
บันทึกขอความ 
สวนราชการ   งานนโยบายและแผน  เทศบาลตําบลโนนสะอาด     
ที ่ -  วันที่    15มีนาคม  ๒๕62      
เรื่อง   รายงานผลการดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ครั้งที่ 1/2562    
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด 
เรื่องเดิม 
 ตามที่ เทศบาลตําบลโนนสะอาด ไดดําเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ซึ่งเทศบาลตําบลโนนสะอาด ไดออกหนังสือคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ดําเนินการ ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562  
และกําหนดแผนการจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต เปน 3 ครั้ง ไดแก  ครั้งที่ 1   วันที่  8  มีนาคม  2562ครั้งที่ 2   
วันที่  18  กรกฎาคม  2562และครั้งที่ 3   วันที่  28  กันยายน  2562นั้น 
ขอเท็จจริง 

ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงดานการทุจริตของเทศบาลตําบลโนนสะอาด  รอบที่ 1  เม่ือวันที่  8  มีนาคม  
2562  ไดดําเนินการจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต  จํานวน 5  กอง  ประกอบดวย  สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  
กองการศกึษา  และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ผลปรากฏการตรวจสอบ ตามเอกสาร  
ขอกฎหมาย 
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 

ขอพจิารณา 
 เห็นควรใชเปนแนวทางการจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต การแกไขปรับปรุง แตละภารกิจใหดีข้ึน ไมให
เกิดขอบกพรองตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  ตอไป   
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
                (ลงชื่อ) อาริสษา   ปริปุณณะ   

        (นางอาริสษา  ปริปุณณะ) 
                               หวัหนาฝายอํานวยการ  ปฏิบัติหนาที่ 
       เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
    

(ลงชื่อ) สิบตํารวจโทศราวุธ   เชอืไพบูลย ์     
                  (ศราวุธ     เชื้อไพบูลย)  

       ปลัดเทศบาลตําบลโนนสะอาด    
ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
    

(ลงชื่อ)  อุดมศกัดิ   นาอุดม    
                 (นายอุดมศักดิ์  นาอุดม)  
    นายกเทศมนตรีตําบลโนนสะอาด   

  



เอกสารแนบบนัทึกขอตกลง เรื่อง รายงานผลการจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต 
ครั้งที่  1/2562  ตรวจสอบภายในเมื่อวันท่ี  8มีนาคม2562 

เทศบาลตําบลโนนสะอาด  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภ ู
************************************************************ 

ลําดับท่ี หนวยรับการ
ตรวจ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ หมายเหตุ 

