
หนา 1

อปท. อปท. อปท.ที่ อปท.ที่ งวดการตรวจสอบ

ลําดับ ที่ไมมี ที่ไมจัดทํา ยังไม ไมมีการ ระหวาง จัดทํา ไมได การใชจาย การโอนเงิน การ ไมไดตั้ง การ

ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น จนท. การสอบทาน จัดทํา ติดตาม เดือน - เดือน ขอบัญญัติ ประกาศใช ไมเปนไปตาม งบประมาณ / เบิกตัดป งบประมาณ จายขาด

ตรวจสอบ การปฏิบัติงาน ประเมินผล งบประมาณ ขอบัญญัติ ขอบัญญัติ การแกไขเปลี่ยนแปลง ไมถูกตอง สงใช เงินสะสม

ภายใน รายจาย งบประมาณ งบประมาณ คําชี้แจงงบประมาณ เงินยืม ไมถูกตอง

ไมถูกตอง ไมถูกตอง เงินสะสม

ระบบการควบคุมภายใน ขอบกพรอง
ดานงบประมาณ

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัด……………………………….

ประจํางวดปงบประมาณ ……………..
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งวดการตรวจสอบ

ลําดับ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวาง

ที่ เดือน - เดือน การเก็บ ใบเสร็จ การ เอกสาร เงินประกัน หลักฐาน การจาย เงินขาด

ไมทํา ทําไมทุกวัน รักษาเงิน รับเงิน เขียนเช็ค ประกอบฎีกา สัญญา การจายเงิน เงินยืม บัญชี การบัญชี งบการเงิน

รายงานเงิน

คงเหลือประจําวัน

ดานการบัญชีดานการเงิน

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จังหวัด…………………

ประจํางวดปงบประมาณ……………
ขอบกบพรอง



หนา 3

ลําดับ งวดการตรวจสอบ
ที่ ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระหวางเดือน - เดือน การจัดทํา การ การทํา การแตงตั้ง การจัดทํา การสง การทํา การตรวจ การลง ตรวจสอบ การใช

แผน แตงตั้ง รายงาน คณะกรรมการ ประกาศ ประกาศ สัญญา รับพัสดุ ทะเบียน พัสดุ รถยนต
จัดซื้อ/จาง จนท.พัสดุ ขอซื้อ/จาง ดําเนินการ สอบ/ประกวด สอบ/ประกวด ซื้อ/จาง /งานจาง พัสดุ ประจําป สวนกลาง

จัดซื้อ/จาง ราคา ราคา

(ลงชื่อ) ………………………………………………  ผูรายงาน
(……………………………………………..)

ตําแหนง ทองถิ่นจังหวัด………………………………

แบบรายงานผลการตรวจสอบภายใน
จังหวัด…………………

ประจํางวดปงบประมาณ…………

ดานการพัสดุ
ขอบกพรอง



คําอธิบายการลงรายการ 
ในแบบรายงานผลการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 

--------- 
ใหใสชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น และตอบคําถามโดยใหใสหมายเลข 1 ในชองที่กําหนด ดังน้ี 

 1.  ใหใส เลข 1 ในชอง "อปท.ท่ีไมมี จนท.ตรวจสอบภายใน" 
           กรณี อปท. ไมมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 

2.  ใหใสเลข 1 ในชอง  "อปท.ท่ีไมจัดทําการสอบทานการปฏิบัติงาน" 
       กรณี  อปท. ไมจัดทําการสอบทานการปฏิบัติงาน  

     3.   ระบบการควบคุมภายใน 
 3.1  ใหใส เลข 1 ในชอง "อปท.ท่ียังไมจัดทํา"  

               กรณี อปท. ไมไดจัดทําระบบการควบคุมภายในหรือจัดทํายังไมแลวเสรจ็ 
       3.2  ใหใสเลข 1 ในชอง "อปท.ท่ีไมมีการติดตามประเมินผล" 

              กรณี อปท. ไมมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

4.  ชองงวดการตรวจสอบระหวางเดือน - เดือน   
      ใหระบุงวดการตรวจสอบของเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในของ อปท. 

