การรายงานผลการตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
รายงานผลการตรวจสอบ คื อ หลักฐานที่ เจ้าหน้ าที่ ตรวจสอบภายในจัดทาขึ้นหลั งจากการ
ตรวจสอบ สานัก/กองต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ เสร็จสิ้นลง เพื่อเสนอผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง ผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
สานัก/กองต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การจัดทารายงานผลการตรวจสอบ
เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบสานัก/กองต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านดู่เสร็จสิ้น ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ มาจัดทารายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้
1. รายงานผลการตรวจสอบประจางวด
เป็นรายงานที่จัดทาเพื่อเสนอผู้บริหารภายหลังจากดาเนินการตรวจสอบแต่ละงวดเสร็จสิน้ แล้ว
ซึ่งจะเป็นรายงานรวมของทุกสานัก/กองต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ ที่เข้าตรวจสอบ โดย
สาระสาคัญในรายงาน ผลการตรวจสอบประจางวดควรประกอบด้วยดังนี้
1) บทนา
1.1) เรื่องที่ตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจาปี
1.2) วัตถุประสงค์การตรวจสอบ คือ เป้าหมายการตรวจสอบเพื่อให้ผู้อ่านรายงาน
ทราบวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบในแต่ละเรื่องที่ได้ตรวจสอบ
1.3) ขอบเขตและวิ ธี ก ารตรวจสอบ เป็ น การแสดงถึ ง ขอบเขตงานที่ ไ ด้ ท าการ
ตรวจสอบว่าครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ มากน้อยเพียงใด ได้แก่ เรื่องที่ต รวจสอบ และปริมาณการ
ตรวจสอบ รวมทั้งวิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น ตรวจสอบเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกตการณ์ สอบทาน
การปฏิบัติงาน เป็นต้น
1.4) ระยะเวลาการตรวจสอบ เป็นการแสดงระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ
2) สรุ ป ผลการตรวจสอบ เป็ น การแสดงถึ ง ข้ อ ตรวจพบที่ ไ ด้ จ ากการปฏิ บั ติ ง าน
ตรวจสอบ โดยกล่าวถึงเรื่องดังนี้
2.1) หลั ก เกณฑ์ / สิ่ ง ที่ ค วรจะเป็ น ( Criteria) คื อ สิ่ ง ที่ ใ ช้ เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการ
เปรียบเทียบกับสภาพการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงของเรื่องที่ตรวจสอบ เช่น กฎ ระเบียบ แนวทางการ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น
2.2) ข้ อ เท็ จ จริ ง /สิ่ ง ที่ เ ป็ น อยู่ (Condition) คื อ ข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ต รวจพบได้ ใ น
การตรวจสอบ โดยได้รับการตรวจสอบแน่ชัดแล้วว่าถูกต้องและมีข้อมูลหลักฐานสนับสนุน
2.3) ผลกระทบ (Effects) คือ ความเสี่ยง/ผลเสียหาย/ปัญหาที่จะได้รับเนื่องจาก สิ่ง
ที่เป็นอยู่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะเป็น ซึ่งควรระบุผลกระทบที่ชัดเจน อย่างไรก็ดี
การ
พิจารณาว่าผลกระทบนั้นมีสาระสาคัญที่ควรรายงานหรือไม่นั้น อาจพิจารณาจาก
ความมาก
น้อยของผลกระทบ ความถี่ของผลกระทบที่เกิดขึ้น มีขอบเขตและระยะเวลา
ในการเกิดผล
กระทบมากน้อยเพียงใด

2.4) สาเหตุ (Causes) คือ เหตุผลของความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นกับ สิ่งที่
เป็นอยู่ ซึ่งควรพิสูจน์ให้แน่ชัดว่าเกิดจากเหตุผลหรือสาเหตุที่แท้จริงใดบ้าง และมีความสาคัญหรือไม่
อย่างไร เพื่อจะได้นาไปสู่ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุที่เกิดขึ้น
ซึ่งสาเหตุที่เกิด
ปัญหาส่วนใหญ่มักเกิดจากการไม่มีระบบการควบคุมภายในที่ดี หรือมีระบบ การควบคุมภายในแต่ไม่
ปฏิบัติตามระบบที่กาหนด
2.5) ข้ อ เสนอแนะ (Recommendation) คื อ ข้ อ คิ ด เห็ น /ความเห็ น เกี่ ย วกั บ
การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขหรื อ พั ฒ นาการด าเนิ น งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น อั น จะท าให้ ง านบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์
2.6) ความคิดเห็น ของเจ้าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน คือ ส่วนที่ เจ้าหน้าที่ต รวจสอบ
ภายในชี้แจงหรือแสดงความเห็นต่อรายงานผลการตรวจสอบ
3) การติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน จะเป็นการสรุปรายละเอียดที่สาคัญ
จาก
ผลการติด ตามผลการตรวจสอบว่าได้มีการดาเนินการตามที่ได้เสนอแนะไว้ในรายงานผล การ
ตรวจสอบของครั้งก่อนหรือไม่อย่างไร
4) ชื่อผู้รายงานและผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จัดทารายงานผลการตรวจสอบประจางวด