1 สํานกัปลัด 1. งานบริหารทั่วไป   
  การตรวจสอบดานการใชจายงบประมาณ   
  (1) ตรวจสอบการใชแผนพัฒนาสามป เปนแนวทาง (1) พบวาการจัดทําแผนพัฒนาสีป่ พ.ศ.   
  ในการจัดทําเทศบัญญัติ รายจายประจําปหรือไม 2562- 2564) เปนไปตามระเบยีบกระทรวง  
   มหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันา พ.ศ.   
   2548  สามารถนําโครงการตางๆไปจัดทํา   
   เทศบัญญติังบประมาณรายจายประจําปได  
  (2) ตรวจสอบการจัดทําเทศบัญญตังิบประมาณรายจาย (2) พบวาการตั้งเทศบัญญัติงบประมาณ   
  ประจําปถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย รายจายประจาํป พ.ศ. 2562 เปนไปตาม  
  วิธีงบประมาณของ อปท.พ.ศ. 2541 ถูกตองตามหมวด แผนงาน และหมวดตางๆไดอยางถูกตอง  
  รายจายหรือไม   
  (3) ตรวจสอบการตั้งงบประมาณรายจายหมวดเงนิ (3) พบวา การตั้งงบประมาณรายจายหมวด   
  อุดหนุนเปนไปตามหลักเกณฑหรอืไม เงินอุดหนุน เปนไปตามหลักเกณฑ ไมเกินรอย  
   ละ 3 ตามหลักเกณฑระเบียบกระทรวง  
   มหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปก  
   ครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559  
  (4) ตรวจสอบการบรหิารงบประมาณรายจาย การโอน (4) พบวา การโอนงบประมาณการเปลีย่น  
  งบประมาณการเปลี่ยนแปลงแกไขคําชี้แจง การไดรับ แปลงแกไขคําชี้แจงมีการลงลายมอืชื่อ ของ  
  อนุมัติ เปนไปตามวิชาการงบประมาณหรือไม หนวยราชการ หัวหนาหนวยงานคลัง ปลัด   
   และผูอนมุัติครบถวน  
  (5) การใชและรักษารถยนตของเทศบาลตําบลโนน (5) พบวา การบันทึกการใชรถยังมีขอบก  
  สะอาด พรอง ซึ่งยังไมเปนปจจุบัน  
  (6) การควบคุมวสัด ุ (6) พบวา วัสดุบางรายการไมมีการควบคุม  
   การเบิกไปใช  
 สํานกัปลัด 2. งานนโยบายและแผน   
  (1) ตรวจสอบเอกสารในการแตงตั้งคณะกรรมการชุด (1) พบวาการแตงตั้งคณะกรรมการตาม  
  ตางๆ ที่กําหนดไวในระเบยีบฯ องคประกอบของคณะ ระเบียบฯ เปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม  
  กรรมการเหมาะสมหรือไมอยางไร   
  (2) ดารดาํเนินงานของคณะกรรมการฯ โดยพิจารณา   
  - รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ - มีการบันทึกรายงานการประชุม แตยังไม  
   ครบถวน  
  - ติดตามการนําผลการประชุมทีสํ่าคัญวาไดดําเนินการ - มีการนําผลการประชุมคณะกรรมการไปดํา  
  เพียงใด และสุมตรวจสอบกับแผนพัฒนาและแผนดํา เนินการอยางถูกตอง  
  เนินการประจําปที่จัดทําไว   
  (3) สอบทานกิจกรรมของโครงการวาสอดคลองกับ (3) พบวา การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ม ี  
  วัตถุประสงคของโครงการหรือไม เพียงใด ความสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ  
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  (4) พิจารณาความเหมาะสมและความเปนไปไดของ (4) พบวาโครงการตางๆไดปรากฏในแผนดํา  
  โครงการตางๆ วาสามารถดําเนินการใหบรรลุวัตถุประ เนินงานประจําป และมคีวามเหมาะสมเปนไป  
  สงคและเปาหมายของแผนพัฒนาและแผนดําเนินงาน ไดสามารถบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ  
  ประจําป หือไม เพียงใด   
  (5) สอบทานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม   
  ปมีประสิทธิภาพเพียงใด   
  - สอบทานระบบและวิธีติดตามประเมินผลแผนพัฒนา - มีการกําหนดการสอบทานการตดิตามและ  
  สามปที่กําหนดไว ประเมินผลแผนสี่ป(พ.ศ. 2562-2564)  
  - สอบทานวาไดมีการตดิตามประเมินผลแผนสามป - ยังไมมีการดําเนินการติดตามประเมินผลแผน  
  ตามที่กําหนดไวหรือไม เพียงใด พัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2562-2564) ในการ  
   ตรวจสอบรอบที่ 1 แตอยางใด  
  - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของกับการติดตาม - ยังไมมีการดําเนินการติดตามประเมินผลแผน  
  ประเมินผลตรวจจนรายงานผลการติดตามการปฏิบัต ิ พัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2562-2564) ในการ  
  งานและผลการประเมิน ตรวจสอบรอบที่ 1 แตอยางใดจึงไมมีรายงาน  
  3. งานสวัสดิการสังคม   
  (1) ตรวจสอบการรับลงทะเบยีนของผูสูงอายุ ผูพิการ (1) พบวามีการลงทะเบียนใหแกผูสูงอายุ   
  และผูปวยโรคเอดส เพ่ือขอรับเงินชวยเหลือเบ้ียยังชีพ ผูพิการ เปนปจจุบัน  
  (2) ตรวจสอบการจายเงินเบ้ียยังชีพของผูสูงอายุผูพิการ (2) พบวามีการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ  
  และผูปวยโรคเอดส ผูปวยโรคเอดส ไมเกินวันท่ี 10 ของเดือน  
  4. การสอบทานการควบคุมภายใน   
  (1) สอบทานการตดิตามและรายงานการประเมินระบบ   
  การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน   
  แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
  พ.ศ. 2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม   
  - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ -  มีการสอบทานการติดตามประเมินผลการ  
  ควบคุมภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม ควบคุมภายในตามระเบียบฯ(ขอ 6)ของทุกกอง  
  - สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน - พบวา มีการสอบทานการติดตามประเมินผล  
  ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมเพียง การควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.ของสํานักปลัด  
  พอหรือไม   
     