** ตามระเบียบ มท. วาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 8 กําหนดวา 
เม่ือตรวจสอบตามแผนที่กําหนดแลวใหสงสําเนารายงานผลการตรวจสอบใหจังหวัดทราบในเวลา 
อันสมควร หรืออยางนอยทุก 2 เดือน จึงกําหนดใหรายงานเปนงวดเดือน ต.ค.-พ.ย. , ธ.ค. - ม.ค. ,  
ก.พ. - มี.ค. , เม.ย. - พ.ค. , มิ.ย. - ก.ค. และ ส.ค. - ก.ย. **  

 5.  ขอบกพรองดานงบประมาณ 

     5.1  ใหใสเลข 1 ในชอง "จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายไมถกูตอง" 
             กรณี อปท. จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายไมถูกตอง 

     5.2  ใหใสเลข 1 ในชอง"ไมไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ" 
       กรณี อปท. ไมไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามระเบียบ 

          5.3  ใหใสเลข 1 ในชอง  "การใชจายไมเปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณ" 
                  กรณี อปท. ใชจายเงินไมเปนไปตามขอบัญญัติงบประมาณที่ต้ังไว 

5.4  ใหใสเลข 1 ในชอง "การโอนเงินงบประมาณ/การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ  
       ไมถูกตอง" 

                 กรณี อปท. มีการโอนเงินงบประมาณ และหรือ มีการแกไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
ไมเปนไปตามระเบียบ  

5.5   ใหใสเลข 1 ในชอง "การเบิกตัดปไมถูกตอง"  
        กรณ ีอปท. มีการเบิกตัดปงบประมาณไวโดยไมถกูตองตามระเบียบ 
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    5.6  ใหใสเลข 1 ในชอง "ไมไดต้ังงบประมาณสงใชเงินยืมเงินสะสม" 
        กรณ ีอปท. มีการยืมเงินสะสมไวแตไมไดต้ังงบประมาณสงใชเงินยืมเงินสะสมในคราวตอไปตามระเบียบ 

     5.7  ใหใสเลข 1 ในชอง "การจายขาดเงินสะสมไมถกูตอง" 
             กรณี อปท. มีการจายขาดเงินสะสมไมเปนไปตามระเบียบ เชน มีการกันเงินสะสมไวไมถกูตอง  

6 ขอบกพรองดานการเงิน 

6.1 ใหใสเลข 1 ในชอง "การเก็บรักษาเงิน" 
       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงิน เชน ไมแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ไมแตงตั้ง 

กรรมการเก็บรักษาเงินแทนชั่วคราว กรรมการเก็บรักษาเงินไมปฏิบัติหนาท่ี ฯลฯ  

6.2 ใหใสเลข 1 ในชอง "ใบเสร็จรับเงิน" 
       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงิน เชน มีการลบ ขีดฆา โดยไมลงลายมือชื่อกํากับ ใชนํ้ายา 

ลบคําผิดแกไขใบเสร็จรับเงิน  ไมลงทะเบียนควบคุมใบเสร็จรับเงิน สิ้นปงบประมาณไมรายงานการใชใบเสร็จ 
รับเงิน ฯลฯ   

6.3  ใหใสเลข 1 ในชอง " การเขียนเช็ค" 
       กรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกบัการเขียนเช็คสัง่จาย เชน ไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด มีการสั่งจาย 

เช็คโดยไมระบุจํานวนเงิน(เช็คเปลา) ไมลงรายการในตนขั้วเช็ค ฯลฯ  

6.4  ใหใสเลข 1 ในชอง "เอกสารประกอบฎีกา" 
       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับเอกสารประกอบฎีกา เชน เอกสารประกอบฎีกาไมครบถวน  ผูเกี่ยวของ 

ลงลายมือชื่อท่ีหนาฎีกาไมครบถวน ผูเกี่ยวของลงลายหมือชื่อในหลักฐานประกอบฎีกาไมครบถวน  เชน ไมลงชื่อในบันทึกขออนุมัติ
ดําเนินการ กรรมการตรวจรับพสัดุ/ตรวจรับงานจางลงลายมือชื่อไมครบถวน  การขอเบิก 
เงินไมใชแบบฟอรมท่ีกําหนด เชน คาเชาบาน คารักษาพยาบาล เปนตน  

6.5  ใหใสเลข 1 ในชอง "เงินประกันสัญญา" 
       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับเงินประกันสัญญา เชน ไมจัดทําทะเบียนคุมเงินประกันสัญญาหรือ 

จัดทําไวแตจัดทําไมครบถวน จํานวนเงินในทะเบียนคุมเงินประกันสัญญากับจํานวนเงินในบัญชีแยกประเภท 
ไมตรงกัน กอนจายคืนเงินประกันสัญญาไมมีการตรวจสอบสภาพความชํารุดบกพรอง การจายคืนเงินประกันสัญญาที่เปนเงินสดไม
เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับจาง/ผูมีสิทธิ์รับเงิน เปนตน  

     6.6  ใหใสเลข 1 ในชอง "หลักฐานการจายเงิน" 
   กรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงินไมลงลายมือชื่อผูรับเงิน  

วันท่ีรับเงิน จํานวนเงินท่ีรับเงิน ไมมีการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินตามระเบียบ เปนตน  