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่ อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
สรุปการตรวจสอบภายใน
แนบแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เรื่องที่ตรวจสอบ
การเบิกจ่าย
ใบเสร็จรับเงิน
และทะเบียนคุม
ใบเสร็จรับเงิน

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
จากการตรวจสอบตาม ระ ระเบียบ
เบียกระทรวงมหาดไทย ว่า กระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิก
ด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ จ่ายเงิน การฝากเงิน
รักษาเงิน และการตรวจเงิน การเก็บรักษาเงินและ
ขององค์กรปกครองส่วน
การตรวจเงินขององค์กร
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
16 เมื่อสิ้นปีให้หัวหน้า
พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2 )
หน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงิน พ.ศ.2548
ไปดาเนินการจัดเก็บเงิน แจ้ง
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ทราบว่า มีใบเสร็จรับเงินอยู่
ในความรับผิดชอบเล่มใด
เลขที่ใดถึง เลขที่ใด และได้ใช้
ใบเสร็จรับเงินไปแล้วเล่มใด
เลขที่ใดถึงเลขที่ใด อย่างช้า
ไม่เกินวันที่สามสิบเอ็ด
ตุลาคมของปีถัดไป และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลัง
รวบรวมรายงานเสนอผ่าน
ปลัดองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นทราบ การปฏิบัติไม่
เป็นไปตามระเบียบ การ
รายงานล่าช้ากว่ากาหนด
- ตรวจสอบรายงานการ
เจาะปรุใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ ตามระเบียบ
ข้อ 17 ใบเสร็จรับเงิน
จากการตรวจสอบพบว่า มี
การเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน
เมื่อสิ้นปีงบประมาณถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้ผู้มีหน้าที่
ให้ปฏิบัติตามระเบียก
ระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 16 อย่าง
เคร่งครัด และให้
จัดส่งคาสั่งการแต่งตั้ง
คณะกรรมการให้
กระทรวงมหาดไทย
ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ มท 0303/ว
2393 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
และการดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี
ต่อไป

กระดาษ
ทาการ
กระดาษ
ทาการ A
1

ตามระเบียบ ตามข้อ 17
ใบเสร็จรับเงินเล่มใดใช้
สาหรับรับเงินของปีใด ให้ใช้
รับเงินภายในปีนั้นเท่านั้น
เมื่อขึ้นปีใหม่ก็ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินเล่มใหม่
ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไม่
ใช้ให้คงติดไว้กับเล่ม แต่ให้ปรุ
เจาะรู หรือประทับตราเลิกใช้
เพื่อให้เป็นที่สังเกตมิให้
นามาใช้รับเงินได้ต่อไป
จาการตรวจสอบ
พบว่า การแต่งตั้ง
คณะกรรมการการพิจารณา
ประเมินค่ารายปีและ
คณะกรรมการพิจารณาคา
ร้องขอให้พิจารณาการ
ประเมินใหม่ ไม่ได้จัดส่งคาสั่ง
การแต่งตั้งคณะกรรมการให้
กระทรวงมหาดไทย ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท
0303/ว 2393 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
การดาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี)
คณะกรรมการการ
พิจารณาประเมินค่ารายปี
ไม่มีการกลั่นกรองหรือ
พิจารณาประเมินค่ารายปี
ใหม่ ไม่มีการจัดทาการ
จัดแบ่งทาเลเพื่อกาหนดราคา
ค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ย