2 กองคลัง 1. งานบริหารงานคลัง   
  (1) การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน (1) พบวา การบันทึกการใชรถยังมีขอบก  
  ทองถ่ิน พรอง ซึ่งยังไมเปนปจจุบัน  
  2. งานการเงินและบัญช ี   
  (1) การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน (1) พบวาการรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน  
   เปนไปตามปจจุบัน  
  (2) การเบิก-จาย (2) พบวา การเบิกจาย เปนไปตามฎีกาเบิกจาย  
  (3) การจัดทํางบการเงินรายจายประจําปงบประมาณ  (3) พบวา มีการจัดทํางบการเงนิประจําเดือน  
  พ.ศ. 2562 ต.ค.-ธ.ค. 2559  
  (4) การจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน (4) พบวา มีการจัดทํางบการเงนิประจําเดือน  
   ต.ค.-ธ.ค. 2560  
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  3. งานพฒันารายไดและการจัดเก็บรายได   
  (1) ตรวจสอบหลักฐานการรับเงนิเขาใบสรุป ใบนําสง  (1) พบวา มีการบันทึกบัญชีการรบัเงิน และบัน  
  และทะเบียนรายรับ เพ่ือพิสูจนการบันทึกรายการครบ ทึกผานใบผานรายการมารตฐานอยางครบถวน  
  ถวนถูกตองตามประเภทเงนิหรือไม การนําสงเงนิเขา   
  ทะเบียนรายรับเขาใบผานรายการมาตรฐาน 1 , 2 เพื่อ   
  ผานใบบัญชีแยกประเภทที่เก่ียวของ   
  (2) สอบทานงบรายรบัวาเงินรับจริงถูกตองตามบัญชี (2) พบวา งบรายรับบันทึกถูกตองตามบัญชีแยก  
  แยกประเภทและทะเบียนรายรับหรือไม ประเภท และทะเบียนรายรับ  
  (3) การเบิก-จาย ใบเสร็จและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (3) พบวา การเบิกจาย ถูกตองตามทะเบียนคมุ  
   ใบเสร็จรับเงนิ  
  (4) การดําเนินการเก่ียวกับการจดัเก็บภาษีโรงเรือน  (4) มีการดําเนินการในการจัดเก็บภาษีโรงเรือน  
  ภาษีบํารุงทองถ่ิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองถ่ิน ภาษีปาย ภายในหวง  
   ระยะเวลาที่กําหนด  
  4. งานทะเบียนทรัพยสินและวัสด ุ   
  (1) ตรวจสอบรายการกับแผนการจัดหาพัสดุประจําปวา (1) พบวา มีแผนการจัดหาพสัดุประจําป อยูใน  
  อยูในแผนดําเนินงานประจําปหรือไม แผนดําเนินงานประจําป  
  (2) แผนปฏิบตักิารจดัซื้อ-จัดจาง มีการกําหนดระยะ (2) มีการกําหนดระยะเวลาในการจัดซื้อ-จัดจาง   
  เวลาในแตละขั้นตอนการดําเนินงานอยางชัดเจนหรือไม แตยังไมทุกขั้นตอน  
  (3) ตรวจสอบรายการท่ีเบิกจายเปนไปตามแผนปฏิบัต ิ (3) การเบิกจายไตรมาสแรกไมเปนไปตาม  
  การจัดซื้อจดัจางหรือไม(หากไมเปนไปตามแผนเพราะ แผนการจัดซื้อจัดจาง เน่ืองจากรายไดจากการ  
  เหตุใด) จัดเก็บภาษยีงัไมเขา  
  (4) รายงานผลการปฏิบัตติามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดั (4) มีการรายงานการจดัซื้อจัดจางตามประกาศ  
  จางตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน คณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  
  (5) ตรวจสอบการดําเนินการจัดซือ้จัดจางตามวิธีการ (5) มีการตรวจสอบวงเงนิการจัดซื้อจัดจางตาม  
  และภายในวงเงนิกําหนด ระเบียบวิธีการพัสด ุ  
  (6) ความชํารุดบกพรอง   
  - มีการแตงตั้งความรับผดิชอบตรวจสอบสภาพความ - มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ  
