรัพยสินรวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการ
ดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

(๓) ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการ
ปรับปรุง แกไข เพ่ือใหการปฏิบัติงาน ตาม (๑) และ (๒) เปนไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และประหยัดยิ่งข้ึน รวมทั้งเสนอแนะ เพ่ือปองปรามมิใหเกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหล
เก่ียวกับการเงิน หรือทรัพยสินตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงามตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ขอบังคับ
คําส่ังที่ทางราชการกําหนด เพ่ือใหมั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวตัถปุระสงค
และสอดคลองกับนโยบาย 

(๕) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกผูบริหารทองถ่ิน
และปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการปรับปรุงแกไขของหนวยรับตรวจถูกตองตามที่ผู
ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

(๖) เพ่ือใหการปฏิบัติงานตรวจสอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุ
เปาหมายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและ
ผูตรวจสอบ ซึ่งผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง 

(๗) การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ตองมีความเปนอิสระ 

 
ขอ ๗  การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่

ของผูตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด และคูมือการตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดในกรณีที่ไมไดกําหนด



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ไว ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคูมือการตรวจสอบภายในของ
กระทรวงการคลัง 

 
ขอ ๘  ใหผูตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจําปตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกป และสงสําเนาแผนการตรวจสอบให
ผูวาราชการจังหวัดทราบดวย 

ใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่
ไดรับอนุมัติใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหวางป และรายงานผลการตรวจสอบตอผูบริหารทองถ่ิน
ภายในเวลาอันสมควรหรืออยางนอยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวเสร็จ
ตามแผน กรณีเร่ืองที่ตรวจพบเปนเรื่องที่จะมีผลเสียหายตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินให
รายงานผลการตรวจสอบทันที 

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบตามวรรคสอง
ใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย 

 
ขอ ๙  หนวยรับตรวจมีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
(๑) อํานวยความสะดวกและใหความรวมมือแกผูตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดใหมีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถวน 
(๓) จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เก่ียวของใน

การปฏิบัติงาน เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบ 
(๔) จัดทําบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดทํารายงาน

การเงินใหเรียบรอยเปนปจจุบัน พรอมที่จะใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบได 
(๕) ช้ีแจงและตอบขอซักถามตางๆ พรอมทั้งหาขอมูลเพ่ิมเติมใหแกผูตรวจสอบ

ภายใน 
(๖) ปฏิบัติตามขอทักทวงและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน ในเรื่องตาง 

ๆ ที่ผูบริหารทองถ่ินสั่งใหปฏิบัติ 
ในกรณีที่เจาหนาที่ของหนวยรับตรวจกระทําการโดยจงใจไมปฏิบัติหรือละเลยตอ

การปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูตรวจสอบภายในรายงานผูบริหารสวนทองถ่ินพิจารณาสั่งการ
ตามควรแกกรณี 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
รอยตํารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ/แกไข 
๑๕/๑๑/๔๕ 

B+A (C) 
นันทพล/ปรับปรุง 

๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ 

 