เรื่องที่ตรวจสอบ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบ
จากการตรวจสอบพบว่า
ระเบียบ
พัสดุประจาปี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
กระทรวงมหาดไทย ว่า
และการจาหน่าย ตรวจสอบพัสดุประจาปี พ.ศ. ด้วยการพัสดุ ของหน่วย
พัสดุ
2562 แต่งตั้งคณะ
การบริหารราชการส่วน
กรรมการฯ ล่าช้ากว่ากาหนด ท้องถิ่น พ.ศ. 2535
ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
148 และยังไม่ได้จัดส่ง
พ.ศ. 2539 (ฉบับที3่ รายงานไปยังสานักงานตรวจ 5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่
เงินแผ่นดิน หรือสานักงาน
6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที่
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
7) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่
ตามระเบียบฯ
8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2553
จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง ไม่ได้รายงาน
ผลการตรวจสอบว่ามีพัสดุ
ชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จาเป็นต้องใช้ใน
ราชการ
จากการตรวจสอบพบว่า
ไม่มีการจาหน่ายพัสดุที่หมด
ความจาเป็นหรือพัสดุชารุดใช้
การไม่ได้ ทาให้พัสดุ ครุภัณฑ์
มียอดต่างจากบัญชี (สรุปการ
ตรวจสอบวันที่ 1 ธ.ค. )
จากการสุ่มตรวจพัสดุ
ครุภัณฑ์ พบว่า ครุภัณฑ์ที่
ชารุดใช้การไม่ได้ ไม่เห็นซาก
ครุภัณฑ์นั้น และยังไม่มีการ
จาหน่ายครุภัณฑ์ จากการ
สอบถามพนักงานพบว่า
ครุภัณฑ์บางส่วนได้นาไป
ดัดแปลงเพื่อใช้งานแต่ไม่มี
การจัดทาทะเบียนคุมไว้ให้
เป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งยัง

ข้อเสนอแนะ

กระดาษ
ทาการ
- ให้พนักงาน
กระดาษ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ทาการ A
หน้าที่ ปฏิบัติตามตาม 2
ระเบียบฯ อย่าง
เคร่งครัดอย่าให้
ราชการเสียหาย
ข้อ 148 ก่อนสิ้นเดือน
กันยายนทุกปี ให้
หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ
คนหนึ่งหรือหลายคน
ตามความจาเป็น เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคมปีก่อนจนถึง
วันที่ 30 กันยายนปี
ปัจจุบัน และตรวจนับ
พัสดุประเภทที่คง
เหลืออยู่เพียงวันสิ้น
งวดนั้นในการ
ตรวจสอบตามวรรค
หนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวัน
เปิดทาการวันแรกของ
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป
ว่าการรับจ่ายถูกต้อง
หรือไม่ พัสดุคงเหลือมี
ตัวอยู่ตรงตามบัญชี
หรือทะเบียนหรือไม่มี
พัสดุใดชารุด เสื่อม
คุณภาพ หรือสูญไป

พบว่าครุภัณฑ์ส่งซ่อมไม่ได้
ติดตามคืนมา
ครุภัณฑ์ชารุดหลายรายการ
จากการตรวจสอบไม่พบซาก
ครุภัณฑ์นั้น

เพราะเหตุใดหรือพัสดุ
ใดไม่จาเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป แล้วให้
เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้
แต่งตั้งภายใน 30 วัน
ทาการ นับแต่วันเริ่ม
ดาเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้ง
ได้รับรายงานจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
แล้วให้ส่งสาเนา
รายงานไปยังสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค
แล้วแต่กรณี 1 ชุด
- ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบติดตาม
ครุภัณฑ์ที่ส่งซ่อม
กลับคืนให้เป็นที่
เรียบร้อย
- ให้จัดทาทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ที่ชารุดที่
นาไปแปลสภาพให้
เรียบร้อยสามารถ
ตรวจสอบได้
- ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุ

ของหน่วยการ
บริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.
2535 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่2)
พ.ศ. 2539 (ฉบับที่
3 - 5) พ.ศ. 2541
(ฉบับที่6) พ.ศ.
2543 (ฉบับที่7)
พ.ศ. 2545 (ฉบับที่
8) พ.ศ. 2547
(ฉบับที่9) พ.ศ.
2553
ข้อ 149 เมื่อหัวหน้า
ฝ่ายบริหารของหน่วย
การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น ได้รับ
รายงานดังกล่าวตาม
ข้อ 148 และปรากฏ
ว่ามีพัสดุชารุด
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จาเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป ก็ให้
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงขึ้น
คณะหนึ่ง โดยให้นา
ความในข้อ 28 และ
ข้อ 29 มาใช้โดย
อนุโลม เว้นแต่กรณีที่
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เป็นการเสื่อมสภาพ
เนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไป
ตามธรรมชาติ ให้
หัวหน้าฝ่ายบริหารของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

พิจารณาสั่งการให้
ดาเนินการจาหน่าย
ต่อไปได้
ถ้าผลการ
พิจารณาปรากฏว่า
จะต้องหาตัวผู้รับผิด
ด้วย ให้หัวหน้าฝ่าย
บริหารของหน่วย
การบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตาม
กฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

เรื่องที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบ
การจัดทางบ
แสดงฐานะ
การเงินประจาปี
งบประมาณ
2562