  ชํารุดบกพรองของพัสดุหรือไม และมีการคืนหลักประกัน ความชํารุดบกพรอง และไมมีการคืนหลักประ  
  สัญญากอนกําหนดเวลาของสัญญาหรือไม กันสัญญากอนกําหนดเวลา  
  - ตรวจสอบวาไดมีการกําหนดหลกัเกณฑในการตรวจ - ใหผูไดรับการแตงต้ังตรวจสอบและจัดทําบัน  
  สอบความชํารดุบกพรองอยางไร ทึกวามีความชํารุดบกพรองหรือไม  
  (7) การควบคุมพสัดุและการเก็บรกัษา   
  - มีการจัดทําหลักฐานการสงมอบ รับมอบพัสดุระหวาง - ไมมีเอกสารรบัมอบ-สงมอบระหวางเจาrพนัก  
  คณะกรรมการตรวจรับการจาง/ตรวจรับพัสดุ กับเจา งานพัสดุ กับคณะกรรมการตรวจรบัการจาง/  
  พนักงานพัสดุ หรือไม ตรวจรับพสัด ุ  
  - ทดสอบการจัดทําบัญชีคุมวัสดุ และทะเบียนครุภัณฑวา - บัญชีคุมวัสดุ และทะเบยีนคุมครภุณัฑ มีการ  
  ครบถวนเปนปจจุบันหรือไม และระบบควบคุมการเบิก จัดทําแตยังไมเปนปจจุบัน  
  จายวัสดุท่ีรัดกุม หรือไม   
   - ตรวจสอบการใหหมายเลขครุภัณฑวาไดจัดทําหรือไม - มีการใหหมายเลขครุภณัฑทุกประเภท  
  - กรณีการยืมพัสดุ มีหลักฐานการยืมแสดงเหตุผลและ - มีบันทึกการยืมและสงคืนพสัดุ ตามแบบการ  
  กําหนดวาสงคืนหรือไม ยืมวัสด/ุครภุณัฑ  
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  - ตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป กรณ ี - มีการตรวจสอบพัสดุประจําป แตยังไมมีการ  
  พัสดุชํารุดเสื่อมสภาพหมดความจําเปน เจาพนักงานพัสดุ จําหนายพัสดุที่เสื่อมสภาพ  
  ไดดําเนินการตามระเบียบตอไปหรือไม อยางไร เมื่อมีการ   
  จําหนายพัสดุแลว มีการลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือไม   
  (8) การตรวจสอบพัสดุ   
  - หัวหนาพัสดุไดรับการแตงตั้งหรือไม - หัวหนาพัสดุ ไดรับการแตงตั้งโดยตําแหนง  
  - ทดสอบการลงรับ – จายพัสดุในทะเบียนพัสดุวามีหลัก - การรับ-จายพัสดุ ยังไมเปนปจจบุัน  
  ฐานประกอบการรับจาย ใหตรวจสอบครบถวนเปน   
  ปจจุบันหรือไม ตรวจสอบลักษณะรายงาน ตรวจสอบพัสดุ   
  สิ้นปงบประมาณเปนไปตามระเบียบพัสดุฯ หรือไม และ   
  ติดตามรายงานจําหนายครุภัณฑวาเปนไปตามระเบียบฯ    
  หรือไม   
  (9) การทําสัญญาและหลักประกันสัญญา ทะเบียนเงินมัด (9) มีการคุมทะเบียนหลักประกันสัญญา  
  จําประกันสัญญา   
  5. การสอบทานการควบคุมภายใน   
  (1) สอบทานการตดิตามและรายงานการประเมินระบบ   
  การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน   
  แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
  พ.ศ. 2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม   
  - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ -  มีการสอบทานการติดตามประเมินผลการ  
  ควบคุมภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม ควบคุมภายในตามระเบียบฯ(ขอ 6)ของทุกกอง  
  - สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน - พบวา มีการสอบทานการติดตามประเมินผล  
  ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมเพียง การควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.ของกองคลัง  
  พอหรือไม   

