
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

__________________________ 

  

              โดยสมควรให้มีลักษณะงานและขอบเขตงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 มาตรา 70 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
มาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

              ข้อ 1     ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545” 

              ข้อ 2     ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

              ข้อ 3     บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
หรือที่มีก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

              ข้อ 4      ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจก าหนด
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ตีความวินิจฉัยปัญหา เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

              ข้อ 5     ในระเบียบนี้ 

              “การตรวจสอบภายใน ” หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณการเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ตลอดจนการ
ตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 



              “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

              “ผู้บริหารท้องถิ่น ” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและ
ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

              “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปลัดเทศบาลและ    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

              “ผู้ตรวจสอบภายใน ” หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

              “หน่วยรับตรวจ ” หมายถึง หน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงกิจการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารหรือ
ก ากับดูแล 

  

              ข้อ 6     แนวทางการตรวจสอบภายใน 

                          (1)   ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ด้วยเทคนิค 
และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเร่ืองที่ตรวจสอบ รวมทั้ง
วิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

                          (2)   ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ 
และทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแล
รักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

                          (3)   ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง 
แก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงาน ตาม (1) และ (2) เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเสนอแนะ เพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตร่ัวไหลเกี่ยวกับการเงิน 
หรือทรัพย์สินต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



                          (4)   สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับนโยบาย 

                          (5)   ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้
ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

                          (6)   เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
เป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยประสานงานกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
ผู้ตรวจสอบ  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

                          (7)   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   และการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ
ต้องมีความเป็นอิสระ 

              ข้อ 7      การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด และคู่มือการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ไว้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและคู่มือการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง 

              ข้อ 8     ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น   เพื่อ
พิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบด้วย 

              ให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบตามแผนที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาอัน
สมควรหรืออย่างน้อยทุกสองเดือน หรือเมื่อตรวจสอบเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งแล้วเสร็จตามแผน กรณี
เร่ืองที่ตรวจพบเป็นเร่ืองที่จะมีผลเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการ
ตรวจสอบทันท ี

              ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบตามวรรคสองให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดทราบด้วย 

              ข้อ 9     หน่วยรับตรวจมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 



                          (1)   อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

                          (2)   จัดให้มีระบบการเก็บเอกสารในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและครบถ้วน 

                          (3)   จัดเตรียมรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

                          (4)   จัดท าบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการบัญชี รวมทั้งจัดท ารายงาน
การเงินให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน พร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้ 

                          (5)   ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

                         (6)   ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน ในเร่ืองต่าง ๆ ที่
ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งให้ปฏิบัติ 

              ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระท าการโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาสั่งการตามควร
แก่กรณี 

  

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 

               

                                    ร้อยต ารวจเอก         ปุระชัย   เปี่ยมสมบูรณ์       

(ปุระชัย   เปี่ยมสมบูรณ์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

  

 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป  เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ 54ง วันที่ 18 มิถุนายน 
2545 

 