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
จากการตรวจสอบ ระเบียบ
พบว่า การจัดทางบแสดง
กระทรวงมหาดไทยว่า
ฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ
ด้วยการรับเงิน การเบิก
เป็นไปตามแบบที่ กรม
จ่ายเงิน การฝากเงิน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การเก็บรักษาเงินและ
กาหนด มีการจัดส่งงบ ส่ง การตรวจเงินขององค์กร
สานักงานการตรวจเงิน
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผ่นดินภูมิภาค ภายในเก้าสิบ พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2 )
วันนับแต่วันสิ้นปี ตามกาหนด พ.ศ.2548 ข้อ 100และได้ทาการปิดประกาศ
101
ประกาศสาเนางบแสดงฐานะ
การเงิน โดยเปิดเผยเพื่อให้
ประชาชนทราบ ณ สานักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบการ
จัดทางบแสดงฐานะการเงิน
และงบอื่นๆ ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน
ทะเบียนคุมลูกหนี้
เงินยืมงบประมาณที่ผู้ยืมส่งใช้
เงินยืมงบประมาณ บางราย
ยังไม่มีการล้างลูกหนี้เงินยืม
เงินงบประมาณออกจาก
ทะเบียนคุมเงินยืมเงิน
งบประมาณ และยังมีลูกหนี้
เงินยืมที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม
งบประมาณให้เป็นไปตาม
ระเบียบ

ข้อเสนอแนะ

กระดาษ
ทาการ
ให้จัดทา บรรดาแบบ กระดาษ
พิมพ์และเอกสารใด ๆ ทาการ A
ที่ใช้ในการรับเงิน การ 3
เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การถอนเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจน แบบบัญชี
และทะเบียนต่าง ๆ
ให้เป็นปัจจุบัน
ทะเบียนคุมลูกหนี้เงิน
ยืมงบประมาณที่ผู้ยืม
ส่งใช้เงินยืม
งบประมาณให้ล้าง
ลูกหนี้เงินยืมเงิน
งบประมาณออกจาก
ทะเบียนคุมเงินยืมเงิน
งบประมาณ และให้
เร่งรัดการส่งใช้เงินยืม
งบประมาณให้เป็นไป
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547
ส่วนที่ 3 การจ่ายเงิน
ยืม ข้อ 84 (4)

เรื่องที่ตรวจสอบ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การจัดทา
การนาระบบควบคุมภายใน ระเบียบคณะกรรมการ
รายงานการ
ไปสู่การปฏิบัติ การออกแบบ ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย
ควบคุมภายใน โครงสร้างการควบคุมภายใน การกาหนดมาตรฐาน
ตามระเบียบ
และการนาไปปฏิบัติยังคงต้อง การควบคุมภายใน พ.ศ.
คณะกรรมการ ปรับปรุงเพื่อให้ควบคุมที่ได้ผล 2544 (ข้อ 6)
ตรวจเงินแผ่นดิน มีการแจ้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือ
ปฏิบัติ แต่ยังขาดการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
การลดความเสี่ยงโดยการ
จัดทาโครงการ

ข้อเสนอแนะ
-ควรจัดให้มีการ
ประชุมชี้แจงเพื่อให้
ทราบผลกระทบของ
การควบคุมภายในที่ไม่
เพียงพอ
-ควรจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทาการ
ควบคุมภายในระดับ
กอง/สานัก และระดับ
องค์กรไว้ให้ชัดเจน
-ควรนาความเสี่ยง
ระดับองค์กร ไป
วางแผนเพื่อจัดทา
โครงการควบคุมและ
บริหารความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้
หรือหมดไป