3. กองชาง 1. งานบริหารทั่วไป   
  (1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสด ุ (1) ยังไมมีการดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมวสัด ุ  
  (2) การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน (2) พบวา การบันทึกการใชรถยังมีขอบก  
  ทองถ่ิน พรอง ซึ่งยังไมเปนปจจุบัน  
  2. งานกอสราง   
  (1) การขออนุญาตปลูกสรางอาคารดัดแปลงรื้อถอน (1) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนมาขอ  
  อาคาร อนุญาตกอสรางอาคาร และรื้อถอนอาคาร  
  (2) การควบคุมอาคารกอสราง (2) มีการควบคมุการกอสรางอาคาร  
  (3) ตรวจสอบงานบํารุงรักษาอาคาร ท่ีดินและสิ่งกอสราง (3) ยังไมดําเนินการตรวจสอบงานบํารุงรักษา  
   อาคาร ที่ดินและสิ่งปลูกสราง  
  (4) ตรวจสอบงานออกสํารวจ/ออกแบบ/ประมาณการ (4) มีการตรวจสอบงานออกสํารวจ/ออกแบบ/  
  กอสราง/การกําหนดราคากลาง/การควบคุมงานกอสราง ประมาณการกอสราง/การกําหนดราคากลาง/การ  
   ควบคุมงานกอสราง  
  3. การสอบทานการควบคุมภายใน   
  (1) สอบทานการตดิตามและรายงานการประเมินระบบ   
  การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน   
  แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
  พ.ศ. 2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม   
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  - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ -  มีการสอบทานการติดตามประเมินผลการ  
  ควบคุมภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม ควบคุมภายในตามระเบียบฯ(ขอ 6)ของทุกกอง  
  - สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน - พบวา มีการสอบทานการติดตามประเมินผล  
  ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมเพียง การควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.ของกองชาง  
  พอหรือไม   
4 กองสาธารณสขุ 1. งานบริหารทั่วไป   
 และสิ่งแวดลอม (1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสด ุ (1) มีการดําเนินการจัดทําทะเบยีนคุมวัสด ุ  
  (2) การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน (2) พบวา การบันทึกการใชรถยังมีขอบก  
  ทองถ่ิน พรอง ซึ่งยังไมเปนปจจุบัน  
  (3) การเบิก-จายกองทุน/การบันทึกบัญชีหลักประกัน (3) มีการจัดทําฎีกากองทุน และปดบัญชี ณ วัน  
  สุขภาพในระดับทองถิ่น (สปสช.) สิ้นงวดบัญชี  
  2. การออกใบอนุญาตตางๆ   
  (1) ใบอนุญาตในการประกอบกิจการตางๆ ตามเทศ (1) มีการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับงาน  
  บัญญัติเก่ียวกับการสาธารณสุขในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบล สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ตําบลโนนสะอาด  
  โนนสะอาด   
  3. การสอบทานการควบคุมภายใน   
  (1) สอบทานการตดิตามและรายงานการประเมินระบบ   
  การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน   
  แผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
  พ.ศ. 2544 ขอ 6 อยางเหมาะสมและเพียงพอหรือไม   
  - ตรวจสอบผลการติดตามและรายงานการประเมินการ -  มีการสอบทานการติดตามประเมินผลการ  
  ควบคุมภายในตามระเบียบฯ (ขอ 6) หรือไม ควบคุมภายในตามระเบียบฯ(ขอ 6)ของทุกกอง  
  - สอบทานการจัดทํารายงานการติดตามและประเมิน - พบวา มีการสอบทานการติดตามประเมินผล  
  ควบคุมภายในตามแบบฟอรมที่กําหนดไวเหมาะสมเพียง การควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.ของกอง  
  พอหรือไม สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
5 กองการศึกษา 1. งานบริหารท่ัวไป   
  (1) ตรวจสอบทะเบียนคุมวัสด ุ (1) มีการดําเนินการจัดทําทะเบยีนคุมวัสด ุ  
  (2) การใชและรักษารถยนตขององคกรปกครองสวน (2) ไมมีการบันทึกการใชรถยังมีขอบกพรอง  
  ทองถ่ิน พรอง เนื่องจากไมมีรถยนตสวนกลางในกองการ  
   ศึกษาอยูในความรับผิดชอบ  
  (3) ตรวจสอบแผนงานกองการศึกษา (3) มีการดําเนินการจัดทําแผนงานกองการ  
   ศึกษาครบถวน  
  (4) ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายงบประมาณใหแก (4) มีการตรวจสอบการเบิกจายตามระเบียบเงนิ  
  สถานศึกษา/ฎีกา อุดหนุนงบประมาณใหแกโรงเรียน รายไดสถานศึกษา  
  ประถมศึกษาในพ้ืนที่   
  2. งานบริหารการศึกษา   
  (1) ตรวจสอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของ (1) มีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา  
  สถานศึกษา ทุกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  (2)ตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาสามปของสถานศึกษา (2) มีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาทุกศูนย  
   พัฒนาเด็กเล็ก  
  (3) ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  (3) มีการจัดทําแผนปฏบิัติการประจําปงบ   
  2562 ประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกศูนยพฒันาเด็กเล็ก  
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  (4) ตรวจสอบการดําเนินงานดานงบประมาณของสถาน (4) มีการจัดทําแผนดาํเนินงานดานงบประมาณ  
  ศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ ของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
  และวิธกีารนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปน วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของ  
  คาใชจาย ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองคกร สถานศึกษา พ.ศ. 2551 ทุกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551   
  (5) ตรวจสอบการใชจายงบประมาณสอดคลองกับแผน (5) มีการตรวจสอบใชงบประมาณไดสอดคลอง  
  พัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  ระหวางแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัต ิ  
  พ.ศ. 2562 หรือไม งานประจําป  
  (6) ตรวจสอบงานดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา/ (6) มีการจัดทําบัญชีเงินรายไดสถานศึกษา แต  
  เอกสาร การเบิก-จาย ยังไมเปนปจจุบัน  
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