     6.7  ใหใสเลข 1 ในชอง "การจายเงินยืม" 
        ในกรณมีีขอบกพรองเกีย่วกับการจายเงนิยืม เชน จายเกินความจําเปน ไมมีการสงใชคืนเงินยืม 

ตามระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบ  จายเงินยืมใหโดยที่ยังเปนลูกหน้ีเงินยืมคางชําระ เปนตน  
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6.8  ใหใสเลข 1 ในชอง "เงินขาดบัญชี" 
       ในกรณีตรวจพบเงินขาดบัญชี เชน เจาหนาท่ีจัดเก็บรายไดรับเงินแลวไมนําสงใหเจาหนาท่ีการคลังเพื่อลงบัญชี  
มียอดเงินคงเหลือยกไปแตไมลงจํานวนเงินคงเหลือยกมา เบิกเงินแลวไมนําจายใหแกผูมีสิทธิ์รับเงินตอไป เปนตน  

7 ขอบกพรองดานการบัญชี 
7.1  ใหใสเลข 1 ในชอง "การบัญชี" 
       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการบัญช ีเชน ไมลงบัญช ีลงบัญชีไมเปนปจจุบัน ลงบัญชีไมถูกตองตามระเบียบ ฯลฯ  
7.2  ใหใสเลข 1 ในชอง "งบการเงิน" 
        ในกรณมีีขอบกพรองเกีย่วกับงบการเงนิ เชน ไมจัดทํางบทดลอง งบรับจาย งบแสดงฐานะการเงิน ฯลฯ 

8.  ขอบกพรองทางดานการพัสดุ 
8.1  ใหใสเลข 1 ในชอง "การจัดทําแผนจัดซื้อ/จัดจาง" 
       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการจัดทําแผนจัดซื้อ/จัดจาง เชน ไมไดจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง  
จัดทําไวแตไมครบถวน   
8.2  ใหใสเลข 1 ในชอง "การแตงตั้ง จนท.พัสดุ"  
       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการแตงตัง้เจาหนาท่ีพัสดุ เชน ไมมีเจาหนาท่ีพัสดุและไมไดแตงตั้งไว   

แตงตั้งเจาหนาท่ีพัสดุไวแลวแตเจาหนาท่ีพัสดุท่ีไดรับแตงตั้งไมปฏิบัติหนาท่ี ฯลฯ  
8.3  ใหใสเลข 1 ในชอง "การทํารายงานขอซือ้/จาง 

  ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการทํารายงานขอซื้อ/ขอจาง เชน ไมจัดทํา จัดทําแตไมถูกตอง ฯลฯ  
     8.4  ใหใสเลข 1 ในชอง "การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อ/จาง" 

       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินการ เชน ไมไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ  

8.5  ใหใสเลข 1 ในชอง "การจัดทําประกาศสอบ/ประกวดราคา" 
       ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการจัดทําประกาศสอบ/ประกวดราคา เชน จัดทําไมถูกตอง กําหนด 

วันรับซอง-เปดซองไมถกูตองตามระเบียบ กําหนดเงื่อนไขในประกาศสูงกวาท่ีระเบียบ หนังสือสั่งการกําหนด  
ไมติดประกาศ ฯลฯ 

8.6  ใหใสเลข 1 ในชอง "การสงประกาศสอบ/ประกวดราคา" 
ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการสงประกาศสอบ/ประกวดราคา เชน ไมจัดสงประกาศสอบ/ประกวด 

ราคาใหผูเกี่ยวของตามระเบียบ ไมมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดสง จัดสงไมเปนไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด ฯลฯ 
8.7  ใหใสเลข 1 ในชอง "การทําสัญญาซื้อ/จาง" 

ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการทําสัญญา เชน จัดทําสัญญาไมถูกตอง ไมติดอากรแสตมป ฯลฯ 
8.8  ใหใสเลข 1 ในชอง "การตรวจรับพัสดุ/งานจาง" 

ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการตรวจรับพัสดุหรืองานจาง เชน ตรวจรับกอนงานแลวเสรจ็ 
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8.9  ใหใสเลข 1 ในชอง "การลงทะเบียนพัสดุ" 
ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนพัสดุครุภัณฑ เชน ไมจัดทําทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ  

ไมลงเลขระหัสครุภัณฑ การเบิกจายพัสดุไมไดจัดทําใบเบิกพัสดุ เปนตน 
8.10  ใหใสเลข 1 ในชอง "การใชรถยนตสวนกลาง" 

ในกรณีมีขอบกพรองเกี่ยวกับการใชรถยนตสวนกลาง เชน ไมจัดทําแบบ 1 แบบ 2 แบบ 3  
ตามระเบียบที่กําหนด  

----------- 
 

 
 

 