กระดาษ
ทาการ
กระดาษ
ทาการ A
4

เรื่องที่ตรวจสอบ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การตรวจสอบ
การส่งเงินสมทบกองทุน
ระเบียบ
การคลัง การเงิน ก.บ.ท. ส่งเงินสมทบกองทุน กระทรวงมหาดไทยว่า
การบัญชี การ บาเหน็จบานาญข้าราชการ
ด้วยการรับเงิน การเบิก
พัสดุ
ส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ จ่ายเงิน การฝากเงิน
หนึ่ง เว้นแต่ เทศบาลและ
การเก็บรักษาเงินและ
เมืองพัทยา ในอัตราร้อยละ การตรวจเงินขององค์กร
สอง ของงบประมาณรายจ่าย ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี ตามกฎกระทรวง
พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2 )
(ฉบับที่ ๔) ข้อ ๒ ออกตาม
พ.ศ.2548
ความใน พ.ร.บ. บาเหน็จ
บานาญข้าราชการส่วนท่อง
หนังสือด่วนมาก ที่ มท
ถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐
(2) ได้ส่งเงินสมทบ ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่
๘ มกราคม ๒๕๕๓
กองทุนส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายและการใช้จ่าย
แต่ละประเภทตามระเบียบ
งบประมาณหมวดเงิน
แล้ว
อุดหนุนขององค์กร
ด้านการจ่ายเงิน
อุดหนุน การเบิก จ่ายเงิน ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียกระทรวง
อุดหนุนให้กับหน่วยงาน
มหาดไทยว่าด้วยการ
ภายนอก ไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบฯ กาหนด เนื่องจาก พัสดุ ของหน่วยการ
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน บริหารราชการส่วน
รายงานผลการดาเนินการไม่ ท้องถิ่น พ.ศ.2535
รายงานผลการดาเนินการ ให้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2539 แก้ไข
ทราบภายใน 30 วัน นับ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3, 4
แต่โครงการแล้วเสร็จ และไม่ และ 5) พ.ศ.2541
เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
มท ๐๘๐๘.๒/ว ๗๔ ลงวันที่ พ.ศ.2543 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
๘ มกราคม ๒๕๕๓
การตรวจสอบพัสดุ พ.ศ.2545 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)
ประจาปี คณะกรรมการ
พ.ศ.2547 และแก้ไข
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
แต่งตั้งไม่เป็นไปตามระเบียบฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9)
การรายงานผลตรวจสอบพัสดุ พ.ศ.2553

ข้อเสนอแนะ

กระดาษ
ทาการ
การจ่ายขาด กระดาษ
เงินสะสม (ระเบียบ
ทาการ A
เบิกจ่ายเงิน ฯ ข้อ ๘๙ 5
- ๙๐) ให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 89 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อาจจ่ายขาดจากเงิน
สะสมได้ ของ
งบประมาณรายจ่าย
เพื่อการลงทุนของปีนั้น
โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น และได้ส่ง
เงินสมทบกองทุน
ส่งเสริมกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
- ด้านการ
จ่ายเงินอุดหนุน การ
เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ให้กับหน่วยงาน
ภายนอก
ควรตั้งงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุนเพื่อ
อุดหนุนโครงการใด
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นก่อนตั้ง

ประจาปี ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนด กรณีผล
การตรวจสอบพบว่ามีพัสดุ
ชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญ
หาย ไม่ได้ตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง ยังไม่รายงาน
ผลการสอบข้อเท็จจริง

งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี
1. ให้จัดทาบันทึก
ข้อตกลงกับผู้แทนของ
หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนไม่น้อยกว่า 3
คน
2.ให้หน่วยงานที่
ขอรับเงินอุดหนุน
รายงานผลการ
ดาเนินการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่โครงการแล้ว
เสร็จ
3.ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
โครงการ
- ด้านการพัสดุ
ให้ใส่เลขรหัสพัสดุ
ครุภัณฑ์ให้
ครบถ้วน และให้
จัดทาใบเบิกพัสดุหรือ
ทะเบียนคุมพัสดุให้
ครบถ้วนสมบูรณ์
พัสดุที่เสื่อมสะภาพ
หรือซ่อมแล้วไม่คุ้ม
หรือพัสดุชารุดให้
ดาเนินการตาม
ระเบียบฯ

เรื่องที่ตรวจสอบ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
การจัดหา จัดซื้อ จากการตรวจสอบการ
ระเบียบ
ตรวจรับ เก็บ
ลงบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุ/ กระทรวงมหาดไทยว่า
รักษา การยืม
ครุภัณฑ์ ของสานักและกอง ด้วยการพัสดุ ของหน่วย
พัสดุและเบิกจ่าย ส่วนมากลงบัญชีหรือทะเบียน การบริหารราชการส่วน
ฯ ทุกสานัก/กอง คุมไม่เป็นปัจจุบัน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535
การลงบัญชีด้านจ่าย ได้แก่ใบ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
เบิกพัสดุ ใบยืมพัสดุไว้เป็น พ.ศ. 2539 (ฉบับที่3 หลักฐาน
5) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2543 (ฉบับ
ที7่ ) พ.ศ. 2545 (ฉบับ
ที8่ ) พ.ศ. 2547 (ฉบับ
ที9่ ) พ.ศ. 2553

ข้อเสนอแนะ

กระดาษ
ทาการ
- เห็นควรให้ผู้ กระดาษ
ปฏิบัติหรือผู้รับผิดชอบ ทาการ A
ปฏิบัติให้เป็นไปตาม 6
ระเบียบ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุ ของ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.
2539 (ฉบับที่3 - 5)
พ.ศ. 2541 (ฉบับที่6)
พ.ศ. 2543 (ฉบับที7่ )
พ.ศ. 2545 (ฉบับที8่ )
พ.ศ. 2547 (ฉบับที9่ )
พ.ศ. 2553 ตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.เมื่อทาการ
จัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้น
กระบวนการ การ
ตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อ
จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
ให้แต่ละสานัก/กองนา
พัสดุครุภัณฑ์
ลงทะเบียนคุมพัสดุให้
เรียบร้อย
2. พัสดุกลางเมื่อ
ลงทะเบียนแล้วพร้อม
รหัสครุภัณฑ์ แจ้งให้
สานัก/กองทราบเพื่อ
ใส่รหัสครุภัณฑ์ใน
ทะเบียนคุมของสานัก/
กอง
3.การเบิกจ่าย
พัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือ
การยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์

เรื่องที่ตรวจสอบ
การใช้
ยานพาหนะและ
การเก็บรักษา
และซ่อมบารุง

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
มีรถยนต์ส่วนกลางบาง ระเบียบ
คันที่ไม่มีการบันทึกระยะ
กระทรวงมหาดไทย
กม./ไมล์ เป็นเพราะว่าระยะ ว่าด้วยการใช้และ
ไมล์ชารุดจึงไม่สามารถบันทึก รักษารถยนต์ของ
ได้ แต่ยังพบว่าการใช้รถ
องค์กรปกครองส่วน
ส่วนกลาง (รถจักรยานยนต์) ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ไม่มีการบันทึกการใช้รถ แบบ
4 ให้เป็นปัจจุบัน
ไม่มีการบันทึกเลข
ระยะทางเมื่อเข้าซ่อมและไม่มี
การบันทึกวันที่ตรวจรับ ส่วน
การเก็บรักษารถจักรยานยนต์
ไม่ได้นารถจักรยานยนต์เก็บ
ในสถานที่เก็บหรือในบริเวณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 4 การ
เก็บรักษาและการซ่อมบารุง
ข้อ 15

ข้อเสนอแนะ

กระดาษ
ทาการ
- ให้พนักงานขับ กระดาษ
รถยนต์/จักรยานยนต์
ทาการ A
จัดทาเอกสารตามระเบียบ 7
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การใช้และรักษารถยนต์
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
อย่างเคร่งครัด ถูกต้อง
และครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน
- เมื่อเปลี่ยน
พนักงานผู้ขับรถยนต์ให้
อบรมระเบียบการใช้รถ
ของทางราชการและทา
การบันทึกการใช้รถ(แบบ
4) ให้ต่อเนื่องกัน พร้อม
บันทึกรายละเอียดการ
ซ่อมบารุง (แบบ 6) ให้
ครบถ้วนและถูกต้อง
- ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระ
เบียกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการใช้และรักษา
รถยนต์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 4 การ
เก็บรักษาและการซ่อม
บารุง ข้อ 15 อย่าง
เคร่งครัดในกรณีที่เกิดการ
สูญหายหรือเสียหายขึ้นกับ
รถส่วนกลางในระหว่าง
การเก็บรักษาที่อื่นผู้เก็บ
รักษาต้องรับผิดชอบชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เรื่องที่ตรวจสอบ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

การใช้จ่าย
จากการตรวจสอบ
งบประมาณ
พบว่าหน่วยงานที่ขอรับการ
หมวดเงินอุดหนุน สนับสนุนไม่ได้จัดทาโครงการ
ฯ
ให้เป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการกระจายอานาจ
ให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตาบลใน
การให้บริการสาธารณะ ข้อ
3 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่ขอรับ
การสนับสนุนเสนอโครงการที่
จะขอรับการสนับสนุนต่อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ที่จะให้การ
สนับสนุนแล้วแต่กรณี พร้อม
ทั้งเหตุผลและรายละเอียดว่า
โครงการมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการดาเนินงานและ
มีความจาเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุน
สนับสนุนมีงบประมาณของ
ตนเองและส่วนที่จะขอรับการ
สนับสนุนให้ชัดเจน

ระเบียบข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ด่วนมาก ที่ มท
0808.2/ว 74
เรื่อง การตั้ง
งบประมาณรายจ่าย
และการใช้จ่าย
งบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
-ประกาศ
คณะกรรมการ
กระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง
หลักเกณฑ์การ
สนับสนุนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลในการ
ให้บริการสาธารณะ

ข้อเสนอแนะ

กระดาษ
ทาการ
- เห็นควรชี้แจงให้ กระดาษ
หน่วยงานที่ขอสนับสนุน ทาการ A
เงินอุดหนุนจากองค์การ 8
บริหารส่วนตาบลบ้านดู่
ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ โดยให้
ผู้รับผิดชอบชี้แจง ให้
หน่วยงานที่ขอสนับสนุน
เงินอุดหนุนให้ถูกต้อง
- ให้ผู้รับผิดชอบ
ชี้แจง
ให้หน่วยงานที่ขอ
สนับสนุนเงินอุดหนุน
รายงานผลการดาเนินงาน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบภายใน 30
วันนับแต่โครงการแล้ว
เสร็จ หากมีการใช้จ่าย
งบประมาณที่ขอรับเงิน
สนับสนุนไม่ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ให้เรียกเงินคืน
คลังองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านดู่

เรื่องที่ตรวจสอบ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

การจัดเก็บภาษี
ฯ และการนาส่ง
เงินภาษีฯ

จากการตรวจสอบพบว่า
องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านดู่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ทา
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน โดยเมื่อผู้เสียภาษีมา
ชาระภาษีจึงจัดทา ภ.ร.ด. 2
ไม่ได้ตั้งลูกหนี้ภาษีไว้และอยู่
ในช่วงสารวจข้อมูลภาคสนาม
เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ อปท.
ไม่ได้กาหนดราคาค่า
เช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อ
ตารางเมตร
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ได้เรียกเก็บภาษีป้ายเท่ากับ
จานวนเงินตามใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาษีป้ายที่เคยชาระในปี
ก่อนๆ ใช้อัตราที่เคยจัดเก็บ
ของปีที่ล่วงมาแล้วเป็นเกณฑ์
(ในรายที่มาเสียภาษีป้ายโดย
มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย)
เจ้าของที่อยู่ในข่ายที่
จะต้องเสียภาษีป้าย มิได้ยื่น
แบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ภาษีป้าย พ.ศ. 2510 หมวด
2 มาตรา 12 กาหนดให้
เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษี
ป้าย ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีป้ายตามแบบและวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ภายในในเดือนมีนาคมของปี
เจ้าของที่อยู่ในข่ายที่
จะต้องเสียภาษีป้าย เมื่อ
ยกเลิกป้ายไม่ได้แจ้งให้

ระเบียบข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติภาษี
บารุงท้องที่ (ฉบับที่
3 ) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติภาษี
ป้าย พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน
พุทธศักราช 2475
และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงินการเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ.2548

ข้อเสนอแนะ
ให้มีการสารวจ
ข้อมูลของผู้เสียภาษีอย่าง
สม่าเสมอและปรับข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง
และให้ถือปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน พ.ศ.2475 โดย
เคร่งครัดต่อไปด้วย
- การจัดเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ให้
คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการประเมินค่า
รายปีกาหนดราคาค่าเช่า
มาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน ตาม
แนวทางที่หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
กาหนดเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในการจัดเก็บ
ต่อไป ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0303/ว
2393 ลงวันที่ 30
กันยายน 2536 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน
- การจัดเก็บภาษี
ป้าย
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน ใน
การกรอกแบบแสดง
รายการเพื่อเสียภาษีป้าย
(ภ.ป.1) ตาม

กระดาษ
ทาการ
กระดาษ
ทาการ A
9

เจ้าหน้าที่ทราบ หรือยกเลิก
กิจการ จึงทาให้ข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน

พระราชบัญญัติภาษีป้าย
พ.ศ.2510 มาตรา 12
และมาตรา 17
- ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
ข้อมูลจานวนผู้เข้าข่าย
ชาระภาษี โดยจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
มอบหมายให้มีการสารวจ
พื้นที่จริง อย่างเพียงพอ
และสม่าเสมอ เพื่อ
สามารถจัดเก็บรายได้ภาษี
อย่างครบถ้วนจากเจ้าของ
ทรัพย์สินทุกราย

เรื่องที่ตรวจสอบ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ

ระเบียบข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการ
ด้านรูปแบบการบริหาร
ประกาศ
ดาเนินงานศูนย์ จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีการ
เรื่องให้ใช้มาตรฐาน
องค์การบริหาร แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร การปฐมวัยเพื่อ
ส่วนตาบลบ้านดู่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
ประกันคุณภาพ
1.ด้านบุคลากร ระเบียบแต่บางศูนย์ไม่มี
ภายในของ
และการบริหาร เอกสารหลักฐานการแต่งตั้ง สถานศึกษา
จัดการ
คณะกรรมการศูนย์ฯ เช่น
ระเบียบสานัก
2.ด้านอาคาร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
นายกรัฐมนตรี ว่า
สถานที่
ศูนย์ฯ คณะกรรมการศูนย์ ด้วยการพัฒนาเด็ก
สิ่งแวดล้อม และ พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปฐมวัย พ.ศ. 2551
ความปลอดภัย ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ทา หนังสือที่ มท
3.ด้านวิชาการ หน้าที่ประเมินผู้ดูแลเด็ก ผู้ 0893.2/ว 1238
และกิจกรรมตาม ประกอบอาหารและผู้ทา
ลงวันที่ 18
หลักสูตร
ความสะอาด ให้เป็นไปตาม มิถุนายน 2558
4.ด้านการมี
มาตรฐานด้านบุคลากรและ เรื่อง การประเมิน
ส่วนร่วมและการ การบริหารการจัดการศูนย์
คุณภาพการศึกษา
สนับสนุนจาก
พัฒนาเด็กเล็กและเสนอผล ภายในสถานศึกษา
ชุมชน
การประเมินให้องค์กร
สังกัดองค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น
ประกอบการพิจารณาต่อ
ประจาปีการศึกษา
สัญญา
2557 มาตรฐาน
ด้านการ
การศึกษา (ขั้น
บริหารจัดการ การจัดทาแผน พื้นฐาน) ศูนย์พัฒนา
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กขององค์กร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้จัดทา ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนดาเนินงานศูนย์ได้นาเข้า และแบบกรอกผล
สู่แผนพัฒนาขององค์กร
การประเมิน
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
มาตรฐานการศึกษา
แผนการดาเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ประจาที่
ศูนย์ฯ ไม่มีการระบุ
งบประมาณหรือราคากลาง
ของโครงการ/กิจกรรมไว้ใน
แผนฯ ของศูนย์ ด้านการ
จัดทาระเบียบ/ข้อบังคับของ

ข้อเสนอแนะ

กระดาษ
ทาการ
- เห็นควรให้
กระดาษ
คณะกรรมการ
ทาการ A
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10
ทาหน้าที่ประเมินผู้ดูแล
เด็ก ผู้ประกอบอาหาร
และผู้ทาความสะอาดใน
ด้านความรู้
ความสามารถให้เป็นไป
ตามมาตรฐานด้าน
บุคลากรและการบริหาร
จัดการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก
และเสนอผลการประเมิน
ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบการ
พิจารณาต่อไป
- เห็นควรให้ อบต
บ้านดู่จัดทาแผน
ดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเพื่อนาเข้าสู่
แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- เห็นควรให้ตาบล
บ้านดู่จัดทาระเบียบ/
ข้อบังคับขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านดู่ว่า
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติในการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เห็นควรให้ช่างไป
ดาเนินการ
ติดตั้งและให้เปลี่ยนน้ายา
ถังดับเพลิงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้หมั่นคงและพร้อม
ใช้งาน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่ได้จัดทาเพื่อให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
ด้านความปลอดภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบ
และอุปกรณ์ในการรักษา
ความปลอดภัยหรือเครื่องตัด
ไฟภาในบริเวณอาคาร มีตู้ยา
และเวชภัณฑ์สาหรับปฐม
พยาบาล มีถังดับเพลิงที่ยัง
ไม่ได้เปลี่ยนน้ายาดับเพลิงใน
วันที่ตรวจ ไม่มีสถานที่ติดตั้ง
วัสดุดับเพลิงที่เหมาะสม เช่น
ยังวางไว้ที่พื้นห้อง ไว้ในที่ที่
ไม่เหมาะสมยากแก่การใช้เมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ หรือติดตั้งไม่มี
มาตรฐาน เช่น ใช้ลวดรัดไว้
กับตาข่ายห้องเป็นต้นซึ่งเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุไม่สามารถแกะ
ออกได้ทัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กส่วนมากยังไม่มีการติดมุ่ง
ลวด และไม่มีวัสดุกันลื่นใน
บริเวณห้องน้าห้องส้วม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยัง
ไม่มีการตั้งกองทุนส่งเสริมการ
ดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่มีการอุดหนุนจาก
งบประมาณต่างๆ จาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จากภาครัฐบาล หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนหรือมี
ผู้อุทิศให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยังไม่มีการติดตามและ

- เห็นควรจัดหา
วัสดุกันลื่นใน
บริเวณห้องน้า ห้องส้วม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ครบถ้วน
- เห็นควรให้
ก่อสร้างห้องครัว
และห้องรับประทาน
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประเมินผลการดาเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ลักษณะไตรภาคี คือ ภาค
ประชาชนหรือผู้แทนชุมชนใน
ท้องถิ่น หน่วยงาน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ
และผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ลงชื่อ
( นายนิวัฒน์ กัณหา )
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ
( นายนิวฒ
ั น์ กัณหา )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่

ลงชื่อ
( นายประมูล บุญที )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านดู่

